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mg see -" După încetarea resbelului din Crimeea gi În- 

cheierea păcei între Rusia şi puterile mpfitime, 

se hotări prin tratatul de Paris ca Di cipatele 

. Romine să remăe sub suveranitațză Portei şi 

sub garanţia puterilor Europene În aceste con- 

diții intra, alegerea a doi doinp?romăni: În pu- 

terea învoelilor diplomatice se decise a se numi 

doă guverne provisorii, unul în țera Romănâscă. 

altul în Moldova. În tri Romiinâscă se numi 

dela Portă Alesandru Ghica fost domn în ac6- 

stă țâră, în Moldora un boer Bals. Cel din 

urmă încetând răpede din viață , locul seii de 

Jdcoteninte domnesc fuse dat lui Vogoridi, fiiial 

uhui bulgar cunoscut din Constantinopol şi fa- | 

“ brât al Sultanului. O corispondinţă între fiul
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şi părintele, corispondință în care se trăda po- litica Porţei şi Austriei contrară unireă Prin cipatelor, denunțăndu-se publicului, făcu un mare scandal şi fuse cuusa, desființărei alegeri- lor de deputaţi făcute deja în Moldova sub în- viurirea, Turciei şi Austriei. După o n0ă deci- sie între puterile garante, cele doă guverne pro- visorii ale Principatelor, se schimbară. Comisa- ri puterilor garante plecară din Bucuresci, Camera Moldovei proclamă unirea ţerilor cu domn străin. Plecând din Constantinopol ca să. „me întorc în țâră . după maj mulţi ani de esil, “ambasadorul Franciei, D. Thouvenel, îmi dise, daca merg prin Moldova, să spun deputaţilor că Putsrile “buropene, în urma, unui resbel cae avea da scop întărirea Imperiului Otoman nu puteai consimţi la o politică care putea să slă- biască acel imperii, căci unirea cu Principe stre- in era de 'natară a implica. ideea, de 'neatărna- rea absolută a Principatelor dela Turcia. Me descărcaiii de accata misie familiară. „Acâstă i- “dee ce o comunicajii -D-lor Q. Negri, Raleti şi Cogălnicânu, nu era da gustul deputaţilor Mol- “doveni. D. Cogălnicânu dise chiar că de nu ne |.    
* 

- ._e. . 
a i 

Moldovei proclamă principiul Unirei cu Do n strein. . | SI ai
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- In entusiasmul poporului , doi deputați , un 
episcop şi D. Balş singuri, avură curagiul a, se 

„declara contrari Unirei şi Domnului strein. 
2 Ideea unirei era veche. Stefan cel mare, Des- 
pot vodă ereticul, Mihaii Vit6gul, Vasile Lupu, 
Mateiii Basarab şi alţi domni aii visat acelvis!— 
Uni aii făcut unirea, prin concistă ; a ținuto di 

„şi sa sdrobit sub greutatea lovirilor date de 
streini. Ideea Domnului strein, era o idee noă. 

„„Doă feluri de 6meni' voiaii Domn strein : boeri 
fanarioți din Moldova cari vedeaii în acâsta re- 
înturnarea către epoca fananioţilor, şi adepţi î- 

" deilor liberale cari vedeaii în ideea de Domn 
strein , ideea de neaternare 2 Românilor ; după 
aceştia veneaii turmele cari admit ori-ce id: ", 
fără a o cerceta. | 

Deputaţi din amândoă ţerile: se lepădară de 
ideea Domnului strein, când puterile dăteră cel 
din urmă cuvînt contrarii, cu acelaşi entusiasm - - 
cu care priimise mai "nainte ideea de Domn | 
strein. Nimic nu ucide o nație ca acâstă uşuri- | 
tate asupra principiilor. Când o nație nu sacri- 
fică nimic pentru: principii, nu ține la nică un 
principii. Acâsta se vedu în urmă pînă în Qi- 
lele de astă-gi. În adever i6că un fapt... 
„Nu trecu trei ani şi ministri lui 2 Maiii se 

: j unesc şi formă un minister cu ministri de la -.. 
11 Februariă ; guvernul personal se. confundă 
prin 6meni lui cu “guvernul constituţional care-
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îl resturnase, Ce ucidere de principii, de con=. 
vicţii ! Căte capitulaţii de consciință, din amân- 
doă păriile, saii mai bine ce confusie , ce ame= 
țelă! Ce pte să nască din înperecheri atăt 
de monstru6se ? Aceste înperecheri monstru6se 
urmâdă neîncetat. Ele adue slăbirea nației şi 
fac dintr'însa imaginea unui vas fără pilot şi 
fără cărmă, aruncat în voia vînturilor. 

Când D. Cogălnicânu aruucă în plebicist gu- 
vernul personal, nația îl aclamă. 

Când după 11 Februariii aliaţi D._Cogălni- | 
cânu aruncă în plebicist guvernul proprietarilor 
şi burgesilor, nația le aclamă cu aceeaşi facili- 
tate şi nepăsare. Ă 

De unde vine acesta ? din lipsa de principii -. 
națiea este proprietatea guvernului. Constitu- .. 
ție, legi, cad sub acâstă doctrină. Mulţiinea, 
simte durerile, consecuinţe a le acestei stări de 

- lucruri, şi tânjesce guvernului despre starea, sa. 
Dar naţiea, este stăpănă și n'are dreptul a tânji 
guvernului despre starea ce îi face. Starea sa 
cată să'şi-o facă singură. Când o nație voiesce 
bine, guvernul esecută bine. Daca guvernul nu 
esecută bine, este că naţiea nu voiesce bine. 
Tirani se produc acolo unde sunt toți tiravi. 
Statul se conduce fără principii, căci masele nu . 
ai principii. S'aii vegut în capul Statului 6meni 
cari "şi-aii făcut un joc din principii, tot-d'a- 
una protejaţi de cei mai mulți şi căştigăndu'şi
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prin acâsta chiar un drept de a reveni 1a, putere. 

Stasi vedut 6meni consecinţă în principiile lor, 

inamică ai despoierei publice, rămaşi pură şi 0- 

neşti, şi cari ai fost victima sentimentelor lor, 

cari "şi ati ura celor mai mulți. Cei mai mulţi 

vor dar un stat fără principii! 

_ Instrucţia şi educaţia, maselor formâdă datine 

pune , formeqă principii, formâgă legele, for- 

mâqă statul: 'P6te guvernele ai oprit sborul in- 

strucţiei publice. 'I'6te aceste guverne făcâă un 

„fel, căcă noi voicm ast-fel; făctii reii, căci noi nu 

voi6m bine; ast-fel vor merge lucrurile pe căt nu 

se va respăndi în nație luminele, pe căt guver- 

nul va crede că misia sa este de proprietar, şi 

naţia va crede că misia sa este da fi propri- 

etntea guvernelor sele. Nu vom av6 nică o dată 

justiţie, instrucţie, religie, pe cât ele vor fi pro- 

prietatea ministrului. [deea de stat român nu 

se va forma cu robi şi tiraui. Statul, fărs prin- 

cipii, va fi voința unei puteri de afară; parti- 

dele se vor forma după înriuririle de afară, nu 

dupăinteresele naţiei ; funcțiunele nu vor fi date 

pentru interesul serviciului public, ci se vor da 

Gmenilor de partidă, de destre favoriților. Şi 

ceea ce este mai trist, ele vor serbi a regula a- 

legerile, a păstra simpatiile corpurilor pentru 

guvern , Şi a renasce , ca 0 fatalitate , sistemul 

corupției, favorat de un regim liberal nurrai 

du numele, ucigând ast-fel acest regim ale că-
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„Toi fructe nu s'ar afla mai bune de cât acelea 
a le despotismului. ” o 

Romăni se supuseră la voința puterilor şi re- 
“nunțară la Demn strein. - 
„În Moldova, ideile de unire fuseră favorate . 

de guvernul interimar. Panu sprijinit de parti- 
tul naţional, luptă cu energie pentru causa u- 
nirei. , 
- În ţâra Romănâscă ideea. de unire remăsese 
în starea ei de vis. De cnm apăru cele din ur- 
mă lucrări a le conferințelor, fie-care fracţie so. 
găndi la candidatul seă Ja domnie. Domni foşti 
şi înstreinați se aprpoiară de țâră, fracţiele in- 
cepură a lucra, Ele avâii a combate. contra par- 
titului liberal şi contra guvernului lui Al. Ghica, 
uniți provisoriii. Acest guvern ca şi guvernul 
Moldovei favoraii ideile liberale, însă veni gu- 
vernul interimar, trei caimacami, Atunci acest 
guvern, în ț6ra Romănâscă, luă aerul de partid 
şi fără a ține sâmă de convenţia de la Paris care 
proclamă drepturile omului, urmă a cărmui 
după sistemul vechiu, . d 
“:“În Moldoya partidul național, având în gu- 
vern membri din sînul seii, nu'] înpedica nicio 
stavilă în lucrările sele. Numai era vorbă de u= 
nire şi de principestrein. Cele doă țeră av&ă con= - 
venția de Paris spre a esecuta.. Priăcipul uni- 
rel era aruncat în comisia, centrală din Focşani.. 
Fie-care țâră 'şi aleg6 un domn român. 'Par-
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tidi pun căte un canditat. Cei a'ănter fuse C. 
“ Negri, V. Alesandri, din partea partidului li- 
beral ; fostul domn Mih. Sturza, din partea par- 
tidului bătrîn. | " 
___C, Negri era capul şi idolul unei junimi no- 
bile care luase iniţiativa în ideile de reforme 
ăucă din anul 1848, şi care se veduse esilută 
din Moldova sub Sturza pînă la venirea Dom- 

„nului Grigorie Ghica. Acest. domn se urcă pe 
tronul Moldaviei, chiămând pe lingă sine pe 
toți liberali, pe cănd liberali din țâra Romă- 

" nâscă eraii esilați. June ăncă, C. Negri ter- 
minăndu'și studiile sele în streinătute, priimi 
dela D. Konaki, părintele seii vitreg, propune- 
vea de a'] face moştenitorpeste averea sa imensă, 
cu condiţie a lua numele de Konaki. Sentitnen- 

- tele sele nobile, cavaleresc, înpinse pînă la cea 
mai sublimă abnegaţie de pers6na, sa, îl făcură 
a refusa cu indignaţie condiţia de a purta alt 
nume pentru avere de căt numele -părintelui 
sei, care -murind îi lăsase moşia Minjina cu 
un înodest venit. Acest act anunța ce va fi 
mai tărdiii. Petrecu mai mulţi ani în Italia. 

Sentimentele sele delicate se armoniaii cu fe- 

„ xicire.la minunele ce artele frumâse respândâii 

în cercul orizontului sei. Luă parte în mai mul- 
te conspirații cu societăţile carbonarilot pentru 

libertatea Italiei şi a patriei sele. | 

“În anul 1848, pe cănd isbucni în Paris re-
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voluţia, dela Februariii, Q. Negri era la Paris. 

EI preşeda şedinţele junilor romăni ale căror 

inimi se înaripaii atunci la s6rele libertăței pa- 

triei lor. Veni un moment cănd bancheri cur- 

maxi daraverile lor. C. Negri, care vînduse 

la Londra o mare cuantitate de grăne, înaintă 

“maj multe sume de bani pe la romăni, şi luă 

din Paris cu chieltuiala sa peste cincă-spre-dece - 

juni cari merseră în Iaşi şi În Bucuresci să tacă 

mişcarea, națională ale cărei seminţă erati deja 

aruncate. 
C. Negri adoptase programa cu împroprie- 

tărirea ţeranilor. Cei mai mulți proprietari, de 

bună credinţă, neînțelegând interesele ce le pro- 

mitea soluţia ast-fel a acelei cestii, alţi făcând 

din acâstă cestie un mijloc de partid sai de 

castă, nu sâlutară de căt cu sfială candidatura Bă 

Ja, tron a, lui C. Negri. Vasile Alesandri, renun- 

ţină la şâse-spre-dece voturi a le sele, le aducă 

amicului sei. Boeri vechi erai în numer mie 

între deputați. Luptele între partidul liberal 

şi cel bătrîn, deschise pârta deputaţilor: din 

clasa II de hoeri. Acâstă clasă umilită de cla- 

Sa Î, şi mai puterică acum atăt prin inteligință 

căt şi prin numer, găsi momentul princios spre 

a se ridica, ridicând pe tron unul de ai lor. 

C. Negri era din ceea ce se icea atunci în Mol- 
dova, prin imitație, clasa nobililor. El era aseme- 

nea pentru desființarea clăcei, toţă sciaii că prin-
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cipiile la acel om nueraii mijl6ce ca să vie la gu- 

vera ci eraii convincţii puterice. Deputaţi de cla- 

sa IL se sfiaii a grămădi voturile lor lui C. Negri 

pentru aceste doă cuvinte. Ast-fel în şedinţa, 
„de încercare. un deputat D. Lascăr Catargiu 

gise că nu dă votul sei pentru acela care, daca 
sar face Donin M-ar lua” inoşiile şi le-ar da 
„la ţeiani. « Nici ei, strigă Cogălnicenu, nu 
„voii. da, votul meii D. Catargiu care, dacă ar fi 
Domn, m'ar trimite peste hotar, pe mine care 
sînt pentru împroprietărirea țeranilor,> dise şi 
se duse acasă. Şedinţa urmeagă, deputaţi dea 
II clasă, voind cu ori-ce preţ unul de ai lor, 
nu găsiră multă greutaţe a întruni cu voturile 
lor voturile partidului bătiin înspăimântat, 
asupra junelui Al. Cuza care îl credea inamic 
al împroprietărirei țeranilor. 

Moldova trecuse prin nisce încercări durerâse, 

  

Guvernul țerei încredinţat de Porta otomană 
în mănele lui Vogoridi, acesta primi ţera ca o 
proprietate a sa. EL jucă rola unui tiran, dar 
un tiran docil la voinţele Consolului Austriac; 
acest din urmă era adeveratul locoteninte de 
„Domn. Inriurirea Austriacă era violentă. Con- 
solulordona Caimacamului, boerilor din partitul 
ce respingeii unirea țerilor : aerul acestei influ- 
ințe se simţi în timpi.din urmă, după demisia. 
impusă de afară de unele din puteri ministeru- 

lui Golescu. Acest guvern avea mai multe fețe : 

.
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tirania, arbitrariii, necapacitate, ca tâle acele 
guverne ce întărdie d'a mai avea, voința lor, . 
Moldova plăngea şi ridea. Poetul, Alesandri 
printro satiră plină de spiritul sei fin, făcu pe 

„ Moldova să rigă printre lacrimă, Corispondința 
„secretă a Caimacamului în care se trăda politica 

| Porţei, Austriei şi Angliei contra unireă , fuse 
furată din serinul aj Vogoridi , . predată Fran- 
ciei şi publicată în presa Europână.' Alegerile 
făcute sub înriurirea celor trei puteri, fuseră fă- 
rămate: Pe lingă acel Caimacameraun adiotant, 
un Om ca de 35 de ani, cu Yang superior în ar- 
mată, amic intim al Caimacamului. Acest june 
îşi dase deja demisia de prefect dela Galaţi de-.. | Misie motivată în urma descoperirei politicei 

; Caimacamului contrară unire. țerilor şi lovi- 
! t6re drepturilor, şi acâstă demisie făcuse mare 
sgomot în ț6ră şi în streinătate. Poetul Sion | cântă acâstă demisie şi declară printr'nn auti- | col că acest bărbat era demn de timpi antici. Ochi moldovenilor se înturnaseră către acel june soldat, care prin fapta sa venea şi le ridica su. . filetele ahătute de impresia, spiritului de umi- lință şi de degradare ce părea că încinge t6tă nația , dar care din fericire nu cletina de cat suferintele societăței. Acest june era Alesanăru "Cuza care mai în urmă se urcă pe tronul ţeri-" lor unite. Eii "l-am vedut pentru prima 6ră la, Caimacamul Vogoridi. Acest Vogoridi nu era
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născut a fi tiran, nici om reă ; avea inimă bună, 
caracter franc, 'rola sa politică de tiran nu'i şe- 

„dea nici de cum, şi pentru că toți îl cunosceaiă 
şi îl Jubiaii în viață de familie, unde nu'i cunos- 
cea nimeni nică un fel de tiranie, pe tronul Mol- 
dovei aflăndu-se, nn'i simțea t6tă greutatea ti- 
raniei. Cu t6te acestea, sub aparinţa surîditâre, 
un sistem de ucidere naţională se întindea, prin 
ajutorul acelui partid de 6meni cari ai făcut 
din drepturile țerei preţul urcărei lor la puteie. 
Moldova numai'rîse, un singur om ridea incă, 
şi rîdea lîngă tiran. Era Alesandru Cuza. El 

- ridea de Turci, de Austriaci, de boeri partitu- 
„lui național, rîdea de tiran, -: ÎN - 

„i  Cănd am redut pe Caimacam, la palat, după 
„ “îuturnarea mea în țâră, me îndemnă să remăn 

în Moldova. «Te voii face colonel, dise el. Pe 
„: Cuzaki nu "l-am făcut eii colonel?» Vorbind ast- 

fel îmiarată pe uncolonel tînerăncă, blond, care 
şedea resturnat 'pe o sofa cu un ciubuc lung în - 
gură, serios şi tăcut : era, Alesandru Cuza. 

„ Alesandru Cuza, cobora dinti'o familie veche 
„moldovenâscă , stremoşul seii murise tăiat de 
“Turci pentru sentimentele sele naţionale. Sub 
domni. fanarioți , acâstă familie, ca multe al- 
tele, prigonite de streini, perduse din splend6- 
vea sa şi se coborise în rîndul bosrilor de a 
doa clasă. Muma sa era din Constantinopol, 
din familia genovegă Cozadini, familie grecită
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„cu timpul. June ăncă fuse trimis în streinătate 

spre a'şi complecta studiul. Înturnat în Mol- 
_| dova, se înrolase în oştire, şi fuse numit oficei 

întmun corp. Îşi dăte demisia şi trăi cănd liber, -. 

| cănd director la un minister în Iaşi, când pre- 

|şedinte de tribunal saii prefect la Galaţi unde 
îşi avea, casa părintscă. aa 

Alesanâru Cuza nu fuse strein înriurirei ace- 

luă partit naţional, care, plecând din umbra s0- 

cietăţilor secrete din Bucuresci, sub conducerea, 

lui Gămpinânu, se respândi în Moldova prin 

N, Bălcescu, se închegă la moşia Minjina a lui 

C. Negri. V. Alesandri, C. Filipescu și alţi, a- 
runcară în inima, junimei Moldovei semînța i- 

deei de unire. Eraii escursii la moşii, la băi, : 

călătorii în streinătate, reuniri la Minjina Lui : 

C. Negri. - A 

“ Junimea, Moldovei din clasa boerilor se forma: . 

Ja s6rele ideei de unire şi de libertate ; fii divor- 
sati de părinţi întărdiaţi pe calea, de degradare” 
şi .de robie ce le creaseră streini în secoli din 

urmă. Din ac&stă acţie născu la Bucuresci o 
societate literară, la Paris o bibliotecă, unde se 
ddunară regulat pentru ănteia 6ră juni mun- 
teni şi'juni Moldoveni, unde se cunoscură Şi 

se înţeleseră.. - - 

Aceste înţelegeri avură un resultat util pen- 

“tru causa Romăniei. Ele preparară pote eve- 
!
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nimentele din urmă saii cel puţin regulară re- 
sultatele lor. 

“2 "Toţi membri acestei asociaţii de idei, pă- 
„vară pe scena politică în evenimentele din 1848. 
Alexandru Cuza , esilat afară din țâră, cu alți 

- soți ai'seă, veintră în Moldova după urcarea 

pe tronul Moldovei a, lui Grigore Ghica. El nu 
reapăru pe scena politică de căt în timpul g &u- 
vernului înterimar al lui Panu unde el însu'şi | 
avuse ministerul de resbel” 

„Alesandru Cuza se'alese Domn peste Mol- 
doba. Dorinţele Moldovei şi Valahiei nu se îm- 
pliniseră, unirea definitivă şi domnul strein nu 
se dase. Alegerea, lui Alesundru Cuza domn al 
Moldavei făcută cu câte-va dile înainte de ale- 

„* gerea Domnului țerei Romănesci, fuse pentru 
- Români munteni ocasia a, se găndi serios la ma- 
rele interese de unire şi de tăria naţională. 
„D.C. Neori, Nicolae Catargiu şi alţi plecară 
pentru Constantinopoli ca depntați din partea 
noului Domn al Moldovei. Fă avură misia a, 

„trece prin Bucuresci şi a seruta ideea dacă este 
putinţă a veni la unirea ţerilor, cel puţin, prin 
alegerea Domnului Moldovei de Domn al țerei. 
Romănescă. Acâstă idee mugura deja în tâte ini-' 
mile Romănilor cari nu purta livreaoa unui 
cap de facţie şi cari.nu visaseră a se- urca, 
pe tronul țerei ; “ideea ac6sta pune în mişcare 

|. partidele. Guvernul interimar de trei din Bucu- - 

“|
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curesci se îngrijesce şi dăte avis la Pârtă, la con- 
soli, după datina acelor corpuri mârte chiemate 
să dea viață ţerei ; a se lua mesuri, era tărdiii. 
Camera electivă se adună, candidatura lui Bi- 
bescu. este sprijinită de guvernul interimar ; în 
casa lui I6n Florescu se prepară un mare festin. 
pentru deputați alegători, după alegerea Dom- 
nului Bibescu. Partitul liberal, având candidat” 
“la domnie pe Vodă Al. Ghica sati pe D. N. 
Golescu, săcrifică tâte acele interese pentru iu- 
teresul public. — Partidi se agit, se adun, se 
consilii, Vodă'Al. Ghica el însu'şi înţelese că 
interesele Romăniei cerci sacrificarea a ori-ce 
consideraţii personale. EI se face un sprijin al 
ideei naţionale. Camera el-ctivă, al6să de un 
guvern. ce simpatisa cu fostul Domn George 
Bibescu, maioritatea, ei se compunea de depu- 
taţi închinați acestei cause. Între causa unui om ” 
şi causa Românilor, pătriotismul Romănilor, e- 
saltat de evenimentele politice ce le părâii pro- 
mitătâre de un mai bun viitor, reeşi spre a face 
să triumfe alegerea Domnului Moldovei la, tro- 
nul ţerei Românesci. Pe d'altă parte” poporul 
capitalei manifestă ideea, în favorea unirei ţe- 
rilor, prin alegerea Domnului Moldovei. Arma-: 
ta era sub ordinele generalului Vlădoianu, îni- 
țiat la, ideea de unire. El refusă a trage în po- 
por şi a face să se ridice pe un ocân de săngele 
Romănilor, mormîntul unirei pentru tot-d'a- 

„.
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“una. Partisani din facţii vrând uevrând, ade- 
“vară la alegerea Domnului Moldovei ; căte-va 
discursuri de unire,. mai ales arela al junelui 
deputat Vasile Boerescu care făcu întrun entu-. 
siasm sublim însu'şi pe amici Austriei şi Por- 
ței să verse lacrimi, făcură un mare etect a- 
-supra spiritelor. In acest timp 6meni împă- 
țăaii în poporul adunat mai multe mii de esem- 
plare dela Dâmboviţa , cu moliftele Săntului 
Vasile pentru „cei indrăciţi, ca o protestaţie con- 
ura censurei guvernului interimar care, chiar sub 
convenţia de Paris, prin D. N. Brăiloiu mini- 
stru şi censor, ştergea t6te articolele jurnaielor” 
înainte de a se publica. De aceea publicară 7n0- 
liftele ca un lucru care nu era oprit de cenşură. . 
Mii de 6meni repetaă cuvintele Săntului i Vasile ; 3 i 

Blăstenuu-te pe line Domnul, Diavole ete 
va. 

Şi învitaii pe diavolul să i6să din inima celor 
ce erati contra unirei țerilor. 

Entusiasmul fuse” nemărginit, „De la 1848, 
-de la lupta, poporului la palat contra cetelor lui 
Odobescu şi Solomgn, de Ja bătălia pompierilor, - 
acâstă termopilă romănă, veniră eveniminte tri- 
ste, cerimonii, serbătoră aduse de reacţie, de 
oştirile streine de ocupaţie ; parade lugubre, ce 
păreaii îmormîntarea naţiei, la cari luaseră par- 
“te mulţi fi ai terei, Ja cari fem 30 rod 

păruseră cu fruntea, încununati dp foi, ge fc, 

= | %, Aa A PM 
C—= Sai j
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radele torţelor, la atingerea fumului ale acestor 
torţe-de: morte ale Romăniei, se vestejiaii şi fi- 
ceai să vestejiască frunţele ce le purtai. Pînă 
în gioa alegerei Domnului Moldovei, dela 1848, 
nu se reduse acest entusiasm sublim. Streini -- 
Însu'şi sa bncurară cu Romăni. Sunt razi dilele 
acelea.căud: un popor nobil şi marinimos, stri- 
vit de secoli sub tirania streinilor şi a fiastrilor 

“sei, pote să resufle liber! Dar căte nu sunt de 
- dis a doa-Qi, după ce acestrentusiasm se stin- 

ge, şi când naţia ia locul ei la sârta poporului 
liberat! Libertatea este o ilusie cănd ea nu are “rădiicină în inima naţiei, când ea se capătă sait 
se perde numai în mişcarea mecanică şi fatală, 
a mijl6celor tiranilor ce restorn tirani! 

Atăt era de vie dorința unirei cu doman streiu”- 
în căt însu'şi domnul Cuza serie o declaraţie pe 
care o făcu să ajungă sub ochi mai multor ca= 
binete streine, că dorința sa fiind dorinţa naţiei 
esprimată, el se va cobori din tron pentru a 
lăsa 'să se urce un domn strein de viță latină, 
cănd patria şi puterile : 
nentul princios, 

Festinul preparat 
fi presidat de Bibescu, 
domnia Valahiei, se oferi 
seră -pe Cuza. : " 

după a sa alegere la 
deputaţilor cari ale- 

Fntușiasmul trecând cu beţia săiibătorei, ta- bloul era spăimîntător la cele intefii rade ale 

garaute vor crede mo- . 

la Florescu care trebuia a .
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gilei. Figurele erai triste, obosite, gănditâre. 

Consoli murmuraii. Nomolul partidelor ame- 

„ninţa a îneca terimul pe care se trecuse. ace- 

ste beţii naționale ; dar protecţia puterilor ma- 

vitame era 0 barieră la tâte :tceste ambiții sdro-“ 

bite. Camera trimite o depntaţie la Domnul 

Moldovei , anunţănduii a su alegere, după ce 

acesta serise că priimia tronul Valahiei şi după - 

ce numise ininister în' care figura C. Creţules- 

cu şi Nicolae Golescu. Acâstă comisie fu alsă 

din tote fracţiele camerei. Comisia plâcă.-.. 

“Bucuria fu generală în Bucuresci cănd de- 

putaţi noştri trimişi la Iaşi, spuseră despre me- 

itele personale ale Domnului Moldovei. Uni 

„din deputaţi se lăsară a se entusiasma pînă 

Ja estas. Domnul Cuza era inteliginte, el avea 

acel spirit. de a se face -plăcut prin manierele 

sele la toţi aceia cari '] vedeaii pentru prima 

6ră. EL linguşi simţimîntele fie-cărui deputat, 

după convingerea, ce şi făcuse despre simţimîn- 

tele fie-căruta. Un domn romin vorbind de 

mărirea Romănilor, de libertăţile pairiei, era 

-ce-va necunoscut ăncă la Romăni unde Domni 

se consideraii singuri ca serbi ai Porţei şi ai 

Rusiei, - a. 

Deputaţi se întârseră încăntați. Eutusias- 

mul exescu în Bucuresci prin istoria, ce se făcea... 

de cualităţile emininte ale noului Domn: 

Foşti Domni ce intraseră în ţ6ră sali se a-
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“propiase de hotarele ei, plecară. Tăpede îna- poi. Domnul Ştirbei şi Domnul Ghica adre= sase de mai "nainte memorande Ja puterile ga- rante prin cari, în inirarea, nației' şi a străinilor, cereaii unirea țerei, Gr. Ghica'nu sia opus la das- voltarea ideilor naţionale şi liberale. Spiritul ce conduse Moldova în cei din urmă timpi, se da= tora mult simţimântelor acestui Domn. Blănd, „onest şi devot, lisa.șă se desvolte sborul idei- lor liberale treptat. „7; fuse o figură ce rechiema pe Radu cel mare, pe Nâgoe Basarab, pe An- toni cel blănd, Administraţia nu avu a suferi pin causa bunătăţei sele,.Y! intemeie aşedăminte de bine-facere. În târa Nomănescă Domnul B. Ştirbeiii se urcase pe tron prin forța baionete- lor străine. E] îşi luă rola de restaurator, rola lui Ludovie al XIII-lea. EI stărui a se prelungi esilul celor trei-decă de liberali. În unele ca- suri, în față cu nui emigrați , fuse char crud , căi, fără a avea motive politice , refusa, chiar la hotarele terei întălnirea emigraţilor cu ma- mele lor. N. Bălcescu revenind să m6ră în pa- trie, "i se inchisenort 1 chiar Dătrîna sa mara: use oprită de a] vedea.) 
inistrând de minuue proprietăţile sele , voi tot ast-fel să administre şi patria: 'Târa Ro- mănâscii deveni o proprietate a Domnuiui. Cen- Sura severă, justiția în măna Domnului, sedlele În măna Domnului, finanțele în măna Domnu- 

|
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lui, nici un alt control decăt al divanului ar 
cărui membri erai numiţi de Domn. Ast-fel era 
starea, ce ne făcuse tractatul dela Balta Liman. 
Cu asemenea tractat şi cu spiritul de reacţie şi 

„Stingere a tot ce era Romănism şi liberalism ; 
cu pretenţiele fără margine a le Rusiei, Aus-: 
striei şi Porţei; cu urele escitate între-Romăni, - 

„ Guvernul era dificil de condus. Domnul Ştir- 
bei regulă finanțele Sta”:""ui în micul cerc al . 
trebuințelor de atunci. S...se patriarhală, sta= 
ţul regelui de Iveto! EL institui dorobanţi şi 
grăniceri, oştire vechțe a erei, de şi în numer : 
mic, Om capabil şi intiliginte, el prefera 6meni . 
inteliginți bătrinelor figuri ale unei epoce de 
ignoranță cădută sub orevoluţie. Ne voinda rupe” 
însă cu casta batrină, îşi făcea ministri sei din 
boeri bătrîni cari nu mai înțelegeaii nimica din - 
lucrurile timpului. Le da directori inteliginți 
cari făceail tot, cu cari Domnul se consulta şi e- . 
secuta fără să scie ministri nimic. 
„Destul am vorbit de acest Domn. Acum 
căte-va cuvinte despre intrarea în Bucuresci a 
Domnului Moldovei. | 
„Cuza vedu cel mai mare entusiasm. D.N. 

Golescu, ministrul sei numit de la Iaşi după 
recomandația, lui Alesanari, merse să întimpine . 
pe Domn afară din barieră cu o trăsură doni- 

“mâscă de paradă. O sută mii de 6meni adunaţi 
din diferite sate şi urbe formaii acâstă lume en-



22 . 

* tusiastă ce venea spre întîmpinare. Domnul păru : 
în trăsura sa; EI era serios şi rece la salutările 
sincere a le poporului. Amici sei politici din - 
Moldova îi spuseră că în Bucurescă era o con- 

jfvăție de tabaci, Gmeni din popor, revoluționari - 
ide meserie şi pururea turburători ai liniştei 

„publice, cu alte vorbe o bandă de mameluci în 
„serviciul partitului revoluţionar. Sai antipatie 

- pentru asemenea imitații sai politică, Domnul 
fuse rece la. priimirea lor. Acestă răcâlă fuse 
însemnată de popor. Se făcură murmure, dar, 
trecură fără urmă. Domnul merse la Mitropo- . 
lie şi făcu jurămintui. De acolo reintră în pa-. 
latul ţerei. Entusiasmul fusese ca o lungă şi: 
puterică vijălie care încet€gă şi ăncă l6găină un= 
dele mărei mai multe dile. Ambiţiile începură 
a şopti, Ministerul dură ăncă, pe urmă se 
schimbă. La formarea noului minister era.'de 
natură a se găndi toţi aceia cari aşteptai un” 
minister literal, Se modifică. Vine d. N. Cre= 

„. țulescu..2D, N. Creţulescu fuse cel d'ăuterii fe- 
cior de boer din clasă îinterii care înveţă, medi-: 
cina şi o profesă în ţ€rasa, atăt ca medie căt şi 
ca profesor public de medicină, spre a da ast- 
fel esemplu de egalitatea claselor, Conpromis 
în revoluţia din 1848, ca, comisar revoluționar, 
purcese în streinătate.; se înturnă, se apropiă; 
„le Domnul B. Ştirbeiii şi merse căt-va timp cu: Dâmna în căletorie. Mai tărdiă avu o funcţie .



23 : 

înaltă ; cănd Domnul Ştirbei plecă din ţâră şi, - 
Căimăcămia ţerei era promisă, D. N. Creţulescu 
merse la Constantinopol unde lucră cu multă 
căldură la urcarea pe tronul căimăcămiei a fo- 
stului Domn Al. Ghica. Ast-fel fuse omul în 
care Domnul Câza puse tătă încrederea sa. 
Oposiţia pe;sonală începe cu acest minister cu 
care într'o Qi căuta să se spulbere tronul: Ea 
se declară în cameră. Ministrul lon Ghica care 
ocupase deja în Moldova funcţia de ministru, * 

"aduse închiderea, adunărei. Oposiţia personală 
se declară atunci. D. Ion Ghica, după ce citi 
la cameră o listă de frumse proiecte ce erai 

a se vota, disolvă Camera. Acâsta fuse o lovire 
dată tutulor partidelor. D. Ion Ghica făcu ale- 
geri noi. Alegerile, saii pentru că fuseră libere, 
sai din causa, legei electorale, aduseră tot pe a-: 
cei deputaţi cari, înturnându-se după un apel fă- 
cut alegătorilor, eraii mai plini de convingere în 
vechile lor pretenţii. Cele mai mnară cestii, pre- 
cum cestia rurală, lărgirea legei electorale, u- 
nirea definitivă ,- luarea averilor movastirilor | 
închinate, se amănară. Camerile din Bncurescă 
şi din Iaşi doriati mai mult o schimbare de 
domnie de căt de constituţie. Ministrul Ion | 
Ghica aruncă o schiță de proiect de lege rurală, 
unde se asignira, muncă şi proprietatea. şi se în-“ 
pămîntenia ţerani numai pe moşiile Statului. 

Domnul Cuza o respinse. Boeri din Cameră,



. 
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Tai tărdiii ăncă elaborată ce-va ee se semina o -moă dibăcie. Acâsta se respinse ăncă de Donm.. Cestia rurală era păstrată spre a se termina cu ocâsia desființărei Convenţiei -iin Faris; pe de altă parte partitul liberal” unit într'o idee po- litică cu boeri sati voind ai căştiga, nu mat. apăraii cestia rurală. Partitul vechiii tremura la ideea ishăndirei acestei legi. Ast-fel veni un . timp cănd numai diarul Dimboviţa în Bucu- resci și D. Cogălnieânu în Iaşi mai amintiaii a- cestă mare cestie amânată. - . 
Deja sub ministornl N. Crețulescu intenţiile oposițieise dovediserii prin mai multe acte, Mor turele cu urdică de la Dimboviţa , violarea do- . miciliuluă D-lui Ferichidi din care oposiţia făcu 6, armă puterică, aruncară Dănuială asupra res- pectului cuvenit a se da legilor şi convenției din partea guvernului. D. G. Costaforul. un om al. regimului trecut, înălță atunci vocea prinh'o adresă către redactorele Romănului, protestă,- cu energie contra acelui abus de violare ,-nu-. mind pe redactorele.z: mănului : ilustru apă- vător al drepturiloa, ii-dtenesci + — ceea ce nul opri înaă tăârdiă cănd veni la putere a face lovirea din Crafova. A] treilea incidinte fuse mai grav. Apăru în public nisce gazete cu litare roşii prin cari chiâma pe popor la adunarea de la Bosel.: Domnul fuse însciințat, Acâsta nu” plăcu; vednaruncându-se în acestelibertăți con-
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venționale , semînța, unei resturnăni; chiămă 
pe capi armatei şi le dăte ordine a consemna 0- . 
ştirea în casarmă, Poliţia este ordonată dea. | 
se însoţi de ponlpieri, acet fii iubiți poporului, : * 
şi a merge spre a evacna sala unde se aduna : 
oposiția. - . 

Pe cănd se adunară sâra mulțime de capi din 
oposiţie, peste o mie.de 6meni din popor tre- 
cură pe strade având aerul acelor valuri de po- 
por ce s'aii vedut pe stradele Parisului la înce- 
putul unei revoluţii. Uni strigaii : «Jos mini-: 
sterul! » alţi : eJos Vodăt> 

- In sală, pe cârid cei mai fruntaşi se adunară, 
intră D. Creţulescu cu pompieri. Sala se e- 
vacuă. Mai multe lovitură de paturi ce pusci 
se primiră de acei: cari protestară contra căl- 
cărei unui drept legal. Uni din membri de față 
fuseră nevoiţi a, scăpa pe ferâstră, între cari 
se dice că fuse şi d. Dim. Ghica. O deputaţie 
merse către palatul de la Cotroceni ca să se 
plăngă Domnului de actul arbitrar al ministe- 
rului: Acestă deputaţie.» “si la podul de la ca- 
sarmă un Qid de solâu,. sări o primiră în xîr-" 
ful baionetelor. Lumea: acâata se înturnă şi se 
risipi către miedul nopţei. Se făcurâ arestați. 
Lovirea ce se dase cel puţin eletenase ministe- 
rul Creţulescu. Ii acea di Domnul învită la pa-* 
lat căţi-va din amici sei. Acestia nu sciaii ni- 
mic din căte se petreci afară ; din timp în timp
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Domnul trecea în camera de alături unde da or- 
dine la căte un adiotant să le transmită şi de - 

_umde se înturna în salon cu surisul pe-bude şi. 
conversănd de lucruri uşâre. 

După mai multe gile și după insistința D-lor. 
Negri şi Alesandri, se chiămă d. Ion Ghica la 
miuister. 3 . 

- Ministerul Ion Ghica avu o oposiție vijăli6să, 
de şi făcuse apel la alegători. Oposiţia presinta, 
mă multe fracţii. Cea mai puterică era fracţia, 
castei care,—spulberată de o revoluţie,—cu 6- 
meni că, figuri a le unui regim de tiranie, venia, 
acum să lovâscă guvernul în numele libertăţei. 
Alte fracţii erati liberale, căci programa dorin=. 
telor nației nu era realisatii. Unirea definitivă, 
Domnnl străin şi altele erati incă de dorit: Mi- . 
nisterul Ion Ghica, înecat în lovirile oposiţieă. 
care profitase de o plină libertate în alegeri , 
demisionă. Domnul lăsa Camerei libertatea 0=: 
piniei, se dice ohăar că înriuri indirect la retra- 
gerea acestui minister, N 

- Domnul Cuza nu avea încredere în d. Lon 
Ghica. Mai mulţi întimi ai sei în diseră că a-: 
cest bărbat îl va resturna într'o di. D. Ion Ghica au iubia mai mult pe Domn ; cu tâte a- cestea el se purtă cu lealitate căire suv 
nu ridică fruntea, de căt atindi.e 

” remăsese între ei nici o legătură. 
După demisia ministerului Ton, Ghica, veni 

eran şi 
ind nu maj
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la putere partida liberală: Brătieni , Roseti, 

Boerescu, 1. Filipescu, Vlădoianu. D-nul Bră--. 

tianu, compuind ministerul, me puse în lista 

ministrilor. Refusaiii însă ministerul. Acest mi- 

nister nu ţinu mult. Din partea Domnului lipsia . 

înerederea:: Camarila sa îl întreținea în simţi-, 

mîntele ostile contra acestei partide. Roseti şi - 

Brătieni incă nu aveai în Domn totă acea în- 

cxedere ce trebuia să'i uniască spre realisarea i, 

deilor liberale şi naţionale cari foi-maseră pro-.; 

gama, principiilor liberale. Camera tremură. 

cănd vedu pe băncile ministrilor uni din capi, 

cei maj energici ai democrației. Era ăncă tim- 

pul cănd reacţia se servia în potriva liberaiilor 

cu înputările înprumutate la reacționari Fran-: 

cică, de Socialişti. Aceste antipatii din partea 

Camerei, făcea, facilă posiţia Domnului în fața. ! 

ministerului. Îndemnările Camarili, Lănuielile 

Domnului ; ura boerilor din Cameră, se uniră: 

spre a lovi ministerul. In minişter ăncă nu dom-=. 

ia, plină armonie. Acest minister îşi dăte de- 

misia, după ce miniştri în fața Domnului se 

esplicară cu asprime uni contra altora. Domnul: 

nu respunsese nimic ăncă la acea demisie. : Me 

chfărnă Ja Cotroceni, îmi spuse cele ajunse. O- 

- pinia, mea cerută, fuse că şi atunci cănd. s'ar 

primi demisia ministerului acestuia, să nu COM-. 

pue însă de căt iar un minister liberal şi chiar 

din. dărămăturile celui ce cădea. Domnul a-
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tunci îşi făcea o fală încă să aibă ministere din 
6meni liberali. EI trimise să chiăme pe Boe- 
rescu, unul din miniştri cari dase demisia, 
dar care ar fi putut urma, incă în minister cu 
alţi. Boerescu veni ; după o conversare de față 
cu mine, despre viitorul minister, Boerescu 
primi a face parte din noa combinare. Domnul 
doria, de mult să formede un minister în Valahia 
sub preşedinţa D. Epurenu, amicul seit în care 
avea t6tă încrederea ; propuse pe Epurânu, pe 
Al Golescu, şi trimise după Q. Bosianu. Acest 
din urmă vine. El refusă ministerul, pentru mo- 
tive casnice ; dar recomandă pe Costaforu, au- 
torul unui articul din Romănul în contra. vio- 

- lărei casei Ferichidi. Domnul primesce pentru 
ministerul din ăntru. Acest minister avea con- 
tra lui partida liberală înaintată , partida ce- 
lor doă ministere 'cădute şi pe boeri. Posiţia . 
lui era fârte dificilă. Fracţiele oposiției se pro- 
nuntară cu putere. Presa, liberă, devine furisă. - 
Ministerul îşi perde răbdarea, face procese de: 
presă ce le jndecă tribunalele supuse ministeru= 
lui. Închisorile se umplu cu jurnalişti, “Trei re- 
dactori închişi în puşcărie, fură transportaţi la. . 
Cotroceni. după ce D. Costaforul, interpelat de : 
Adunare despre „miseria închisoreă, declară că, 
alte închisori Statul nu are, | 
„Se publică o lege de tâse,
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De 'căte, oră crescea, impositul, se da o'moă 
armă în mănele oposiţiei. 

In timpi vechi impositele erai dese. Tera 
striga, se revolta cănd ele se puneuii. Acele 
revolte aveai cuvînt de a fi şi i6că pentru ce: 
Impositele nu se puneaii spre,a venia în- 
păca trebuințele publice. O nație pe căt simte 
trebuința de a fi, de ase desvolta în starea, ma- 
terială şi morală , pe atăt cată să sacrifice, în 
interesul public. Sacrificele ast-fel înțelese , 

- adică să isvorâscă îngecit de unde saii dat, prin 
mijl6cele ce oferă de desvoltare, sunt bine cu 
vîntate de Dumnedei. Cănd însa impositele plă- 
tite sunt spre a nu se da, intereselor publice ni- 
mic în schimb, spre a se risipi saii a se devora 

de cei puterică, -inpositela sunt..o tălhărie şi” 

pop6rele cari se revolt contra lor fac bine. Ast- 
fel în vechime vedem revoltăndu-se poporul Ro- 
măn cănd se puneaii inposite ca să strângă bani 
şi săi dea Domnul Visirului sai creditorilor de * 
Ja cari luase bani spre ai da la Pârtă atunci -: 
cănd el tumpera Domnia ; cănd se puneaii in- 
posite ca să mărite fetele Domnului saii a le 

boerilor, cand se puneaii inposite ca să hrănâscă : 

nemesurata, lăcomie a celor cari administrau 
ţâra,.În timpul de care vorbim, nu se făcea ni- 

nic pentru binele public. De mulţă ani ț6ra plă- -: 
tia pentru şosele, poduri, şi nu avea nimic, Ea 

presinta una din acele provincii selbatice a le 

a
r
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Asiei. Sacrificele erai serviaii în chieltutelile 
" Domoilor la Constrntinopol, în gratificaţii la 

- boeri favoriți ai Domnului. In ast-fel de stare 
un noi inposit nu putea să placă. Oposiţia -se 

* folosesce de acâsta. Căte-va dile inaintea sănge- 
" "luă vărsat în.Craiova, se vedură acolo în mul- . 

țime de esemplareun fel de profesie de credință 
"din partea unui fost cap de cabinet către ale- 
"gători sei. Era în Craiova'o clasă de arendaşi - 
care domina sub gurernele trecute, aceşti Smeni 
eraii favorați de Domn şi de ministri. În schim- 

“bul infiuinţei lor, pusă 'în serviciul guvernului, 
"eraii tolerați. a esplotn. poporaţia rurală după 
" domenurile ce le aveai în arendă. Acest sistem 
„trecu sub domnia noă. Pentru acelaş motiv mi- 
„nisterul le acordă scădămiîntul cel renumit, o-- 
:măre țierdere pentru Stat, dar aliă către gu-. 

„ Xern sinpatiile acestor privilegăaţi. Fă plătiră 
recunoscinţa lor, alegând deputați pe uni din 

"ministri cari lucraseră spre a se efectua scă- 
Adamântul. 
„ Degeainpositului fuse oeasia celor ce i seîn- 
timplară în Craiova. Scopulera resturnarea Dom- 

nului Cuza. La minister era D. lepurânu, Bo-. 
erescu, Costaforul.. . 

Orăşani Crakovei, ea toţi Români din Oltenia, 
„ai păstrat ăncă datinele lor tradiţionale de vi- 
tejie. Diw acea mică provincie care învecin€dă - 
vechia, capitală Sarmisegetusa, din jurul Vulea-
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mului şi Varengului, aii eşit cele mai multe revo- 
luţii contra tiraniei din afară şi din ăntru. Pan= . 
duri din timpul lui Tudor Vladimirescu, din 
luptele ce se dăteră între Turci şi Ruşi în cari 
acei Romăni figurară sub. Solomun , Maghieru, 
Tell şi alți căpitani, trăiaii ăncă; cu ei trăia 
neatărnarea spiritelor. Un om de arme este tot- 

“ dWa-una un om liber. Craioveni , escitaţi de o- 
-posiţie, reduşi de comercianţi, loviți în intere-. 
sele lor, deciseră, cu ori-ce preţ, să nu sufere 
inpositul. Simpatiele lor pentru doi Domni că- 
duţi, născuţi în sînul.lor, veniră a adăoga la 
gravitatea acestei porniri.. Un prefect. Gr. Mar- - 
'ghiloman, cavaler şi nepăsător, inpinse lucru- 
rile cu răpejune către un conflict; pe d'altă parte 
frica ce si ţia ministerul în-faţiă cu o turbare 
în Craiova, făcu pe cel din urmă, asupra rapor- : 
turilor prefectului, să dea ordin a măceleri .0 
poporație care nu se armase:ăncă. Cănd. prin" 
ducerea acolo, prin mijl6ie înțelepte luate la, 
timp , ar fi putut opri măcelăria asupra po- 
porului. Poporul întăritat, se îndesa pe strade, 
să ceră pe cei arestaţi. Intălnesce pe prefect la 
scara prefecturei, îi urmâdă cu vociferări. Doi- - 
spre-gece soldaţi vin şi sprijină pe prefect pe 
la spate, pe cănd poporul, batjocorănd pe pre- 
fect, rîdând, se înpingea cu peptul către prefect 

şi soldați. De aici începu uciderea. Soldaţi trag 
cei ănteiii asupra poporului” nearmat. Drama
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|-devine săngerătâre. Ucidere . înmormântare a,. 
cadavrelor de 6meni guvernului, desmormîntare 
u acelor cadavre de revoluționari; ucidere de fe- | 
mei, de copii, de 6meni inocenți! În Ploiescă 
în acel timp eraii ăncă turburări. Un ministru. 
îşi dete demisia. Iară cek-alţi remaseră să 

“îngrâpe morţi. Domnul nu dise uimic, de şi 
"se afectă forte mult de acâstă întîmplare. Ca- 
mera dăte în judecată pe minister, nu ca să res- 
bune uciderea Craiovei, dar ca să scape de el. 
„Săngele poporului sărise şi stropise scările 

unui tron curat, stropise mănele unor funcţio- 
nari luaţi din aceia ce se diceaiă : 6meni noi. 
Oposiţia nu 'căştigă mult, dar făcn un pas. Fie- 
care gi conpromita starea cea noă , pe 6meni 
cei noi, fără să facă însă a se uita nimic din 
adăncele rane ce lăsase trecutul, nică 6meni lui, 
figuri de tiranie şi de pradă , unelte în mâna 
străinilor spre. slăbirea şi umilirea țerei. Cu 
tâte acestea nimeni nu descuragia. Săngele 
poporului varsat se uită; Săngele se spală, qi- 
cea Lăpuşnânu. Sângele se spălă şi vărsători 
de sănge continuară a se bucura de simpatiile 

” compatrioţilor lor cari angiseră de'la părinţi 
că” guvernul este în drept a ucide poporul cănd 

„poporul îşi cere ai se respecta, drepturile sele. 
Dar acel minister ăncă avea datoria sd şi cea, 
Vănteiii onestitâte a unui guvern este si'şi facă 
datoria, | a 

* 

.
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D. Lepurenu, dat în judecata Curţei de Ca- 
saţie cu colegi sei, şi atunci forte înriuritor 

„lîngă Domn, consiliă pe capul Statului să chiă- 
me la minister pe Ştefan Goleseu; Panu veni 
în Bucuuesci şi puse mâna la formarea ministe- ului Golescu ce era compus de liberali puri. 
Aniversarea lui 11 iunie a evoluţiei din 1848 
la Filaret , sprijinită cu energie de minister , 
fuse uua din causele care inspiră mai mult por- 
nirea maiorităței Camerei contra ministerului. 
O notiţă publicată în Monitorul universal din 
Paris, anunța, acea aniversare la care a luat 
parte cinci-decă de mii de 6meni. Domnul Cuza 
nu se temea atunci de elementul poporar. A- 

“ nunțându”i ministerul aniversarea, Domnul res- 
„puuse prin următ6rea depeşă către mine: , 
„«Abrob din inimă solemnitatea pentru ani- 

aversarea lui 1848, disă a renascerei naţionale. 
«Am recomandat numai ordinea.» Tot în ac6- 
stă depeşă dicea despre unire de care se făcuse 
mare vorbă în Cameră:  : ? | 

<Nu vorbiţi, ve rog , de nerăbăările unora 
«despre unire și să nu cădeți în tâte acele e- 
«sageraţii de partide, Unirea este un fapt că- 
«ştigat, avem nevoe numai de puţină răbdare | 
«ca si 0 svem legală şi solidă. Ar trebui să fii . 
«ei nebun de ambiţie, ca acela care în anticitate 
«arse un templu ca să trecă la posteritate, ca 
«să conpromit unirea şi să arunc acâstă săr- 

. 3
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emană ţâră, lacomă de dreptate şi de linisce, 
«pe teriîmul întîmplărilorneprevegute, prin gră- 
«bire; Noi nu vom avea nici o dată adeveratul 
«curagii civic al săngelui rece și perseverenţa ca 
«să atingem cu siguranță scopul şi a confunda 
«adversari fără a întimpina, pericolul la care 
«vor espune țâra.» ae 
-" In timpul acestui minister ; stărulam a se 

“grăbi cu nnirea la Constantinopoli. Agintul țe- 
rei la Constantinopoli lucra, din tâte puterile 
sele pentru unire. Ancă de atunci era, vorbă de 
modificarea legei electorale, care se pusese sub 

” ochi ambasadorilor ca o cestie neapărată a se 
resolva în interesele generale a, le țerei. Din a- 
dresa următâre vom vedea că guvernul Dom- 
nului. Cuza ăncă de la început a lucrat pentru - 
unire şi întinderea votului. Xecă scrisorile ce a= 
gintele țerei ne adresă în anul 1861, atunci 
cănd majoritatea adunărei formula, votul sei de 
neîncredere, agitând cestiu unirei definitive ca 
mijloc de resturnare i 
. <5fa Luniă 1861, Constantinopol. 

« Precum v'am seris, S: Pârtă ar voi ca con- 
ferinţa pentru unire să se ție aici. Se vede că 
nu s'a decis ăncă nimic asupra acestui punt ; 
Francia este pentru ac6stă combinare în vedere. 

„de a eluda priatr'un mijloc 6re-care noa, difi- 
cultate care isvoresce din nerecunâscerea. Rega- 
tului Italiei, al cărui represintant nu va fi pri-
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mit a lua, parte la conferință în noa sa calitate, 
şi care din altă parte nu ar.voi nică a figura ca 
simplu represintant al Sardiniei. D. de Thou- 
„Xenel creduse mai ănteiii că va putea, înlătura 
acestă greutate, învitând puterile garantea tri- 
„mite adesiunea lor la unire sai o opinie”6re- 
care la S. Pârtă, fie-care din ele separat. Dar 
acest mod a părut asemenea greii, căci con- :, 
ferința căta, a se reuni nu pentru a confirma 
unirea numai ,- unde toți ar fi fost de aceeaşi 
„părere favorabilă , dar ăncă spre a statua asu- 
pra modificaţiilor de făcut la legea electorală, 
„modificaţi ce eraii cu neputieţă a se face prin co- 

„xespondință, Spre a regula tâte 'acestea, cred 
„că conferinţa se va ţine la Paris, cu tote că 
Pârta, spre a înlătura acâsta, ar fi dispusă 
a nu mai amăna, recunâscerea sa despre noul: 

„Regat al Italiei. In fine, aici sai la Paris, ac6- 
„stă conferință se va face în curănd.' Unirea dar 
nu mai este de căt o cestie de timp. O cestie 
care pentru noi este tot, dar care nu 6ste ve- 
dută cu aceeaşi gravitate şi urgință de puteri 

cari aă pus pe tapet cestii mai grave” pentru 
ele de căt a n6stră, I6că pentru ce ve îndemn 
la răbdare, căci faptul ne este în adever căşti- 

gat. Am înportunat fără repaos şi osebire în 

privința unirei pe lumea diplomatică, culegând 

scusele mele în necesitatea greutăţei faptelor 

cari se trec la noi în acestă privință; şi cu tâte
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că este natural că afacerile nâstre să nu aibă 
preeminența tot-d'a-una, am căştigat convincția . 
că în curând Unireaţerilor, singurul principii 
de viață pentru naţia romănă , se va termina 
“cu desăvărşire. Pînă atunci nu sînt de părere 
„a, se întroduce nică o modificaţie de ori-ce na- 
tură ar fi într'acâsta.... Cată a subordona tâte 
cele-alte cestii la cestia Unirei care o dată căş- 
tigată, ne vom. pntea ocupa de cele ce remăn 

„mal lesne.» - a a 
„ "Trecu mult timp ăncă pînă ce conferințele 
„se uniră şi cestia Unirei fu decisă în unanimi- 
tate. Erau uni cari volaii ca guvernul să pro- 
clame unirea, fără a roai aştepta hotărîrea pu- 

„_terilor. Din seris6rea de mal sus s'a vedut tpt- 
„Mo-dată cum lucru era, neputincios, cum Italia 
ea însăşi 'şi aştepta, recunâscerea Unirei de la 

„conferință. : Ra 
D. Negri puse în acâstă mare cestie inima sa, 

„urmă t6te fasele lucrurilor unirei şi avu fericirea 
să fie un mare mijloc de reuşire în acâsta pe 
lingă puterile garante cari! stimai şi”] fubiaii.: 
„Tera n'a făcut de căt să câră Unirea şi, prin 

„alegerea Domnului Moldovei, să facă un pas cu- 
tedător către unire. Puterile ai dat.unirea ; dar 
cătă lucrare şi insistință nu a trebuit a se face! 

„Propuneri oculte s'aii adresat chiar agintelui țe- 
rei, a primi un plan de unire cu un: Doma în 
Bucuresci şi un caimacam la Iaşi pe viaţă, nu-
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mit de $, Portă care era, să fie C, Negri. Deci, 
C. Negri nu a voit cu nică un preţ să “primâscă 
altceva de căt unirea definitivă şi a stăruit pe 
acâstă cale. . Astă-gi acest om care a lucrat cu 
atăta del, atăt la începutul arăturei în terimul 
unirei căt şi la actele cele mai mari naţionale . 
şi sociale sub domnia trecută , 'trălesca. viața 
lui Cincinatu, la casa sa, în sărăcie. Naţia nu” 
se găndnsce la dinsul nică chiar pnntru ai ține” 
scotâlă de serviciile ce “i-a făcut pe când eare- - 
vărsa favorurile sele asupra capului acelora cari 
aă servit partidele saii facţiile politice în lupta. 
;de distrugere, O nație recunoscătâre către cei 
ce îi i fac Servicii emininte, ar fi votat lui C. Ne- 
gri 0 moşie recnmpensă în locul moşiei sele care 
a sacrificat-o pentru naţie. Nu scim dacă ar fi 
primit vre « 0 recompensă, ; dar scim că naţia nui a 
oferit nică chiar o mulţumire morală. “Neferi- 
cite sunt naţiile unde represintanţi lor desprețu-. 
ese serviciile Gmenilor mari şi încare de recom- 
pense serbi facţiilor.. Domnul, după votul de 
neîncredere, ne scrise 0 depeşă de la Iaşi să nu 
demisionăm. Cu t6te acestea noi demisionarăm, 

„după un consilii de ministri hotărăţi a remănea, 
„ în constitutuţie. Domnul Cuza nu putea să seho- 

tărască cu 0 partidă. Dicea că nu este Domnul 
unei partide, ci domnul Romănilor, că trebuie 

“să chiăme şi pe boieri. Altă dată se esprima 
bine pentru partida națională, liberală; însă nu
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se hotăra a merge nici cu liberali, nici cu boieri, 
nici hu avea o partidă a sa credinci6să şi ca-i 
pabilă, Ie 

Domnul având scire de demisia nâstră, îmi 
depeşă mie să me duc la Iaşi, Plecaiă. Îl găsi 
la, Banca lui Lambrino Iordach6 cumnatul sei. 
Abia me vequ şi cu espresiă accentuate îmi făcu 
tănjiri cum am putut a demisiona: cu cei-alţi , 
eii cum şi acel Melinescu cu barbă roşie în care 
avea atita încredore? « Pusesemn în voi, liberali, 
6meni dela 1848, tte speraeţele mele spre 
măntuirea relelor ţerei. Voiesc a da libertatea, 
celor cinci mili6ne de romăni clăcași la o clasă 
de 6meni cari răpind libertăţile interidre a le 
patriei, n'a sciut a'i da în schimb nică cel pu=' 

țin întărirea naţionalităței. Acea, "castă este 
m6rtă, pe ea nu me pot sprijini: viaţa fuge de. 
rh6rte. Pe străini nu me pot sprijini prea mult şi 
alături de voința naţiei, căci interesele Europei * 
ireela eă asupra intereselor țerei mele. In țeră nu 
me regemam de căt pe partida, cea mai jună, a- 
ceea care are mai multă viaţă și generositute. 
Ast-fel me sprijinirăță vol, în căt astă-Qi, ca să 
nu conpromit armonia, să fiii nevoit a alerga din 
noi la casta care nu mai are nimic a fâce în ji- 
itor ci tot în trecut ?> ÎL vorbit de constituţie ; 
îi spuselii că noi nu putem face alt-fel pe căt 
eram pe tărimul legalităței, pe care Domnul 
însu'şi ne silise a remănea nestrămutață; că nu
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„era din partea nâstră rea voință, ci din contră - 
alergasem la acel mijloc tocmai spre a înlesni; 
posiţia Domnului pe calea legală. În fine, după. 
mai multe vorbe, dela mănie trecu la linisce, . 
apoi la o amabilitate însemnată. Şegurăm la. 
Inasă, imi spuse că are de pănd să trimită trei 
inşi la Constantinopol ca să felicite pe Sultanul. : 
Spre sâră aretaiii dorința că aş voi să me în- 
tore'la Focşani. Acesta, îl contraria. Cu tâte 
acestea me lasă se. plec şi me pornesce cu 0. 
amabilitate estraordinară. * 

- Va Focşani preparali cele necesare pentru ve- - 
nirea, Domnului. Domnul nu voia să tragă în. 
Focşani la particulari , ca să nu remăe dator. . 
niminui nimic. . Voia să tragă la prefect. Îmi. 
dise că.aşteptă acesta de: la mine. În Focşani 
dădeiit ordin prefectului. să'i prepare doă Ca- 
mere la dînsul acasă şi să părăsâscă ori-ce pre- 
parări se făcuseră la un avut pârticular de a- 
colo. Domnul sosesce. N. Golescu î îi ese înainte 
la pârta prefectură. Tm 

„ În Bucuresti, “vedu miniştri , „dar nu le dise 
nimic din căte îmi disese mie, Îmi spuse că va | 
chiăma jar pe boieri; dar să nu se sperie ni- 
„meni, căcă era un joc politic. : . : 

Numesce un adinterim de direotori sub pre-: 
şedinţa lui C. Bălcescu. Acest adinterim ţine 
puţin, după el vin boeri. În scurtul spaţiii de . 
timp ce. >. geguriim atunci la minister , adoă-qi
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după plecarea Domnului la Iaşi se „puse foc la; 
„casarma de cavaleri, care arse într'o n6pte. A-: 
câstă ardere afectase mult pe Domn. Bănuielile. 
erai rătăcite chiar asupra partidei de oposiție. 
Ceea ce era adever era că focul plecase din patru 
părti d'o dată a le casarmei din pod. Să ne în- | 
turnăm şi să spunem ceva despre tabăra dela: 

- Yloresei, 
„ Domnul decidea aduna tâtă oștirea regulată: 

şi neregulată la Florescă. Era acesta o amenin-: 
țare făcută Porţei în faţă cu întărdierea, dărei. 
învestiturei? ast-fel giceai uni. S'a dis chiar 
că Vodă-Cuza urmă ast-fel prin îndemnul Fran- 
ciei, Grăniceri în parte întăritați de uni din 
capi lor, refugară de a merge la tabără, Austria, 
vedând o tabără romănă de mai multe mi 6- 
meni aşedată apr6pe de hotarele sele, fuse ne-: 
voită a aduna oștiri spre hotarele Transilvaniei. : Acestă mişcare de oştiri fuse de o mare utili. - tate în spiritul militar adormit pină atunci:pe, | patul de trandafiri ce "i aşternea guvernele de. „. Sibariţă din trecut. Ostaşi-vedându-se adunați, . pentru prima 6ră mulți îucepură a se: recu- n6sce şi a'şă da val6rea, lor ostăiş6scă. Poporul: romăn vedea cu bucurie pe af sei sub arme a-: dunaţi și pe picior de a lupta. Q tabără romăză el nu mai veguse dela tabăra de panduri a lui. “Tudor, Vladimirescu, Asupra acestei, taberă pe stindarde, pe arme, pe virfurile corturilor, pla-
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naii cugetărilă de vitejie şi de putere , cari ca: 
__ nisce paseri ceresci, în tot timpul căderei şi ro=:. 

„_ biei romănilor, nu voiseră a se cobori peun pă- | 
mînt unde nu mai strelucea de' căt baionetele 
străine şi decorațiele date do streini. Cine ar: 
crede însă că se păsiră 6meni cari turbaseră: 
de mănie în faţă cu aceste manifestări militare?" 
Fuse.o lume care vedu cu ochiri aceste: mani-: 
festaţii; acea lume care credea patria ,.propri- 
etatea străinilor dată lor în drendă; |. Ia 

„Aceşti 6meni merseră pînă a pune foc tabe- 
rei, şi, ca cănd. acâstă doctrină de mârte şi de 
ucidere ar fi fost. sprijinită. de un spirit fatal ce 
domnea atunci elementele , nu trecu doă dile- 
senine fără să nu. verse asupra acestei tabere 
torente de ploi! 
"Era consternaţie între toţi acefa cari sI fac: 
causa castei lor, familiei lor, persânei lor, vii-: 
torului copiilor lor, din causa străinilor cari cu-. 
get a robi patria Romănilor, Este de însemnat: 

“acest fenomen la. Romăni aceia cari aii născut. 
şi aii crescut legănaţă de mănile armatelor de o-: 
cupaţie : simpatia pentru străini .cari vor să ne 
sdrobiască ! 'Ast-fel nu fără cuvint, un autor, : 
frances, dicea în timpul resboiului Crimeei cănd 
Ruşi fură siliţi a evacua țerile Romăne : Ruşi - 
se întore din principate , dar avant-garda lor. 
'remăne sub nume de; Romăni. Ac6stă avant- 
gardă era când Rusă, cănd Austriacă, cănd.
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„'Purcă, cănd Francesă, dar nici o dată Romănă. 
CGinismul ei făcea să se indignede însuşi strei-. 
nul «— Voiii face tot spre a servi Turcia şi, 
"Rusia, dicea în anul 1848, în cort la Cotroceni, * 
în tabara turcâscă, Caimacamul Romăn numit 
de Pârtă. — Să nu faci nimic pentru Rusia şi 

1 Turcia, respunde Faut Efendi, să facă pentru 
tera ta! > E 
.-. De căte ori nu vedurăm. de atunci în c6ce. 
Romăni ce se pretindeaii patrioţi, liberali şi mai 
neatărnaţi de căt acei dela putere, cari, în nu- 
mele unui laş patriotism şi unei libertăţi înţe-, 
ese numai pentru ei, venind şi combătănd oră . 
ce mijl6ce de armare a Romănilor, ori-ce cuge- 
tare Romănă și demnă ce s'ar fi ridicat asupra 
turmelor amorţite, precumunirea tutulor Romă- 
nilor; esprimănd ura, desprețul, câ esprimaii pu- - 
terile din afară reii voitre romănilor! Este în 
Asia mică o pupulaţie crestină, fără origină cu-, 
noscută. Când membri acestei populaţii sdrobită 
cu corpul şi cu sufletul de tiranie, se aflu în 
fața judilor turci, se numesc uni pe alți cu nu-. 

„mele desprețuitor ce dai turci, creştinilor, de- 
"ghăaur ! Fac mai bine acei Români:cari repet 

- înjuriile despreţuitâre ale străinilor contra Ro- 
mănilor ca să placă tiranilor? Fac bine aceia cari 
sub-pretest de omincindsă înțelepţie, blam pe 
Romăni cănd voiesc să scuture lanţurile lor? 
Şi cari se scus de trădarea lor sub cuvinte că  
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“ urmed politica puterilor străine. celor bine vo- . 
itâre, chiar atunci cănd politica acâsta, nu mai . 
este naţională, şi înpreună lucru spre: robirea,: 
ţerei ? Nu sunt, aceia trădători. de patrie? În i-, 
„storia ţerei nâstre se ved epoce de cădere, de, 
ameţială, de degradare : se ved Gmeni născuţi . 
în țră, care devin unelte ale inamicilor străini”, 

„cari; în mumele patriei. lucred pentru străini,.. 
cari în numele libertăţei naționale lucreg. pen-. 
tru robia, țerilor; sunt însă epoce. mai blăste=: | 

- mate, 6meni mai blăstemați, epoca unde nu 
“mai este pudâre pentru trădători, unde trădă- 
tori scot masca şi semăn ,bacantelor neruşi- - 
nate cari numai ascund nimic; se declar pen-. 
tru interesele străinilor inamici, şi îşi fac din. 
aceste simtimînte culpeşe un merit în cercul, 
sclavilor ce ei comand. In acel cerc meritul: 
este cine să fie mai infam. Cel mai infam are, 
mai mare preţ în trădare. Moţoci, Dani Vi-, 
sțieri, Leurdeni trăiesc ăncă astă-di ; însă mai 
puţin francă, mai perfidi, mai dibaci şi mai laşi. 

- Tabăra, se desființedă cu timpul ei. In Con-. 
stantinopoli se decide a se da învestitura. A-: 
c6sta se anunţă publicului, Domnul plâcă la. 
“Constantinopoli: "1 se votedă o sumă pentru: 
chieltuiala drumului , nu aşa, mare. ca ceea ce 
luaseră domni de mai "nainte mergând să se. : 
închine, suma ce'era destinată pe atunci ase. : 

“împărți pe la paşi ceă inriuritori. Acum înceta-,



| 

| 
| 
i 
4 

qi 

seră în Turcia acele ploc6ne prin voinţa amba= : 
„ sadorilor,„ Graţie tratărei de mai multe ile ce | 
făcu D. 0. Negri pe lăngă ambasadori, progra- 

| ma priimirei 'fuse forte : demnă. ' Ambasadori 
cerură a vedea programa mai "nainte, Domnul 
plecă pînă la Marea N&gră Gu un vas cu aburi 
frances. Acolo fuse întîmpinat de 'o“fregată cu 
vapor de resbel a, Porţei. Domnul trecu în fre- 

| gată cu căți-va roinăni din suita, lui, după no- 
; bileța lor. Cel-alţă remaseră în vasul cu abur - 
 frances.: Ca i 

-» Aruncarea, ancorei la palatul lui Reşid-paşa 
unde se preparase locaşul Domnului, fuse splen- 
didă. Salve de tunuri vestiră acestă ajungere. - 
Un regiment de infanterie presintă armele. In-: 
dată ce Domnul intră în locaşul sei, sosiră pri- . 

„1Di secretari ai ambasadorilor spre a'i face vi- 
dite oficiale. Ministrul de afară al Porţei veni . . 
cel d'ănteiii, 
Nu vom insista mult asupra acestei călătorii, . INI Ea este scrisă şi publicată. Domnul se presintă : 

cu demnitate. Vede pe Sultanul în particular, Primesce masă de la ambasadori, de la vidirul ; 
face o visită la Pârtă, la ministri, Refusă vidi- 

ui a trata cestia monastirilor închinate , di- ând că el avenit să facă o vidită Sultanului ar nu să tratede de lucruri cari privesc pe mi-  Distri Sultanului şi pe Agintele seii. Refasă dei a primi vidita patriarhilor greci şi d'a merge::
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]a Patriarhia. din Panar, după vechia datină,, 
“spre a fi sacrat de călugări grecă. . 

Primesce o sabie semn de supunere. şi 0 de- 
coraţie dela Sultanul. 'Treă ile ţinu înpărţirea 
milionului din ţâră spre a, fi distribuit la trei 
mii de 6meni ce serviră Domnului; numai se- 
-cretarul Sultanului, cu scirea Sultanului, din- 
-tre toță funcţionari înalţă, voi a primi-un dar 
de căte-va mii. de galbeni. Se împărţiră însă 
nenumerate cadouri în orologii, . tabachieri şi 

“alte obiecte. Veniră: din tâte Iustitutele de bine 

| 

- facericatolice „protestante, grece pentru ajutâre. . 
-Damele cele mai frumâse din Pera Veniră să 
câră pentru săraci. 

Domnul, prin presința sa, deschisă, prin ma= - 
nierile sele, plăcuse atăt Sultanului căt; şi Am- 
basadorilor străini. Acestă vidită fuse un eve- 
-niment; pe -Bosfor. : 
“Domnul se înturnă din “Constantinopol e cu 

„6re-care schimbare. . Lucru curios! de căţe-ori 
„mergea la Iaşi şi se înturna, la Bucuresci, re- 
venia cu alte simţimînte, Vedea lucrurile prin- 
“tun prism mai puţin generes, mai puţin libe- 
ral. O dată revenind din Iaşi, întro conversa= 

-ţie ce se trecu despre libertăţile ţerei şi mij6- 
cele proprii a da o bună organidare, dise : Ei 

-Bumai sînt tot acela, acum cunose pe romiol, 
“m'am fost om de Stat. Vofă 

» Domnul Cuza lesne se. aci la orl-ce idee



46 

naţională, energică, şi tot cu aceeaşi înlesnire 
se lăsa a se descuragia cănd era vorba de ese- 
-cuţie, cănd găsia pedice, şi mai ales cănd "i se 
părea că nația, acea, divinitate la al căreia tem- 

„. plu adorase,-nu era ast-fel cum el 'şi-o închi- 
-puise, înainte de a fi faţă în faţă cu dinsa. Dom- 
“nul vedea, în nație un reii mare ; credea că a- 

„cest reii ea, îl datora unei stări de robie şi de- 
tiranie din trecut fără vindecare, că ori ce gu- 
vern ar încerca a'] vindeca va fi victima, virtu- 
:ților sele.  Uu Domn de sub regulament gicea 

„-anaă prosaic : «Cu lupi trebue să urli, ca sănu te . 
mănănce.> Domnul Cuza gicea : «Lumea estei- 
ronia lui Dumnedeii.> Aceşti mari filosofi fatală 
aveaii o greşială, perfecția nu este din lumea 

“acâsta; dar lumea are o. misie şi binele este 
o realitate în comparaţie cu reul. Causa reu- 
lui ce băntuia ţâra se putea vindeca, din mo- 
“mentul ce se aflati în lume alte nații mai feri- 
cite; trebuia a, se ridica mai presus de cei ref. 
Domnul Cuza, credu că reul era în legile rele, 
“avea dreptate pînă la un punt; le schimbă, dar 
chiămă 6meni vechi la legi noi; drepturile o- 

„_*muluf proclamate de marea revoluţie fură în- 
credinţata spre a le esecnta 6menilor cari servi- 
seră ca instrumente tiraniei trecute, cari aveai 
credinţă a reveni la regulament şi domni regu- 
lamentară; alţi 6meni fără principii cunoscute. 

> «La lucruri noi 6meni noi! striga ilustrul a-
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părător al poporului rural robit:: Domnul înţe- 
lese acâsta, aduse 6meni noi; dar acestia nu 
îndreptără nimic, căci n'aveaii principii ; abia 
sciaii ce este convenţia, dar nu înţelegeaii ce 
sunt principiilo. Căţi-va 6meni de principii nu 
venea într'un guvern de unde cătaii a se lepăda . - 
a Qoa-di sub greutatea intrigilor celor rei şi 
numeroşi, Trebuia o educaţie politică, o instruc- 
ţie politică, trebuia înbunătăţirea prin legi. Da- 
tinele se fac bune prin legi bune. Dar cănd cei 
'chiămaţi. a esecnta legile, nu aii datine, cănd 
cei chiămaţi a forma principiile, nu aii principii, 

„ legile nu se esecut şi datinele sufer. In ast- 
“fel de stare încurgea ideea de IMănă de fer, un 
om mai onest de căt cei-alţi spre a face petoţi 

* Universitate ce se dăte facultăţilor din. Bucu- 
'Tesci, Cu aceeaşi nepăsare lăsă pe D. N. Cre- 
“țulescu a lepăda din budget o mie de scoli de- 
stinate pentru satele M6ldovei in ajunul des- 
chiderei lor. Acest spirit urmă şi după 11 Fe- 
bruariii. D. Strat desfiiință opt sute scoli de sa- 
te, sub un minister ce se pretindea amie al res- 
păndirei instrucției şi educaţiei. De atunci ni- . 
mic pentru întinderea ei. Sub Domnul Cuza se 
înțelesese forte bine'unde trebuia lovită instruc- 
ţia, în libertătea ei. Statul politic nasce din 
datine, din principii. El are dar o parte în in- 
strucție şi educaţie, dar acâstă parte de acţie 
nu trebue să devie un monopol, căci atunci
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terese de ordine saii de castă. Nimic pentru po- 
por, Acestă credință a trecut la următorii lor, 
pentru care poporul i-a numit : căocov n0ă, Le- 
gile nu fuseră esecutate, căcă „cei mai mulți 
chiămaţi a le esecuta, voiaii reii, şi guvernul 
esecuta reii. Nimic nu asignră ordinea , nimic 
nu garantă autoritatea ca instrucția şi educa- 
ţia poporului. Ele nu -cer de căt o condiţie ca 
să fie utile tutulor : libertatea. Din nefericire 
Domnul Cuza nu punea mare preţ pe acest mare 
mijloc de civilisoţie. Cu tâte acestea nu respinse 
“desvoltarea instrucției în condiţie d'a fi aser- 
vită guvernului, lăsa, cu nepăsare. a se forma, 
în Bucuresci o facultate de litere, diferite scoli 
profesionale: se opuse mai mult în numele de 
oneşti.: Ilusie! un om onest nu pâte face nimic, 
căci el caută a ţine socotâlă de voința, tutulor ca 
'să se'susție, şi cănd voinţa tutulor este rea, şi 
devine reăă ; un singur lucru, putea, să scape tro- 
nul şi să ridicenaţia. Principiile cele mari puse 
în legi trecute în datine şi înprăştiate în tâte 
arterele naţiei. Principiile numai în.legi, sunt 
o ficţie, ele caută să fie în inimile tutulor. Spre 
a 6, nu este de căt un mijloc, desvoltarea şi 
întinderea, instrucției şi educaţiei morale şi po- 
litice. Dar vechiul sistem opria“pe ori-ce par 
tid, a face acest mare pas. O nefericită credință 
remasă moştenire de la hătrini, fuse adoptată 
de fii, a opri de a se lumina poporul pentru in-
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sc6la devine pentru guvern un mijloc de poliţie. 
Tâcă ce se născoci sub Domnul Cuza, i6că ce se . 
urm6qă chiar: astă-di , cu t6te pasurile făcute 
către ideile revoluţionare! . o e 

Guvernul de atunci fiind sigur de aservirea, 
profesorilor la guvern, dăte profesorilor un pri- 
vilegiii la alegeri, fără a vedea că desfiinţedă 
monopolul unei clase şi îl dă alteia. Nu se în- 
„Dunătăţesce instrucţia, şi educaţia prin privilegii 
date profesorilor. Acesta o corupe. Când eram 
ministru mai tărdiii, ceruii Comitetului in- 
“strucţiei din Iaşi a se da idei pentru desvoltarea, 
instrucției. Mi se respunse de Comitetul din 
Taşi prin D. Titu-Liviii Maiorescu : ca mări lefile 
„profesorilor>. Ast-fel fuse şi cu clerul. Nimeni 

- 

nu cerea libertatea, instrucției de ministru, li- - 
bertatea, clerului de ministru. Vom dice numai 
că catedrele de profesori erai numai nisce sine- 
cure pentru deputaţi, senatori şi favoriţi cari nu 
dădeaii pe la scoli şi aveait căte doă şi treialte 
funcţii înalte. Acâsta se urmeqă şi astă-di. Un 
protesor favorit se făcea ministru, lua salariul 
de profesor şi nu mai da pă la sc6lă; altul era 

senator, deputat, pleca şi lăsa catedra liberă sai 

cu căte o umbră de indeplinitor şi trăia mai 

multe.luni în capitală. Alţi, mari dregători în 
justiţiă şi în administraţie, siliți a lucra necon- 
tenit în aceste din urmă ocupaţii, nu mai ve- 
deaii se6lele cu ochi. La facultăți eraii mai mulți 

-



50 

profesori de căt scolari, şi, ca să nu se închidă 
„ clasele, ministerul consiliat de inteligintul di- 

rector al instrucției publice D. Alesandresen dis 
Urechiă , nu scim pentru ce puse în budget o 
mare sumă ca burse pentru uni din scolari cari 
ar veni să asculte la facultăți, 

Legea contra cumului de funcţii şi legea ad- 
misibilităţei în tâte serviciile Statului cu înda- , 
torire de a, trece prin scoli ca: să pâtă avea o 
funcţie, şi cari erăi singurele mijl6ce de a ga- 
ranta instrucţia publică, legi liberale, de căte ori 
veniră la minister uni, le dădeati la cameră, dar 
nu fuseră votase; fară cănd se lua; în desbatere, 
venia un minister reacționar sati compus de 
Gmeni interesați la, cumul şi la primirea în fune- 
țiuni de Gmeni fără cunoseințe, şi le retrăgeau 
din desbatere sub cuvînt; ca să le amendede şi 
nu le-mmai readuceaii. . | 

Un institutor primar este ocupat tâtă dioa. 
„Un profesor de gimnas saii de facultate este 0- 

cupat o-oră în sc6lă. Dar căt îi trehuie!spre a'şi 
medita- lecţia ce are a face în materii de scl- 
ințe transcendinte, spre a o face bine! Dă unui asemenea profesor, un minister, funcţii 
înalte. Va avea timpul a se mai gândi la filosofi sei? Un medic profesor cu multe servicii „va avea 
timpul a născoci în medicina sa mai mult de căt aceea ce a înveţat în silă ? Mi
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_- Nu vorbim aci de escepţii onorabile, ci de 
favoriţi cumulardi. .....- a 

“Oprirea d'a se face scoli pentru poporul rural, - 

instrucţia şi educaţia ca monopol al guvernu- 

lui, sunt ăncă causele cari opresc luminarea 

spiritelor. Fără acestă desvoltare, naţia, liber- 

tăţile ei, legile ei, constituţa ei, vor fo min- 

ciună. Fără acâsta, ţâra, va avea sclavi, dar nu 

cetățeni. Pa , 

Preoți nu mai aveaii misie. Funcţionari nu 

mai avealt tendințe, nică datorii, nică garanţii; 

nimeni nu voia nimie , nu producea, nimic, nu 

se ridica asupra, oridontului. meseriei sele, nu 

sciaii mai mult de căt a urma cursul afacerilor 

curinte ce veneaii să'i descepte din norul de fu- 

mul țigărilor. Se i 

Funcţionari fără a trece priri scoli, cresceaii, | 

înbătriniaii, vestejaii, ca, la o vîrstă Gre-care să 

16să la pensie. Pensia era, scopul vietei acestei 

clase. Alţi îşi făceati averi din abusuri. Case, - 

palate, moşii căştigate în căţi-va ani, de 6meni 

cari nu aveati nimic, nu făcuseră comerciii, nu 

luaseră destre, nu căştigaseră loterii , nu găsi- 

seră comori. Tâte acestea, se străngeai asupra 

„unora, soţietatea, era incuragietâre, nu erai 

blămaţi de cât de aceia, cari îi pismuiai că nu 

pot ei să fie în locul lor. Nu era depărtat tim- 

pul cănd mama, femeea, blasfema pe fii, pe 

soţ că avusese serțicii. multe, şi nu sciuse a'şi
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"face avere, că nu este harnic, Prefecţi, sub- prefecţi eraii salariaţi cu anul de arendaşi ca să le dea dorobanţi: pentru nedrepte de multe ori înpliniri. Juni ce înconjuraii guvernele, născea, cresceaii, 'cu speranța a se face ținuță de femer avute, a juca cărți, apoi a intra în vre o Cari- eră, apoi a se insura, a lua destre spre aşi plăti - datoriile, e 
Procese civile şi criminale dispunând minis- trul de ele, dispunând de vinderi pentru datorii oprindu-le cănd se vindea moşiile favoriţilor; * încuragindu-le cănd se vindeaii ale adversari- lor guvernelor. a n : Domnul Cuza nu era; stiăin în. patria sa, cu- » DoScea 6meni şi lucrurile ; era inteligint, avea „moniente mai de cugetare, de simţimînte. Primea, plângerile tutulor, nemulțumia adesea. pe ministri îndreptându-le rătăcirile lor în a- faceri cari dădeaii ocasie de plăngeri. Ori-ce Om. nedreptăţit de niinistru afla âncă la palat | 0 protecție. “ironul nu era străin de Popor în păsurile lui, Ministerele se schimbaii, starea de paralisie remănea „ sistemul ce nu era născocit de Domn remănea, toţ acela la toți ministri. Nu-Domnul Cuza introduse acestă stare de lu- cruri, Ea avea rădăcina ei în lucrună şi în '6- meni. Ceea ce se înputa” Domnului era că nu se ridica peste legi şi peste 6meni. Acesta cra planul Domnnlui, a usa legile şi Gmeni , lă-
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sându'i a urma sistemul de destrucţie spre a 
ajunge a lua puterea. I6că cum se esplică.pînă 

-la 2 Mai administraţia sa , într'o epocă cănd 
" faptele sele în politica lui de afară erai atăt de 
corecte şi cu înțelepciune cutedătâre iar în ad- 

" ministraţia din ăntru producea nemulțumiri. 
- Domnulnu mai se interesa, de 6meni cu prin- 

cipii. Aceşti 6meni numai plutiaii pe lîngă tron. 
Vorbindui cine-va într'o qi de necredinţa u- 
nui favorit, Domnul dise : Acest om este om 
de posturi, nu este de temut ;. me încred în el 

„şi îl păstred. Nu are principii. Aceia sunt de 
temut. — Dar omul de principiinu tradă, tradă 
acela, care caută posturi. Scopul lui ne fiiind de 
căt posturile, va'fi tot d'a-una cu cel care îi - 
va da mai mult. — Sunteţi visători voi. toţi, 
nu cun6sceţi limea ! > dise Domnul. 

- Către acâstă epocă Domnul revine asupra 
situaţiei țerilor ce guverna. Eraii doă cestii in-. 
portante : una, de neriţinere pe tron, cea-l-altă 
de reforme, amăndoă străns legate înpreună.. 
A ma armele din măna, oposiţiei era un -mij- 
loc a proclama principii mari : înproprietărirea 
ţeranilor, întinderea legei electorale. Dar con-. 

venția din Paris,după ce proclamă principiile de  . 

dreptul omului şi găsesce că este trebuință a se 

înbunătăţi sârta, poporului rural, după ce surpă 

o castă privilegiată, prin legea electorală chiamă 
să facă legi asupra acestor reforme care fără-
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mail privilegile unei caste chiar pe 6meni acelei. 
caste.. Inproprietărirea  ţeranilor şi întinderea 
votului electoral, nu se puteai face prin Cameră. |. 
Privilegiul trecând dela cincă-deci de familii 
de boeri-la căte-va cete de proprietari mari şi 
mici, nația schimbase numai stăpini; ciocoi noi 
luară locul celor vechi , nimic pentru suvera- 
nitatea popârelor, nimic pentru vindecarea ra- 
nelor lor. Do 

Acestă stare de lucruri care piistra, o obli- 
„gare apăsătăre, :care ameninţa interesele de 
conservare a le tronului, care nu permitea nică 
unui minister a sta pe băncile camerei daca nu 
era din casta cea noă, fiind o pedică chiar la des- 
"voltarea generală a naţiei, născu ănteiii în opi- 
nie ideea, unei loviri de Stat, acâstă idee se res- . 

]păndi înprejurul tronului. Acâsta se concepu 
în momentul retragerei dela minister a ministe-. 
rului Ion Ghica. Nu transpiră nimie însă. Dom- 
nul Cuza revenea dela Moldova. Era locuit în 

„Episcopia dela Buzeii.. Acolo, sâra, ne spuse la 
căți-va, represintănd în colori funebre şi cuun 
talent rar dificultățile situației, şianuntă în vi- 
itor o lovire de Stat. Era vorba de a aduce diva- 
nul ad-hoc. D. Cogălniceanu fusese avisat d'aîn- 
plini acestă idee. În faţă cu interesele principi i- 
lor liberale, pentru cari mugura acestă idee, la 
nascerea el se numeră doă ministere liberale. 
Mult timp luptele politice urmară cursul lor
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fără a se face nimic pentru realisarea acesței . 

idei. Ă Da 
ÎntPan timp fârte scurt se schimbari, mal 

multe ministere, în față cu o cameră de opo- - 

- siție sistematică, pe care Domnul nu o putea di- 

solva, cu speranță ca deputați să fie înlocuiți 

de alți deputaţi. Domnul era nevoit; a schimba 

des ministerul. Aceste schimbări dese afară 

din ţ6ră trecură de proverbiale. Ambasadorul 

Franciei, .priimind înt'o di pe agentele terei, 

îl întrebă ridând daca vine săi anunțe schimba- 

vea ministerului. Lupta între partide nefiind 

pentru principii, ci numai pentru putere, nică 

un minister nu putea fi suferit. Cel puţin parti- 

dele atunci nu lupta pentru politica străină, 

căci Domnul nu consulta nici o dată nici o pu- * 

tere străină în afacerile ministeriale. 

“Spre a'şi numi ministerul, nu era nică par- 

tidă Francesă, Austriacă, Tucă nici Rusă. 

Era oposiția ce voia resturnarea Domnului. . 

În țeră schimbarea dâsă a ministerelor, ri 

dicase cea din urmă garanție de stabilitate. Ad- 

ministraţia deveni un instrument în măna frac- 

țielor de oposiţie care prea “des venia să ocupe 

băncile ministeriale. Fie-ce funcţionar al gu- 

vernului era pentru tte fracţiele, nu mal pen- 

tru guvern nu era fiind cel mai plăpănd în du- 

rată. Convenţia lăsată pradă patimelor acestor. 

fracţii, fie-care la rîndul ei venea să rupă o fă-
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„-. giecca să se depărtede a doa-di. Clerul, instrue- 
“i ţia, justiţia, administraţia, schimbându'şi per- 

- sonalul cu ministri neîncetat, serviciul se pa= 
ralisa. Ori-ce noii ministru venia , strica, ceea 
ce făcuse bine saii reii predecesorul sei, lă- 
sând a desface mai tărdiii următorul seii ceea 
ce facuse el ; ast-fel că tâtă acția guvernelor, 
nu mai era de căto luptă în care ministri cari 
venial stricaii ceea ce făceait ministri cari se 
Guceail ! -. | E | 

- Guvernul ne mai având principii ,-. nu găsia 
nică un ajutor în opinia publică ; ne având sta- 
bilitate, nu găseat nici un -ajutor în cameră, 
în funcţionari. Se priviaii cu nepăsare t6te aceste 
lupte de msrte; vedeaii reul „ dar nu sciaii de 
unde vine. Eşiţi de. curând dintrun regim de 
asuprire, ei nu înţeleseseră ăncă că sunt chiă- 
mați ase bucura de drepturile omului Şi cre= 
deaă că țâra era proprietatea guvernului, Schim- 
bările dese a le tiranilor le făceaii plăcere , ne- 
privind de căt la pers6ne şi nici de cum la 
principii | | 

Nici o organidare în institutele menite a ga- 
ranta viitorul, toți născeaii şi cresceati pentru 
budpetul Statului. Comerciul, agricultura, in- 
dustria, ori-ce alte mijlâce afară de funcţie erai 
lăsate străinilor; acâsta adăoga şi numerul şi 
patima nemulțumiţilor ce forma nomolul par- tidelor de oposiţie, De aici născu spiritul de a- 
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riului inaugurat de ministerul Jon Ghica;a” 
poi de ministeralu Tepurenu şi: tonplectat de 

- ministerul Cogălnicânu după 2 Maiii, cănd fie- 
care ministru îşi făcu buâjetul cum voi , fără 

„21 supune nici chiar consiliului de ministri. 
Consecințele acestui sistem fuseră grave. Le- 
gile nu se mai puteai esecuta. Abusatori cer 
adeveraţi nu se mai puteaiijudeca. Eraii pro- 
tegiați de partide. Cei inocinţi, cei cari loviuii 
abusul, erai persecutați ; abusatori se uniaii 
contra celor oneşti şi căutaii ai sdrobica 6meni - 
ce le stricaii meseria ș cei cari strigaii mai tare 
“pentra moralitate, erai aceia cari mai înainte 
se înavuţiseră cu palate şi moşii din pradă; ti- 
ranul apăra libertatea şi hotul, on6rea. Nu mai 
era pudâre. Omeni ce "şi făceaii palate şi moşii 
din despoierile publice , strigai chiar la tribună 
contra despoierilor publice. Partitul era tot. Du- 
pă stâg se forna convicţiele, după stg se da - 
patenta de moralitate; calomniile întunecaii şi 
mai mult acest tabloii. Patima luase locul ra- 

N 

ției. Printre t6te aceste fase, cei dibaci îşi 
" formati calea lor în desperarea publică; căduti, 

strigati contra desperărei, şi reveniți din noi la. 
putere, urmaii a face mai rei ca aceia pe cari 
îi- combăteaii şi îi resturnaii. Fuseră ministere 

„cari adăogiri chiăltuielile budgetului dincolo.
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| „ Aoădeveratele trebuințe, chiăltuieli positive, ba= 
“sate pe venite fictive întocmite de cancelari fără 

consciință şi la, ordinele ministrului ce nu voia 
de căt a motiva adausele la chiăltuielile propu- . 
se, fiind sigur că va, sta puţin la minister şi vo- 
ind a ; conpromite situația. Acesta, aduse în- 
prumuturi onerse., Monopoluri reii închipuite 
şi esecutate, fuseră causa de perdere de miliâne - 
pentru Stat. Atunci favoriţi sn formară. Ca= * 
marila născu alături. Aceste doă ramuri for- 
mail în faţă cu puterile Statului o putere o- 
cultă. Libertatea ce da viţiului sistemul acesta, 

"A Se esersa, se uni cu favârele; acâsta, tre= 
„bula să producă o mare corupție în administra= 
ție.. Legile neesecutate, trebuia să corupă 
chiar datinele. Camarila, acest product spaniol 
sinonim cu micele camere secrete, menită a 
înriuri pe ascuns asupra suveranilor în guvera 
nele absolute, asupra lucrurilor publice, îşi 
făcu qioă la palat. De multe ori ea'hotăra îna- 
intea hotărărei ministrilor. Era favoriţi, cur- 
tesani. Guvernul era constituțional, prin ur- 
mare supus ]a legele fisate de mai “nainte; 
neputănd esersa de căt, prin ministri contra= 
semnători, indicaţi de cameră. Se aşeda însă - 
într'un mod'surd 0 camarilă debutând prin cu- 
metrii , intrigi şi se pronunță printi'o luptă, 

" deschisă, care trebufa să ducă la o lovire de 
Stat. Acâstă camarilă era tare, fiind neschime=
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pată. Ea de multe oră numia ministerul sai îl: 

destitua. De multe ori se înţelegea cu camera 

pentru un vot de blam ministerului, cănd acesta 

nu plăcea Camarilei. Cea mai teribilă Cama- 

vilă este a:femeilor, este ăcesa care ne amintă 

splend6rea galantă, din epoca Lavalierei pînă la 

bigotismul stupid al epocei Maintenon. După 

2 Maiă nu fuserăm departe de o camarilă de 

femei. Curtea avea favoriţi, miniştri aveai a- 

semenea, prefecți aveai asemenea, subprefecţi 

aveaii asemenea ; aceşti favoriți erai uleiul care 

ungea r6tele macinei regimului. 

Era dm aceşti favoriţi directori peste aşe- 

dăminte publice ; acolo unde ei erai, aşedămîn- 

tul represinta Stat în Stat; ministerul nu putea, 

să se amestece. Ast-fel era telegraful şi sc6la, 

de medicină, sc6se din ori-ce control al guver- 

nului. Un ministru nu putea numi un medie în 

aşedăminte. Domnul nu sancţiona numirea, de 

şi. medicul avea voie dela comitet a practica, 

profesia, sa. Se chiăma capul serviciului medi- 

cal şi se întreba de Domn daca dă voie :: dacă 

„acesta dicea nu, ministrul se retrăgea ruşinat. 

Favoriţi erai adeverați ministri. Directorul - 
telegrafului ere centrul adeveratului guvern. 

Capul telegrafului numia şi scotea ministri 

cănd nu'i dădeati favoruri; el era ministru din 

ăntru cel adeverat, EL.ordona fără scirea mini- 

strului prefecţilor ; ministrul numia saii scotea
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funcţionari, după voinţa directorului telegrafe- 
lor înaintea căruia ministri tremuraii, Acești 
favoriţi aveaii mai multe posturi salariate. Domi- 
nul Cuza cănd veni în ţ6ră şi vedu pe D. Orescu 
care avea, mai multe posturi, îi dise : «Tu esci | 
care mănănci. multe chite?> Pe la 2 Maiii nu 
mai avea acele idei. 

Domnul refuză a sancţiona o lege contra cu- 
„mulului de funcţii care ar fi putut desplace fa- 

voriţilor. a 
„Un sistem constituţional ce născu afară din 

constituţie , fuse invenţia a cător-va ministri 
cari trecură şi reînviară de atunci necontenit, 
revenind ca strigoi cu sistemul lor spre a'l eser- 
cita chiar astă-gi. | 
„Singura garanţie era în inamovibilitea jude- 
cătorilor, sub motivul cunoscut că tâte gu- 
vernele tind. să -facă dintr'o nație domenul 
lor şi că judecători nu sunt ăncă la înălţi- 
mea, lor; dar toţi acei ministri fuseră ostilă a- - cestui mare principii. Instrucţia, pergând li-  bertatea sa, remase fără control, Ministerul de- vine administrator şi controlor al sei proprii. - Ori-ce ministru vinea, lovia sedlele primare rurale, lovia instituțiele comunale în libertăţile „lor, “Pot se centralida la guvern. Soţictatea per- dea dreptul sei, naţia perdea suveranitatea sa, guvernul perdea acţia sa, voind să mărâscă au-
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toritetea prin cebtralidare şi prin sistemul de 
corupţie. Ministn erai capi de Secţii. 

Pe cănd aceste lucruri se treceaii în ăntru, 
„Domnul era, ocupat cu politica de afară. Dacă 

administraţia sub Domnul Cuza era în anarhie, . 
să mărturim că afară din ţeră ela, sciut în multe 
ocasii-a ţine drapelul sus. În timpul acestor a- - 
bateri dela legi şi dela constituţie în ăntrul ţe- 
reă, pe cănd ministri dădeaii concesii, adăogaii 
budgetul fără să scie de unde să plăţiască, Dom- 
nul trata cu puterile unirea, definitivă a Prin- 
cipatelor. şi visa la complectarea drepturilor 
nuţionale. . - 
“Vom vorbi la răndul seii despre acesta. 
Boeri şi liberali părură de mai multe out la 

putere, dar fie-care pentru puţin timp. Atunci se 
întroduse sistemul de bas-culă, sistem neferi- , 
cit care se curmă tot-d'a-una cu paralisarea, ad- 
ministraţiei. Domnul voia: a'şă cerea, o partidă 
a sa, şi 'şi alegea reii 6meni ; alegea 6meni de 
-facţii fără principii, nu de partide. -Ministri li- - 
berali primiră dela Cameră să facă îndată u- 
nirea şi să r6ge pe Domn în termen de' 86se 
dile a presinta un proiect de lege rurală. În 
urma, acestui .vot de neîncredere, necunoscut 
âncă în-analele constituţionale, ministerul libe- 
ral se retrage şi boeri îi Jai locul. Domnul 
era supărat pe ministerul Golescu pentru demi-, 

„Sie. .El voia un conflict într rdinister şi cameră, 
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care conflict ar fi putut aduce ocasia unui apel 

- către nație. O lovire de Stat atunci nu se pu= 

tea face de căt cu un minister poporan, căci bo= 

eri erati uriță de ţră din causa simpatiei lor . 

. pentru armatele stăiue şi pentru starea de u- 

milință în care ; în domnia lor, aduseră t6ra. 

Schimbănd ministerul şi aducând la putere pe 

boeri, Domnul păru că de acum voiesce a merge 

cu boeri pe o altă cale. Capul oposiţiei diu ca- 

meră era, Barbu Catargiu. 
—. Catargiu era unul din cei d'ănteiii oratori 

romiăni; resonamînt hasardos, pornire pătimașă, 

conclusii bisare, cugetări tot-d'a-una mică, in- 

teresând partitul, nică o dată interesele mată ale 

patriei. Un minunat talent însă, de şi decla- 

matoriii ; mai mult actor de căt orator, puţine 

cugetări mari, tâte în raport cu interesele de 

partidă; imaginaţie fecundă ; parola vie, inspi- 

rătâre , îuflăcărată ; atrăgea ascultările ca o 

musică ; nervos, capricios, nici o dată pe teră- 

-mul tutulor. Dacă Catargiu war fi avut altă 

causă ce căt aceea a tutulor, ar fi fost idolul 

nației. Omul de partid ucidea talentul. 
„Acest ministru nefericit, combătând neînce- 

tat, după datina tutulor 6merilor nostri căduţi 

dela putere, abusurile celor dela putere, ca ve- 

nind să urmede tot acele abusură, voi să bra- 

veze chiar acele instituţii cari'avea, aerul de ale 
* apăra, Ministrul perdu prestigiul ce avea în 0-.
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„posiţie. Oratorul dispăru sub. ministru. Între, 
Qi pe cănd esprimase mai mult simţimîntele selo 
reacționare în cestia serbărei-dela Filaret, eşi din 

„Cameră, se axuncă în trăsură cu prefectul poli- 
iei, Colonelul N. Bibescu. Abia trăsura ese 
din pânta Mitropoliei şi un pistol, tras de o mănă 
nevedută, termină gilele acestei glorii a artei 

"oratorice, acestui cap al: partitului conser= 
vator, a 

Poporul din Bucuresci nu manifestă pentru 
acest om, ceea, ce manifestase poporul din Pa- 
vis pentru Mirabeau. Numai aginţi poliţiei cău- 
tai pe asasin prin locurile publice. Mulţime .. 
de 6meni se arestată, justiţia nu descoperi pe 
„ucigători. a. 

„Ore cine strigase şi aretase către eloponiță, 
tote privirile se atintaseră către acest punt. U- 
cigătorul putu să scape printre deputaţi. 

Oposiţia profită de acestă ucidere, ca să "a- 
tribue că nu fără scirea. tronului era, făcută. 
Bănuiră pe un ungur, dar nimeni nu putu să'l 
acuse formal, - 

„Sub ministerul violinte al lui Catargiu ce 
nu vedea în'guvorn de căt un mijloc de resbu- 
nare contra naţiei, plăşile din districte se revol- 
tară. Locuitori din vecinătatea capitalei, influ- 
inţați de opiniele metropolei, nu vedură cu mul- 
țumire un minister compus.de acei.tirani cari 
făcuseră din ei nisce turme de vite. Domnul
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vine în capitală. Ministerul spune Domnului 

că acele turburări erati făcute de Brătianu şi 

de Roseti, şi cer dela Domn darea lor în jude- 

cată. Cuza, ride în sine I6că ce se „trecuse. 

Domnul îmi scrisese o depeşă dela, lași. că, 

după informaţii date de poliţia din statele 

străine, boeri volesc a, ucide pe Domn. “Comu- 

picat acâstă Tu Brătianu şi lui Roseti , capi 

partidei liberale. Depeşa se arată acestor doi, 

cari nu credeai că uciderea lui. Cuza să fie 

un bine pentru interesele unei Romănii libere 

și unite. Ei adunară poporul capitalei, indig-. 

nat că vede la putere pe învinşi de sub didu- 

rile Sevastopolului, pe tirani lor, pe apăsă- 

tori țere cari, răpindu'i drepturile şi libertățile, 

nu sciuseră a da, nică chiar moralitatea în ad- 

ministraţie. 'T6te corporaţiile promiseră spri- 

jinul Domnului care, de şi nu mergea cu paşi 

răpedi spre țelul dorințelor nației, cel puțin.nu 
trafica cu inamici ei sub aceste idei. Dela Buzeii 
pînă în Bucuresci Domnul fu primit de țerani 

“cu aclamații, sgomotâse. Se şi revoltară în -u- 
vicle sate contra boerilor dela guvern. Romăni 
eraă atunci mai neatărnaţi de căt astă-qi. Astfel 
partida liberală se purtă în acâstă împrejurare, 
Şi când învinşi de sub gidurile Sevastopolului 
păraii pe liberali la, Doran, acel Domn fără ge- 
nerositate ridea de o castă condamnatăla morte
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şi sprijinită ăncă de inamici țerei ca să facă cu dinsa, robia, şi nenorocirea patriei romăne; 
Inainte de căderea ministrului liberal şi ve- „nirea boerilor, un suspin dela popor se audi în umbră. Era cănd guvernul îşi motiva venirea - Ia putere a 6menilor din trecut, arătând că Fran- cia îi forța: I6că acest suspin :. 

<Dici că Francia, superbă politica "şi-a schimbat, Căci nu era cale bună calea care am luat, . * 
Politica să se schimbe ? forte bine, s'a putut. 
Dar nu să aduct învinşi din Crimea, din trecut, 
Să dai puterea în măna celor ce ţer-aă robit, 
Cănd ale omului “drepturi aicea ai inflorit, 
Să ne inviegi trecutul prin nisce morţi de demult 
Ce'i aduci ca să umbrâscă viaţa ce a inceput, 
Să întreţie sistemul că țâra”i proprietate 
A celor ce n'aii credinţe, romănism, moralitate. 

"Asta pâte că să fie o ideie boeresei,. 
Dar nu șa fi nici odată politica franţudâscă; e» 

2 „Domnul Cuza stima pe liberali, desprețuia. „ Pe.botri, şi, daca el nu Sa aruncat cu statorni= cie în brațele lor, a fost numai că el voia af „capul acestei partide liberale şi naționale. A- câsta în urmă îl făcu să yedă în-ei nisce rivali, 
Atunci voi a'şi crea o noă partidă al cărei cap să fie el. Din nefericire, alese o câtă de Gmeni fără -. principii, fără, patriotism, fără simțimîntul li- tie Si 

.
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bertăţei; câtă de mercenari cari, după căderea, 

sa, fuseră cei maă aprigi inamici ai sei, şi tre- 

cură în aceeaşi cualitate la regirnul noii, spre a 

face ce a, făcut în trecut. [46% 

Cu căte-va dile înaintea lui doă Mai, Dom- : 

nul Cuza se gîndi a, face lovitea de Stat cu par- 

tida, liberală. Un act care desrobia cinci mi- 

liâne de ţerani, care da egalitatea drepturilor 

politice „ esecutat de o partidă liberală , era - 

„lo gaxanţie contra celor-alte articole din Sta- 

tut în simţul guvernului personal. Domnul în- 

țelegea acâsta.; dar era dominat de o camarilă 

-care înti'o lovire de Stat nu vedea ce putea 

fericirea ţerei , ci numai interese personale şi 

inavuțirea ei din bunurile Statului: Parti- 

tul liberal condus de Lon Brătianu, singurul 

partid în măna căruia remăsese Stindardui din 

1848, Stindardul de viaţă naţională, nu era 

departe de a face o lovire de Stat care, pentru 

că, era'o revoluţie de sus în interesul libertăței. 

Ast-fel vedem, după ce Cuza făcu vnirea, mai. 

multe depeşe de mulţumire către Domn. Ace- 

ste depeşe erai subscrise de locuitori judetelor, 

serise tâte după aceeaşi formă, printre cari 

se veduri numele mai: multor membri 2i parti- 

dei liberale precum Arion, Grigorescu şi alţi, 

spuind Domnului că nu este nimic de făcut 

pentru libertăţile erei ,. daca nu se vă sdrobi 

legea electorală şi Camera, ce constituia o castă
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.. Şi desminţea, principiele liberale din convenţie. 

Aici fuse după noi cea mai mare rătăcire a 
lui Cuza, căci nu se adresă pentru facerea, lovi- 
rei de Stat la liberali, ci la, 6meni unei lumi 
vechi. Doi liberali erati în guvern, Orbescu şi 
e, şi a doa-di fuserăm siliţi a neretrage ca să 

„nu vestejim principiele mstre de: libertate în 
„ acest hăi în cari peri Domnul Cuza, părăsit şi 

„trădat de cei ce îl înpinseră la despotism. 
„Se ţinuseră adanări la D. 1. Marghiloman, 

unde o dată se chiămase mai mulți din diferite 
partide. Atunci presintăndu-se 0 programă pen- 
tru unirea tutor fracţielor-liberale , în care se 
punea în articolul ănteiii, sprijinul să se dea tro- 
nului, unirei şi altele, ceea ce putea a se face. 
Cei contrari acestei uniri între cari uni voiaii pâte 
să-o facă să cadă, cerură prin vocea D. C. Bo- 
zianu, a se pune un articol spre a se decide în 

> dată cu cestia rurală, ideia lui Catargiii, Libe- 
rali, având în vedere frica ce insufla acâstă ces- - 
tie mai tutor proprietarilor rătăciţi de propa- 
gandele unor ambiţioşi retrogradi, nu voiră a 
se atinge “ăncă acstă crdă,. protestară şi se 
retraseră din adunare. Adunările încetară, mi- 
nisterul- Boeresc reuşise cel.puţin întru acâsta. 
Cuza gicea că liberali eraii cuminte, nevoind a 
agita acâstă cestie. e 
„ Acest minister, anunțând stafia unei mari 
conspirații între țerani , şi setos de resbunare,
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profită de posiţia sa, spre a presenta şi tortura... - 

nenorocitele populaţii rurale. Se umplură în- 
chisorile cu acesti 6meni. Dar acâsta nu ţinu 

mult, căci Domnul Cuza, sdrobi cu piciorul a- 
cest mibister ca p'o sticlă, fără să ţie sâmă de 
protecţia ce. ar fi: avut el la străini “amici ai 
privilegelor. a E . 

În conferinţe se trata cestia unirei definitive * 
a Principatelor.$ D. C. Negri)punea t6tă ener- 

- gia sa întru realisarea acestei idei. Acele puteri 
„cari fuseră contrarii-unirei la început, urmară 

- aceeaşi politică, 'T6te opiniele însă cedară la 
demonstrările Franciei favoritre unirei ţerilor,: 
şi ambasadori după mai multe desbateri, după 
mai xanlte propuneri, deciseră acâstă mare ce-. 
stie. E | ME 

- “Scirea. despre unire veni Domnului la Iaşi. 
Ministerul din Bucuresci nu scia nimic. T6tă 

- acâstă lucrare se făcuse fără scirea ministerului, 
ca toţ; ce se lucra, afară despre noi. Ministerul 
din afară era însuşi Domnul. Eii le aduseiit: 
scirea din Constantinopoli. Ministerul din Mol- 
dova proclamă unirea. Ministerul din Valahia 
făcu asemenea, Sa 
Entusiasmul poporului fuse mare. În. adever, 

romăni căştigaii prin acâstă unire ceea .c6 mai 
mulţi Domni romăni. din vechime n'a putut 
"păstra nică chiar după lupte sănger6se contra 

_=namicilor unirei. o -
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- Unirea erei veni în ajutorul tronului. Ea făcu 
să se uite mult timp starea administraţiei. 0- 

« posiţia delatputere nu păru bucur6să pentru acest 
maredrept căstigat. Acâsta o contraria, în pla- 

„nurile sele. Unirea se uită. aa 
O altă cestie venea. Secularisarea averilor 

„ monastirilor dise închinate. Acesta era un pro- 
ces vechiii între ț&ră şi între călugări geci. | 

- Era; proclamat d6 revoluția din 1848, era, ce- 
rut de divanurile ad-hoc. Istoricul acestui pTo= 
ces este lung; începe "nainte de Matei Basa- 
Tab. Sub domni greci s'a agravat în defavorul ! - 

"+ erei. Abusurile călugărilor în administraţia, 
lor, trecuseră tâte hotarele. Ei formati un Stat | 

“în Stat. Cestia era Ja Constantinopoli. Dom- 
„nul Cuza, pe cănd speră a termina, acest proces 
întrun mod cum să nu mai fie nici un apel din 
partea călugărilor, ministri sei, Crețulescu, Tel, 

. în” Bucuresci se grăbeaii -a :scâte limba .grâcă, 
din biserici Se6terea limbei grece din biserici, 
mesură care ar fi trebuit să urmede secularisa- - 
rea. și schimbarea călugărilor greci cu, romăni, - 
făcută mai înainte de acele doă condiţii, a- 

„> duse conflicte grave. În serbători se vedură bise- 
_xicele închise, căci călvgări fiind ăncă stăpîni, 
protestară, ceea ce aduse revolte de scolari ec- 
citate de guvern, acâsta,: aduse demisia minis= 
trului cultelor D. 'Tel. În biserică nu se schim- 

,
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bă :nimic, dogmele nu sunt resonate , sunt 
credute, reforma ucide religia. 
„Nu mult după acâsta, agentul ţerei dela Con-" 

stantinopoli dăte un memorand îa toți Amba- 
sadori puterilor garante, că Romănia, seculari- 
sează t6te acele averi şi promite o: subvenție 
o dată pentru tot-d'a-una. 
„I6că memorandum în acâstă privință. 

câlteţă -. 
«In memoriul ce am avut onsre de a ve pre- 

sinta, Alteța Vostră a putut vedea pe ce drep- 
turi necontestabile guvernul romăn se basează 
spre a veni ]a, conclusia aretată acolo care este - 
de a conceda o dată pentru tot-d'a-una şi întrun. 
scop cu totul pios, un capital pentru venitul 
destinat a fi efectat la trebuinţele locurilorsănte. 
Conform acestei conclusii, guvernul Principa- 
telor-Unite consacră 80_mili6ne de lei turcesci 
la locurile sănte în 28,889,020 lei ce Egumeni 
greci datorează României în urmarea stipula» 
ţiilor de mai 'nainte şi în 51,110,980 lei în a- 
compt cu condiţiile următâre : 
1. Acest capital va fi pus sub garanţia c0- 
lectivă a S. Porţi, puterilor garanie şi Princi- 
patelor-Unite. 
“9, Comunitățile religi6se vor fi datâre a da 
socotâlă pe fle-care an de întrebuinţarea pro- 
dusului acestui capital. - 

3, În nici un cad comunităţile sus Qise nu
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ce făcuseră predecesori. Din acâstă nestabilitate 
administrația țerei suferea. Trebuia un reit ge- 
naral spre a desgusta pe toţi de condiţiele po- 
litice în care era Romănia. “Tronul dă măna de 

„ajutor acestei paralisii. Partidi venind la putere; 
uni urmau acâstă stare de ucidere fără consci- . 
inţă , necugetănd de căt a face afacerile unor 
„capi "de secții ; ; alţi căutănd în interesul de re- 
sturnare, a compromite tronul prin compromi- | 

"varea stărei de lucruri. 
'Tera cu simţul ei, 6meni liberali şi înteliginți 

ghiceaii secretul acestor manopere $ şi lăsat să 
facă, aşteptănd lăţirea, reului, 

Tera Şi aceşti 6meni vedeai că societatea.nu 
“se mărea în putere, în activitate, în rodiri, că 
„dreptul comun. nu era „aplicat într” un mod larg 
şi liberal; constituţia cu doă limbage, unul li- 
beral prin principii, altul apăsător: prin legea 
electorală restrănsă care chiăma la adunare pe 
adversari principiilor liberale a le pune în legi 
şi în practică; ei nu iubiaii convenția, care nu 
proteja pe toţi d'opotrivă,. ast-fel nimic nu se 
desvolta pentru toță. Ei vedea perind burgesia, 
şi poporul' scoşi din drepturi. Vedea perind, 
dă causa neegalităței, însăşi viața şi puterea 
națională. Cinci mili6ne de ţerani! nu aveai ni- 
mic a păstra şi a apăra. Burgesia şi poporul nu 
avea, vot la alegeri pentru Camera ŞI guver= 
nul unde cei ce votai singură, hotăraii ăncă
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- despre s6rta Jo. “Bi vedeai târa proprietatea 
clasei ce dispunea. de voturi. Dincolo de aceste. 

„abisuri “vedeai ăncă un abis : o lovire de Stat : 
urmată pâte de „despotism. Citre acestea între . 
dispotismul unei clase şi unui om, cel din urmă . 
era maj.puţin de temut. Un om se restârnă lesne, 

„0 clasă dură vâcuri. Guvernul. disputa clasei 
țera, ca proprietatea: sa, dar nu sprea 0 libera, a 

„0 da adeveratului Suveran, naţieă ; ci spre a'şi-o' 
însuşi el, spre a o face: dupe vechile datine, 
proprietatea sa. Fasa principală a istoriei tre- 
cutului acestei ţeri este lupta între popor şi în- 
tre caste, luptă a. cărei origină, era în cestia 
socială a poporului, î în neegalitatea drepturilor ” 

| politice. Mai tot- V'a-una domni, "ca să se sus- 
țină, şi să sdrobiască puterea boerilor, faceaii 
din causa tronului causa poporului. Acest spi- 
rit de luptă via ăncă sub convenţie şi, daca tre- 
bue a spune, astă-gi nu s'a stins ăncă. Vom 
"veni asupra acestei grave cestii după 11 Fe- 
“bruariii, la; constituție. _ 

Jurnalele” străine, indiscreţia funcţionarilor 
" “dela ambasade saii chiar dela cei cari înconju- 
“rai pe Domn, reproduseră d'o dată o schiță de. 
noa constituție a Romănilor ce ar fi presin- 
tat Domnul în față cu 'anarhia tare domnea- 

- în țEră. Aveam 6re-care idee de ac&stă con- 
stituție elaborată parte în cabinetul Domnului 
parte la Agenţia romănă din Constantinopol.
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Ministri nu sciaii nimic.- Am dis că .ministe-” 
rul din afară era Domnul Cuza. Cele mai mari 
cestii terminațe afară, privitâre la naia n6stră, 

nul prin cancelaria sa, se adresa, “MVadreptul,; 
către agintele seii din Constantinopoli. 

"Copie sait citire după acea constituţie se dice - 
că s'ar fi dat la ambasada Franciei mai ănteiii, * 
apoi la cele-alte. Acestă constituţie precedă 
lovirea de :Stat ce Domnul comunicase unor ' 
puteri ca mesură fără care nu mai putea să res- 
pudă nici de liniscea publică, nici de.putința, 
a face cea mai mică înbunătăţire în ţâră. Dom- 
nul Cuză avea în fața Puţerilor o egidă care -. 
tot-da-una îl apăra, cănd cerea ceva, pentru țârii. 
Numai putea respunde de liniscea publică î În 

"ţâră, de o linisce care garantează, de şi indi- 
- rect şi lăturaș, liniscea' cea mare a Europă. | 
Europa, voia liniscea, cu ori-ce preţ în Oriente. - 

"Politica lui Palmerston care era â sprijini Tur-. 
cia, cu ori-ce pret, se făcuse religia tutulor Sta- 
turilor mari, În dosul. tutulor umbrelor cari se 
ridica pe imagina închisă a Turciei, se bă- 
nuia marea, şi formidabila figură reală a Rusii. 
"Pe lîngă aceste alucinănă ale diplomaţiei Eu- 
ropene, era puterică protecţie a Împeratului 
Napoleon III care disputa cu ministri sei 

". pentru drepturile Romănilor şi care trecea cu 
vederea chiar pe greşalele lor, Se dice că pe cănd
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solul Domnului Cuza dăte citire proiectului de 

Statut ambasadorului Franciei şi ceru opinia 

sa. el respunse: < Francia nu va fi nici o 

dată contra voinței naţici Romăne pe căt a-- 
„cea, voinţă va fi a sa proprie, va fi utilă ci şi 

nu ar supăra, marile interese ale marei naţii 

-francese în acâstă parte a globului. > Ss 

" Lovirea de Stat, nu fuse acâsta ce cerea 

Domnul Cuza : dela, agintele lui, dela pute- 

ile garante, dela ţâra sa. Nu era, tocmai a-. 

cesta faptul înaintea - cărora, unele puteri pă- 

reaii bine-voitre. Agintele Domnului Cuza 

cerea a se pune în constituţie o mai mar- 

desvoltare a drepturilor omului. Cerea întin- 

- derea, drepturilor politice ca singurul mijloc 

spre a face a se realisa mari principii de li- 

pertate din convenţie şi a se ridica naţia la 

rangul ce venea săi dea Europa. Puterile nu 

surideaii la v lovire de Stat, ci la nisce liber- 

-tăți mai desvoltate ce s'ar fi dat Românilor 
spre a”i linisci. Lovirea de Stat, guvernul per- 

„sonal, despotismul, tâte acestea nu ferbeaii de 
căt în capul acelora cari-prin ele voia a do- 
mina t6ra. | 
„_D. 0. Negri, agintele Domnului Cuza, scrise 
Domnului : că nu crede ca puterile Europei 
să fie contrarii Ja voinţele unei naţii care stă- 
ruiesce a'şi da: mal întinse libertăţi fără cari 
instituțiile liherale ar fi fost numai cu numele.
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EL recomanda moderație deplină, amin- 
“tîndulă că ori ce isbăndă depandă de acâsta. 
Acâata fuse tot. Deci, toţi fuseră de părere, că 
o noă schimbare în Romănia era să fie o ac- 
ție, de libertate, iar nu de despotism. | 
- -Xncă dela începutul Domniei unguri încer- 
cară pe lîngă Domn o înţelegere politică în 
privința unei alianțe contra Austriei, 

Domnul Cuza, nu le refusa nimic, dar nu le 
făcea nimic. Memorandul subseris de Cochut, 
Klapka, şi Teleki prin cari acestă trei capi re- 

- Yoluționară arătaii Domnului calea printr'o a- 
lianţă la, resturnarea Austriei, nu făcu nici o. 
impresie asupra Domnului, el care nu credea că . 
Domăni uniţi cu Unguri ar putea resturn1 pe 
Austria, ; afară din acâstu pentru el Unguri, A- 
ustriaci eraiă dopotrivătirani ai Romănilor. Pe 
Austria o ciinoscea; regatul Ungurese nu îl 
cunoscea. El îşi imagina intrun asemenea re- 
gat; revenirea, lui Atila cu hordele sele. Nu - 
dăte nici o satisfacţie autorilor memorandului. 
Le dise numai că cestia acâsta, avend ra- 
port cu Romăui din Transilvania, că acei Ro- 
măni, având ei ţera lor, autonomia lor, ei cătaii . 
mai ănteiă a fi ascultați. Cu tâte acestea Dom- . 
nul: promise bune simţimînte de amicie cu na- 
țiea Magiară , fără a întra nici de cum în des- 
baterea ideilor din memorand. 

O idee preocupa mai mult pe Domn, 0 a-
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propiare de Serbia. Ast-fel trimise şi: un a- 
ginte permanent în Beligrad. Domnul din. Mun- 
te-Negru îi trimise un sol care fu forte bine 
primit la curte. . Acesta nu aducea nimic de căt 
semne de amicie. Acâstă politică nu a servit -.. 
intereselor ţerei n6stre întru nimic; Serbia din 
“contra a atras 6re-cari avantage. Ea a primit 
arme din Rusia prin ţâra n6stră , sub ministe- - 

“xul N. Creţulescu, cu scirea Domnului, țerej. 
Este diferită situaţia Romănilor de a, Serbilor 
şi Grecilor. Romăni şi Turci formez doă insule 
întrun ocean Slav şi German. Posiţia n6stră 

„este ca a 'Turciei, şi nu pentru a ne deslipi de 
„dinsa, fără a ne perde întrunul din cele doă 
Oceane Amenințătâre. .:. * 

"-” Acâstă apropiare nu avea un scop privitor la, 
0 imare idee pentru viitorul orientului născută 
în acele 40ă cabinete. Acâstă -apropiare părea, 
_vecomandată de Rusia. De aici oposiţia. în- 
cepu a acusa pe Domn de instrument al Rusi- | 

„că; O deputaţie de trei 'pers6ne între cari era şi 
verul seii Docan, trimisă la împăratul Rusiei, 
făcuse a se da alarma, simpatiilor ce înboboceaii 
pentru Rusia. | i a 

In t6te acestea nu era nimic, Domnul Cuza 
-urma vederile sele de unire, apoi de o lovire 
de Stat care-aducea cu dinsa Guvernul perso- 
nal şi doă mată reforme: desfiinţarea clăcei dupe 

„poporul rural şi egalitatea drepturilor politice. 

.
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„Se deschiseră Domnului Cuza nisce propu- 

neri dela Emigraţi polonegi, : a lăsa. căte-va, 

sute de poloni a trece în Rusia prin Basarabia 

romănă. Poloni pretind că Domnul Cuza a 

primit propunerea, lor şi, cănd acesti Poloni în- 

irară în Basarabia ca să trâcă în Rusia, fuseră . 

trădați, căci. Domnul dase ordine ati ucide; 

6meni Domnului diceai “că Poloni luaseră . 

augajament a trece prin Basarabia observând” 

cel mai mare mister. Dar că ei întrară cu mare 

sgomot şi cu mare fală ca într'o târă ce o lu-, 

ase cn armele, compromitănd ast-fel un pă- 

mînt care le da ospitalitatea , şi că atunci, ca 

să scape ţâra sa, şi ca să pedepsâscă pe călcă- 

tori de parolă, Domnul a dat ordin să lovescă 

armata sa, pe poloni intrați în Basarabia: 
Reiuăne un văl asupra, acestui fapt. -Unele 

din puterile garante aveai cunoscinţă de acea 

violare aterămului romăn. Se vorbise chiar . 

de o înțelegere între Domn şi un consol din 

Bucuresei. Adeverul este că Poloni sub co- 

manda lui Milcoski intrară cu sgomot în Basa- 

rabia spre a trece în Rusia. El dăte chiar o 

proclamație. Ninieni nu se gîndea la guvern 

de a opri trecerea Polonilor, cănd o depeşă 

telegrafică de la D. C. Negri vine la Domn, 

îi anunță că puterile garante sunt însciinţate . 

de cele ce se tree în Basarabia, şi că, în inte- 

resele cele mari ale naţiei şi ale tronului, să 

6
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facă tot spre a opri pe Poloni d'a trece în Ru- 
sia. Cel puţin ast-fel se dicea atunci. Domnul 
epresce răpede câta polonilor. O somâză a se 
înturna. Poloni merg "nainte. Se face o lo- 

„xire. Y'om arunca un văl peste acâstă neferi- 
cită lovire dela Costangalia. 

- Poloai, învinşi sai credenă că vor fi înv inşă, 
depuseră armele. Cei mai mulţi din ofigerii 
cetei eraii străini de diferite naţiuni, maă mult 
trancesi ; cei mai mulți soldați nu eraii poloni, 
erati o amestecătură din acea “populaţie străină 

„ce rătăcesce pe stradele Perei din Gonstanti- 
nopoli. 

Mergeam la, Constantinopol, după actată în- 
timplare, pe un vas cu aburi. Peste trei-deci 
de 6meni răniți, erai pe acel vas. Eraii soldați 
poloni dela, Constangalia ce se înturnati la lo- 
cul lor în Pera. Guvernul ture părea să aibă 
de ei 6re-care cosideraţie.. La masă se află un 
paşă Derviş paşa, un sol al regelui Sveci şi 
Norvegiei care mergea să salute pe S Sultanul, 
un june rus consol “la Bitolia în Macedonia ; 
D. de la Valliere un secretar al ambasadei 

„fvancese din Constantinopoli. Conversaţia a- 
lerga asupra luptei de la Constangalia. Era la 
ordinea, dilei în tot orientul. Toţi eraii contra 
n6stră şi pentru poloni. 

"Derviş paşa ne trăta cu dsepreţ. « «Ce vei? 
dicea el, acest popor romăn este un popor de
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muncitori 'de pământ , iar nu de 6meni de ar- 
me. Cu tâte acestea, soldaţi lor sunt buni cănd, 
sunt dedaţă cu armele. Cănd sunt recruți, nu 
însemn -nimic. Recruţi s'ait retras puind în 
cap, spre a se apăra de glânțe, pulpana man- 
talelor şi eraii împuşcaţi în spate.» Ei şi ju- 
mele consoi rus venirăm spre a apăra cu căl- 

- dură ondrea Romănilor ast-fel în căt Derviş paşa 
revine a mărturi că soldaţi romăni sunt buni 
soldaţi cănd sunt dedaţi; şi o parte din ei at 
dovedito; bătânduse cu mare curagiii la baio- 
netă nu însă recruți. , 

- Junele consol rus de la Bitolia aretă atunci 
suridind, vre-o trei-deci de răniți şi legaţă la 
câp, la brate, pici6re, din poloni ce se tărai pe 
podul vasului. : 

" Gavernul rus era încăntat de urmarea Dom- 
“nului Cuza în acestă privinţă. |. 

Cestia acesta, pusă pe terămul diplomatie 
în Constantinopoli , era gravă. Ea mişca, ncă 

-+6tă diplomaţia Europeană şi pe Pârtă. Fran- 
cia era supărată pe Domn, Englitera indife- 
vintă. Rusia şi Prusia favoraă pe Domnul 
Cuza. Consilii, desbateri, propuneri pînă la i- 
deia destituirii Domnului de o parte: apărări 
puterice de altă parte. Partitul lui Cartoriskii 
de şi măniat pe Domn, vine în ajutorul. Gu- 
vernul frances vine cel d'ănteii a trece peste 
acâstă er6re. Atunci tot se împacă şi reintră
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în ordine. Cabinetul Rus scria ambasadorului 
seii; «Guvernul romăn a fost corect în acestă 

___ cesti.» 
—— Oposiţia puse înainte cestia Osoiului, . | 

D. N. Docan, pe cănd călugării greci aveaii 
ăncă posesia, acestor bunuri, dăte o moşie a lui 
Vodă Cuza, călugărilor în schimb cu altă mo- 
şie. Moşiu ce luară călugări să dăte de Stat 
în arendă trei sute de galbeni mai tărdiii. Mo- 
şia de la călugări se dice că era mii mică, da 
fiind încorporată în moşia Rugin6sa a Domnu- 
Iui, avea alte avantage. Acest schimb servea 
de un puterie mijloc în măna oposiţiei, Schim- 
buri de acâstă natură se făcuseră mai multe cu 
monăstirile sub alţi Domni din "nainte şi cu. 
favoriţi ai lor. Nimeni nu disese nimic. Tăcerea 

"trecuse peste aceste schimburi. Se gicea chiar . 
că într'unul din aceste schimburi, inginerul - 
“trăsese cu lanţul pînă în pârtia monastirei şi'i 
luase chiar intrarea. Sub. Domnul Stirbei, cu 
totă asprimea sa, contra abusurilor de putere, 
nu putuse opri pe favoriţii şi rudele sale a lua 
moşiile vecine ale moştenilor. Şi acâstă rămase 
ast-fel pînă astăgi o cestie nehotărită. Lanţul 
inginerului trase asupra moșiilor vecine ca lan-.. 
ţul lui Cambis, în concista Egiptului. Publicul . 
se scandalisă, dar în urmă linguşi pe abusa- 
tori. Veni însă un timp cănd abusurile de 
putere atăt se măriră şi se familiară, încăt nu . 
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“numaă nu făceaii scandal, dar ăucă fuse privite 
ca o dibăcie, ca un merit care nu lipsea a căs- 
tiga stima şi respectul concetăţenilor. 

Este un lucru de remarcat, Abusul scanda- 
lisă cănd se face de o altă partidă. Se toleră 
de noi cănd se face de noi. Ceea ce este un a- 
“bus de putere pentru uni , nu este pentru alti. 
Acâsta nu denotă un spirit de justiție; am ve- 
dut 6meni înavuţiți din abusul de putere, şi, în 
urmă, vorbind contra abusătorilor cu o neruşi-. 
nare ce nu se p6te spune, şi toți cari strigaii, pe 
„cănd despoiaii publicul, aducăndu-le : acum tă- 
măe'ca la templul on6rei! | 

Tâte luptele în ţ&ra nâstră sunt personale. 
Tecănotiţa ce s'a, putut! lua despre acest schimb. 
Ministrul Cultelor prin adresa No. 15996 
către ministerul justiției, aflind că Tribunalul 
civil secția I]1 din Iaşi ar fi întărit un act de 
schimb al unei moşii monastiresci. Osoiul, din 
județul Sucevei, fără de a ţine în stmă dispo- 
sițiile sobornicoscului hrisov de dincolo de Mil- 
cov, care la art. 13 prescrie lămurit că ase- 
mene transacţii nu se pot face de căt prin sci- 
rea şi consimţimîntul mitropolitului local, a 
cerut să ia mesurile cuviinci6se spre a. aduce 
la cunoscinția datoriei pe acei ce ar fi nesocotit 
aşa de mult legile. 

Ministerul cultelor prin adresa No. 18300 
“i a repețit adresa de mai sus.
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Ministerul justiţiei, prin adresa No. 13594, 
vespunde la adresa de mai sus, că mai "nainte 
ăncă de a, primi acea adresă, audind despre i- 
legala, legalisaţie ce sar fi făcut de Tribunal; 
în privire că acea lucrarear fi contrară art. 13 
din sobornicescul hrisov, a cerut dela Tribunal 
săi comunice cu prima espediţie sciință : fă- 
cut-a “Tribunalul 0 asen.ene legalisare ? şi la 
cas afirmativ , pe ce lege s'a întemeiat şi a per=. 
mis egumenului a usurpa drepturile Statului, 
intitulând bunurile acestuia de proprietate a 

„Săntului monmint? comunicându-i şi ori-ce 
alte împrejurări at mai fi mijlocină. - 

„__ Apoi Ăarăşi ministerul justiției pe lîngă a-. 
dresa No. 13879, înainteză copie după raportul 
Tribunalului de Iaşi în coprindere că : 

„ 'Pribunalul, având în privire că după art. 13 
din sobornicescul hrisov şi a $ 1401 din cod. 
civil, schimburile cu averile clerului sunt învite 
de a se face fiind, spre folosul monastirilor ; a- 
vend în privire că, după actul de evaluaţie a am= 
belor fonduri săvirşit conform anexei lit, v din 
Reg. organic şi a circulărei ministerului justi= 
ției din 1860, publicată în mon. of, No. 220 se 
constată că moşia Scepleniţia este în cătime de 

"600 fălci pămînt, evaluată în preţ de 11100 
galbeni şi moşia Osoiul în cătime de 440 fălci 
evaluată în suma de 6600-galbeni; schimbul * 

„. Înfăţiş6ză un folos pentru monastire în cătime de
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160 fălcă pămînt mai mult de căt a dat, iară 
în bani după citatele prețuri, în suma de 4500 
galbeni; şi avându-se în privire că schimbul 
acesta înfăcişeză, și, osebit avantagiii pentru 
monastire , fiind pămîntul luat de ea întrun 
hotar cu o altă a sa proprietate nunită Bel- 
cesci, în vreme ce Osouil era un trup separat 
de alte proprietăţi ale monastizei; Tribunalul 
în fața espuselor eansiderante, unit şi cu con- 
clusia D-lui Procuror, găsind schimbul con- 
form art. 183 din sobornicescul hrisov şi con- . 

. form $ 1402 din cod. civil, a legalisat actele 
menţionate. 

Şi adaogă D. ministru al justiţie pentru că 
nu s'2, vedut consimțimintul egumenului mo-" 

- nastirei Bistriţa, a ceruta, Tribunal să'i comu- 
nice sciinţa dacă schimbul s'a făcut cu con- 
simţimîntul disului egumen. 

Ministrul culțelor prin adresa No. 19289 
vespunde la adresa de mui sus că de vreme ce 
transacţia este în favorul monastirei, şi sa ur- 
mat în tâtă regula, consimte la, acest schimb, - 
adăogând însă că schimbul nu'şi pote avea e- 
fectul seii definitiv dacă nu va fi precedat de 

consimţimiîntul monastirei şi al mitropolitului; 
de aceea "%-a cerut să'i comunice acâstă sci- 
ință. | 

După acâsta ministrul justiţiei pe lîngă a- 
dresa, No. 17089 trimite ministerului cultelor 

”
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copie legalisată după consimţimîutul superio= 
rului pentru schimbul urmat. 
"Ministrul cultelor pe lingă adresa No. 24616 . 
trimite acea consimțire locotenintului de mi- 
tropolit din laşi, că de va consimți, să subscrie 
“şi Sinţia sa, şi să'l înapoieze, 
După aeâsta Tribunalul civil. din Iaşi secţia 

“TII prin adresu No. 3491 face întrebare minis- 
“terului cultelor dacă consimte la vorbitul 
schimb. * i 

Locotenintele de mitropolit din Iaşi pe lîngă 
“adresa No. 80 înapoiază actul de consimţire” 
subscris, cu areture că în virtutea 'consideran- 
telor-espuse în act, consimte la acest schimb. 

După acesta, ministerul cultelor cu adresa 
“No.27509 înaintâză actul la ministerul justi- 
ţii spre a face să se confirme de Tribunal. 

Moşia Bredia a Mitropoliei mare, în Dim- 
boviţa, se luă delu Mitropolie în schimbul unor 
petice din Gorj. Moşiu Hasun-Aga se dete in 
schimb pentru o mare moşie Părlita a mona- 
stirei. Guvernul scrisese unui Zapciă din plusa 
unde era moşia monastirei, să arete că prețu- 
jesce mai puţin, către 21 Zapciii unde era mo- 
'şia boerului că prețuiesce mai mult. Mogia Fu- 
nica domniască pentru: moşia. Ionesci de lîngă 
Găesci, nioşie forte mare. Buftea, se mâresce 
prin schimbul unei moşii a lui Radu-Vodă. Ni- 
meni nu a dis nimic.
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Nu sciii cum se făcu : a doa-di eram eii în- 

suwmi ministru. Ministerul instrucțiunei pu- 

“plice şi cultelor era în anarhie. Dar să lăsăm 

acest minister şi să vorbim de lucruri mai in= 

teresante. E 
Ministerul nu avea alt program de căt acela 

care a devenit tip, precum era o dată discursul 

lui Imdovic Filip la camere : «C'est toujours 

“avea un nouveau pluisir. » - 

— «Vom respecta Constituţia țereişi vomstă- - 

-zui a nu se călca drepturile Porţei garantate prin 

tractate, ete.» Camera ne primi rece. Ac6sta, 

fuse semnalul unui vot de blam care murgura 

în cugetarea malorităței pentru viitor. - . 

- + Intexpelaţiile începură a ploa pe "banca 

ministrilor ; dar eraii gentili, căci îndată tre- 

ceaii'la ordinea dilei. Intro di primul minis- 

ţru aduse în cameră un proiect de lege pentru 

secularisarea tutulor monastirilor dupe pămin- 

tul Romiin, proiect de lege în spiritul memo- 

randului ce 'D. C. Negri dasela $. Porti, 

la, Puterile garante. Ie 
Puterile nu decisese ăncă nimic. Eoglitera - 

şi Rusia erâii ăucă contrare secularisărei. Am- 

hasadorul Franciei, tot-d'a-una bine voitor pen- 

“tru Romăni, încuragiuse 6re-cum acest pas; el -. 

lupta pentru noi, şi ajuusese acolo să convingă 

pe ambasadorul Engles că acestă cestie căta 

Să se termine ast-fel. Cabinetul seii încetă da
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se mai opune. Tot ce voia Francia despre 

noi, se făcea. 'I6te puterile cele alte cedaii 
pînă la fine. Era o damă frumâsă în Cons- 

tantinopol care avea multă înriurire pe lingă 
un ambasador puteri. Naţii mari şi pute- 
zice de multe ori sunt silite să sufere voința 

funcţionarilor lor, să sacrifice” maiestatea. lor Îa, 

vițiul funcționarilor lor. Acestă Aspasie se 0- 
„feri pentru doă miliâne ca, să îmblăngiască pe 
 Cerherul ei, în. privinţa secularisărei. Se dice 

că Domnul Cuza era decis a termina lucrul 
chiar cu acest preţ; dar din causa natureă mi- 
serabile a acestei convenţii, nuse puse în consi- 
liul ministrilor oficial. Nu scim. dacă s'a dat 
saii nu acea, sumă de bani la acea femee. Scim 
muinai că acel ambasador fuse rechiămat şi fa- 
vorita, dispăru în întunerecul din care eşise. 

Averile monăstirilor se luază de Stat. 
Se numi o comisie la Constantinopol. Se' 

admise secularisarea. Era, vorbă âncă despre 
suma de îndemnisare. $e face: un împrumut 
"pentru o sumă inui mare de cât cea, votată de 
Cameră pentru despăgubirea, călugărilor. Sin- 
gurul argument al călugărilor era că Romăni 
nu ai acei bani. trebuia dara oferi îndată a- 
cea sumă. Ac6stă trebuință aduse urgința îm- 
prumutului Zarifi, spre a rădica cel din urmă 
motiv. călugărilor. 
După 11 Februarse anulă de Stat acest împru-
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mut şi cestia monastirilor închinate remase în 

suspensie şi în disposiţia puţerilor garante. De 

mult tinip se face o tăcere asupra acestei cestiă, 

îndemnisaţia nu a fost dată. “Toţi tac, negreşit 

că din acâstă tăcere are să nască o vijălie la, 

care nu ne aşteptăm. , 

Secularisatu-s'aii acele domenuri, re pose- 

date de călugări grecă, fără nici o despăgubire ? 

Se aşteptă o schimbare în politica Orientelui, 

spre a se anula acea, secularisare ? Nimeni nu 

înţelege acâstă tăcere. 
Ministerul nostru ţinu de la Septembre pănă 

la 2 Matu sub regimul convenției. Fuse o iuptă 

între minister şi cameră,. pe lingă multe inci- 

dente regretabile, interpelaţii de natură, maă 

pe jos de căt maiestatea camerei, Ac6stă, ca- 

meră votă ministerului multe credete; mai 

multe legi bune între cari condica civilă, legea, 

instrucției publice, un monument lui Mihaiii 

Vitâdul, lege contra cumulului de funcţii, legea, 

Curţei de compturi, Consiliului de Stat, gardei 

naţionale. Dinaceste legi cele mai principale nu 

fuseră sancţionate de Domn. Mo:umentul lui 

Mihaiii el însuşi se înlătură. Domnul refusă. 

- sancţiunea sub cuvint că amănă „acâsta pentru 

o mare ocasie. . 

Domnul Cuza avu o idee : ca schimba călin- 

“darul,> Cei învinşi sub muri Sevastopolului, 

născociră că este o înţelegere între Doinn cu gu-
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vernul Franciei a cărui politică în Orient era ca- 
tolicisarea, ortodoşilor. Uniţi Romăni din 'Tran- 
silvania, aveai şi ei partea lor de complici 
în inspirarea acestei idei. Domnul apucă con- 
siliul seii de ministri şi le propune ideea. Ideea 
schimbărei călindarului plecă ca o săgeată peste 
t6tă țâta, o armă înmăna oposiţiei. Rusia strigă 
da. Constantinopol, patriarhul cu toţi agenți 
ortodoşi ; credem că din puterile catolice ne în- 
demnă Ja, acâsta, căci ele nu protestară, nu di- 
seră nimic. 

Acâstă reformă care ar fi dat ocasia - tu- 
“tulor poporaţielor ortodose să, ne confunde , în. 
ignorinţa lor, ca schismatici, nu'se putea face 
fără ca sacrificele să nu fie mai mari de căt 
ceea ce am fi putut căstiga. Chiămarăm Epis- 
copi să se pronunțe dacă schimbarea călinda- 
rului putea a se face fără a atrage dogmele re- 
ligiei. 
"În ajunul consiliulni Episcopilor, veniscire că 
călugări oposanţi propagaii poporul Bulgar a 
„merge la Mitr opolie spre a-face o manifestaţie; 
acâsta se făcea prin preoți. 

Căţi-va Episcopi voiră a me consulta asupra 
celor ce ait a decide. Le respunseiă că nu am 
nică o opinie într'acesta, că eraii liberi a se pro- 
nunţa în consciinţă, căcă pentru aceea, erai chiă- 
mat 
EX. se adun. Nu decid că schimbarea calen-
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darului atinge dogmele ; dar cu alte vorbe di- 

bace, dic acelaş lucru, fără a! ice positiv. 

“* După, decisia lor ast-fel, Domnul nu se mai 

gîndi la schimbarea calendarului. 
Mai mulți arhierei şi arhimandriță întări- 

taţi de vicarul Mitropoliei, organul propagandei : 

ruso-patriarhale atuncă, şi de o parte din oposi- 

ţie, subseriseră o petiție la cameră, contra mi- 

pisterului. Camera, trece la ordinea qilei. Dom- 

nul decretă destituirea a doă-deci de egumeni, 

subseriitoră ai petiţiei; poliţia fuse prea aspră, 

cu 'dînşi, îi căuta în tâte părțile săi prindă. 

Audind, alerg la palat, facsă subscrie un decret . 

de Domn a lăsa pe toță acesti egumeni în dis- 

“posiţia Mitropolitului spre ai trimite pe la. 

monastirile lor. Adoa-qi încă o interpelare la 

cameră. Primul ministru respunde că cei des- 

tituiți sunt fancționari aă guvernului şi a dis- 

pus asupra lor de drepturile ce daii legile. Ca- 

Toera iar trece-la ordinea dilei. Uni din ei re- 

tractară însemnările lor. Egumenul de la Căm- : 

pu-lung trimise o depeşă cu afurisanie_Care__]_ 

făcu să riqă. Peste o lună toţi aceşti egumeni (. 

fuseră chiămaţă din noi la posturile lor.- Opo- 

siţia ea însăşi tiicu, . acestă oposiţie avea tact 

în acele timpuri. Condusă de 6meni inteligintă, 

era dominată de raţionamînt, Iritată în fami- 

lie, se liniscea în faţă cu cestii de natură-a face 

-tepile stinilor. TVot-d'a-una, desunită de gu- -



- 94 

vern în cestii interidre, tot-d'a-una uita tot şi 
se unia în faţă cu interesele străine şi ale țerei. 

Acest spirit a încetat mai tărdiă. Veni un 
timp cănd ftacţiele apăraii politica unor stră- 
ini contra, altora, făcându-se uni instrumentele 
unor străini, alți ai altor străini; uni de ură 
contra guvernelor patriei lor, apărând causa, i- 
namicilor ţerei, şi ideile fatale de umilinţă, de 
opunere în desvoltarea armărei şi mărirei naţio- 
nalităței Romăne, cu mai multă căldură de căt, 
însuşi inamici străini, şi luând, spre a acoperi 
„acestă trădare, înțelepciunea, moderaţiea şi a- 
cea oportunitate care, în istoria trădătorilor, nu 
lasă nici odată porta deschisă ideilor de sacri- 

” fice şi mărire naţională. 
Bra dar o degradare î în spiritul public , de- 

gradare ce mergea, crescând prin! veînfortul pri- 
mit de la o noăgeneraţie ce venia la viața po- 
litică cu t6te defectele părinţilor lor, şi fără - 
virtuțile lor. 

Acest viciii li se ascundea mai nainte, as- 
tăqi a devenit un cinism; din politica străină 
ce tinde a ne robi, se face un "merit; simţie : 
mîntele nobile de patrie, de mărire, se pun 
în ridicul ; tâte ideile mari „naţionale, liberale, 
egalitare, sunt tărăte în hură, rise, desprețuite ; 
tote acestea pentru-un minister de la, străini! * 
Acesti 6meni sunt mai vrei de căt străini. 
Străini aii lovit în drepinrile ţerei , pe față;
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“dar nu ai batjocorit ăncă simtimîntele naţio- 
nale, aspirațiile naţiei de mărire. Sunţ Romăni 
cari o fac astă-di! 

Peste tâte aceste proiecte de legi, se aruncă 
camerei ca o desfidere un proiect de lege ru- 
vală lucrat de D. Cogălnicânu. Acest proiect 
fuse combătut în consiliul de ministri de D. 
Papiii. Cogălnicânu, supărat, îl dete ca să facă 
observaţiele ce va voi preopinintele. 

După căte-va dile însă proiectul Cogălni- 
cânu se dete la adunare ast-fel cum'era elabo- 
rat de d-sa. Prin acest proiect de lege Dom- 
nul voia să 'puie camera şi t6tă oposiţia în" 
stare de a refusa desrobirea clăcei pe ţerani, 
ca să o pâtă face fără cameră; el era sigur că 

- adunarea, va respinge proiectul. 
Pînă a nu ajunge la cel din urmă pas al 

destrucţici convenției, se făcură 6re-cari încer- 
cără pentru lovirea de Stat. Inta'o qi adunarea 
dase pentru armată un credet de 10 mili6ne. 
Di neprinci6să pentru a distrige o cameră! 
“Pote hărtiile pentru lovirea de Stat eraii fă- 
cute, de şi ministri nu le cunosceaii âncă; tot 
se făcuse de camarilă şi prin: sciința ănteiului - 
ministru, de şi acesta era nehotărăt. D. Co- 
gălnicânu înaintea întreprinderei nu avea tot fo- 
cul sacru care "i se credea, saii că nu era în- - 
destul iniţiat de Domn în saecrificele ce era 
chiămat ca pontefice a face la altarul noică di-
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vinități, In acea qi se dete un prind la palat Ş 

“unde se invitară ministri şi o parte din deputaţi 

"4 de col6rea Domnului şi alți nehotărăți. 

a
 

i 
i 

] 
| 

Intre invitaţi se vedeai şi advocaţi noştri. 

Prăndul fu “splendid, dar un aer” de tristețe 

plana, pe fruuţile celor iniţiaţi în lovirea, care 

era să se facă în acea n6pte. Domnul însuşi 

părea, gînditor. | | ă 
" Dup6 masă, recepţiea în salonul galben fuse - 

asemenea posomorătă. Pela miequl noptei in- 

vitaţi plecară, după ce uni merseră într'o ca- 

meră spre a saluta pe Domn.. 
La, miedul nupței Domnul se. retrase în ca- 
To a a. . . . 

meră unde ptimia, dioa. Acolo chiămă minis- 

„uri şi ținu consiliul. 
“Inainte de a ajunge în camera de consilii, 

se vedură mai, mulţi 6meni ai curței şi chiar 

particulari inițiați în lovirea ce era, a, se da, ve- 

ghind cu nerâbdare prin sălă, între cari era şi 

D, Tell, Prefectul de poliţie, comandantul su- 

prem militar, prefecţi şi suprefecţi din judeţele 
vecine. Comandanți de oştire, — t6tă puterea . 

era pe .picădre. Fisionomii teribile. — Mi se pă- - 
rea, o n6pte de conspirație, unde uciderea „unui 

tiran este obiectul îngrijirilor conspiratorilor, 

Aceste frunți posomorăte mi se păreaii sub o 

umbră de sănge. E | 

Cai de postă, trăsurile pentru şese-deci de 

! pers6ne eraii preparate, la posturile lor. Nu se .
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aștepta de căt ordinul. Ministri ştdură. Dom- 
nul puse cestiea, desfiinţărei convenției. în unele 
din părţile ei printro lovire de Stat. O mulțime 
de persâne eraii scrise p'0 listă, boeri şi însuşi 
liberali, fraţi noştri de esi], eraii aici. Bi tre- 
buiaii să fie duşi uni la, Arnota, alţi la alte mo- 

"nastiri. Se făcea escepţie de A: G. Golescu Al-). 
bul care, pentru cuvinte de umicie cu Domnul | “ 
“altă dată, se trimitea la Golesci lîngă mamă-sa. 
_“Discuţia fuse forte: vie între ministri: Ma- 
Yoritatea, aruncă acâstă ideie şi făcu să înțelâoă 
că "şi va da demisia; patru ministri se. decla- 
rară contra, trei pentru. - Cogălnicenu -şi Stege ! 
vorbiră cu multă hotărire contra. Ei şi Bălă- : 
meşcu fuserăm contra ca cei d'ănteii: Primul 
ministru, între alte argumente, aminti _oscri-. 

1sâre a D-lui Negri prin care recomanda spre a 
/| întrebuința, nioderaţiă şi blândețea. După maj . - 

d “multe discuţii, Doiinul S8dăte cu maloritatea. 
N Pretestul ce se luă mai principal fuse că tâte a- 

“ cele pers6ne cată să fie însciințate deja, şi să fi - 
“părăsit locaşele lor. Ast-fel fuse pretestul cel 

. puţin care se comunică agenților de servicii ce 
| staii în pici6re şi aşteptaii ordinul de arestare 
ca shiri ce aii să înhațe pe un acusat. aia 
| Se licenţiază îndată cai, trăsuri. Baligot 

şi IKneadul eraii contrară unei asemenea :l0 
- viză de Stat. . Ei făceau propagandă chiar mi- 

nistrilor contrară. Cei alţi cari apropiaii tro- 
7.
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- nul eraii pentru arestarea deputaţilor din opo- 
siţie. T6te aceste scene nocturne ale unei dra- 

me, erai ceva care semăna cu dramele ce se 

petreceaii în palatul dogilor Veneţiei ; mi se pă- 

reaii un joc al Domnului ca să sperie 6re-cum . 

oposiția, şi să o determine a merge pe calea - 

legală. Domnul nu ţiuu mult la opinia sa de 

arestare şi de proclamare a unei loviri de Stat. 

Cedă îndată ce vedu majoritatea, ministrilor con-: 
_4rară ; chiamă pe pretectul poliţiei, pe Libreht, 
"pe Florescu, îi consultă pe rind inaintea, minis- 
tFilOr despre ceea ce credeai în privința ares- : 
tărei oposanţilor. 

Consultarea în secret de căte-va minute îna- 
inte cu doi advocați din cei mai renumiţi, Cos- 
taforul şi Boerescu, cari fusese invitaţi la masa. 

domnâscă, opiniea, contrarie a cător-va amici 

ai Domnului, me făceau. să cred că cei patru 
ministri juca rola lui Jocris. . 

T6te actele pentru lovirea de Stat încredin- 
-tate lui Silion se cerură şi se desființară. 

” Nu'se vorbi în public despre acestă scenă de 
nâpte dela palat. Cu tâte acestea, uni din capi 

oposiţiei sciaii ce-va, printr'un spion al lui Cuza. | 
lîngă ei şi care era spion al lor lingă Cuza: un 

venetic. a 
"Domnul avu întrevorbiri cu uni din. mem- 

bri maforităţiei camerei spre a forma ministe- 
rul. Nu reuşi. -Remăne ăncă. ministerul Co-
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gălnicânu sub un vot de blam. Domnul vine cu 

hotărăre la o lovire de Stat. De afară nu avea 

nimic a se teme. | 
Prin convenţie cum şi prin tratatul de Pa- 

ris, Romăni sunt cu totul autonomi pentru afa- 

“cerila din ăntru ale ţerei; prin urmare ei ai 

dreptul aşi da, legile şi constituția care. le 

place. Destul era a ţine ordinea în țâră şi anu 

aduce pici 0 supărarenici uneia din puterile ga- 

rante.. e - , 

La cad de a ne tâsa de lipsă de respect . şi 

deferință câtre puteri, prin acâstă schimbare a 

constituţiei, se putea respunde că: de la un po-. 

por mie la Puterile cele mari nu putea, fi nică 

odată ofensă putinci6să , că puterea n6stră era 

chiar slăbiciunea, n6stră şi generositatea  pute- 

vilor către noi. Către acestea schimbarea con-- 

stituției nu se făcea înainte de a fl prevenite 

cel puțin unele din cabinetele acelea, cari ne 

„protegiaii mai mult. 
Căt pentru opuneri din ăntru, tte trebuiaii 

a se risipi în fața a doă mari principii revolu- 

ționare pentru cari se făcea lovirea de Stat: 

„ibertatea țeranilor şi egalitatea drepturilor po- 

“litice. Naţia în maloritate mu putea a nu pri- 

mi o schimbare în propriile sele interese. 

Domnul avea decretul de disolvarea came- 

rel în sîn. Căuta t6te mijlocele a pune foc în i- 

- mima, lui Cogălnic6nu spre 21 întărita contra 0-
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posiţiei şi contra camerei. “Se dice chiar că 6- 
meni din camarilă îndemnară la interpelările 
ce “i se făcură şi la un vot de neîncredere ce 
privea persâna sa, ca săngerându'i ast-fel i- 
nima, să 0 înflacăre şi sil facă a lovi. 

Deputaţi se adună la 2 Majii. Cogălnicânu 
„_primesce 'în consiliul de ministri din măna 
Domnului la palat decretul de disolvarea ca- 
merei. Primul ministru îi sărută măna întrun 
esces de simţimint. Ministri merg la adunare. . 

Poporul era mişcat, el aştepta ce-va în-dioa - 
aceea. Sc6lele eraii la Mitropolie. Deputaţi, e- 
vaii gînditoră, Dela mârtea Catargiulni: mao- 
ritatea conservatorilor nu aveai un cap ca săi 
conducă. Dacă camera primea, proiectul de 
lege rural şi egalitatea drepturilor politice, 
ministerul nu mai făcea; plebiscitul ; dar acei 6- 
meni erati conduşi de patimă, nu de cuvînt, 

Scopul sr fi atins fără să se sacrifice eveni- 
mentului 6re-cari libertăţi parlamentare ce se . 
perdeai. Cănd ministri luară locuri pe bănci, 
ÎN începu între deputaţi, pe urmă murmura. 

epurenu ia cuvîntul. Cogălnicânu consultă co- 
legi dacă trebuie a se citi decretul de disol- 
vare. Se urcă la tribună. Strigăte, protestări, 
uwl lasă a citi. EI strigă că adunarea e disol- - 
vată. Aruncă preşedintelui decretul. Ese din 
sală ;. uită pălăria, fuge mai tare de căt depu-
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taţi un şcolar îi dă pe a sa. Dă ordin solda- 
ţilor să ocupe sala adunărei, soldaţi ocup nu- 
mai întrarea. : : E 
„Uni din ministri cu mănele întinse, roşii saii 
palidi, striga la deputaţi cari visai acum a 
-proclama libertatea țeranilor.... tărdiii. Ocupa- 
rea sălei de afară făcu pe deputaţi să iasă. 
D. Plaino cu alţi săriră prin fereste, fără a fi - 
prigoniți de nimeni. Credeaii că aşa este datina. 

Noi eşirăm vorbind cu deputaţi, ba ăncă u- 
nul, D. Niculescu, me apucă să me r6ge a face 
o pensie la o femeie sărmană. Aaa 
- Poporul era mult pe stradă. Deputaţi se a- 
dunară la D. Oteteleşanu. Intre alţi erai şide 

_aă guvernului cari se dusese să audă ce hotă- 
xasce camera. disolvată, adică, cu alte vorbe, să 

spioneze.' Ministri : merseră la Cogălnicânu a- 
casă unde se trimisese 'căţi-va soldați armaţi 
pe cari îi licenţiă neavând aflarea lor acolo nici 
un cuvint. a . 

Secopiară actele, ministri plâcară la, palat. A- 
colo găsesc pe Domn în conferinţă cu consulul 
Franciei. Ii spuseră cele întîmplate, Consulul 
plâcă. - E 

Atunci începu consiliul. Se espuse tâte ac- 
tele Statutului pe cari ministri le augea pentru 

prima 6ră.. ia 

- Subseriserăm fără discuţie. La legea asupra . 

libertăței Presei, se făcu observare. Domuul
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dise că acâsta era cea mai bună în acea epocă. 
Cu tâte „acestea subseriii toți ministri, căci 
uni din ei esitai, între cari şi ei. Domnlu 

promise că acest decret va esista numai pînă 

la, plebiscit, ca. să se oprescă adversari libertăței 

poporului şi egalităţei drepturilor politice ce se 

proclamat, a induce prin presă în erdre opinia 

publică; înainte ce naţia îşi va da avisul seil 

suveran. Aceste vorbe ne determinară a subscri 

decretul biăstemat , noi cari priveam de bună 

credinţă în actul din acea, qi o revoluţie, o în- 
tindere de libertăţi, şi cari suprimam o liber- 
tate! 'Acâstă libertate oprită nu se dăte dupe 

plebiscit, după cum ni se promisese. Domnul 

nu 'şi ţinu parola, şi Cogălnicânu profită a în- 

chide tote jurnalele libere, ca Ali-Paşa. Zrom- 

peta sa Buciumul fuse tasat cu gracisa, 

numire de corupt şi desfrănat. Nu scia că o 

să vie timpul să recomande pe redactor a fi de- 

putat în cameră! Vom vorbi de Presă mai îna- 
inte. a 

Proclamaţia mişcă tâtă naţia. Manifesta- 
ţiile, serbările urmară dupe datină, Oposiţia 

- vegând aprobare generală, avu mare tact : ea 
tăcu. Lăsă ca, timpul şi greşelile guvernului 
săi dea dreptate. a 

Districtele cele mai apăsate tresăriră de bu- 

„curie, credând momentul încetărei nemulțumi- 
rilor lor, Presa străină resună vestind o lovire
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de Stat. Romăni din 'Transilvania vedură în 
acest act împuternicirea corânei Romăne şi res- 
făţarea viselor lor de secolă neîmplinite. 
“Aceste manifestații nu fuseră urmate de acte 
mari îndată. Domnul esita a. tace ce-va îna- 
inte de plebiscit şi de recunâscerea Puterilor 
garante a celor ce se făcuse deja în Bucuresci. 
Plebiscitul se face în fine, ca tâte plebiscitele 
cu înrîurirea guvernului ; dar chiar fără acâstă 
înrivrire, cl sfar fi făcut cum s'a făcut căci a- , 
cele ce se făcuseră eraii chiar vointa celor mai 

„mulță.cu dorinţa binelui pe care nu puteai sil 

vagă ăncă. 
A Una din basele cele mai mari pe care se r6- 

/ Vimă edificiul drepturilor omului, este fără în- 
ldotală întinderea dreptului electoral la tâtă na- 

„ca, sufragiul universal. Pe căt acest drept nu 

va îmbrătişa t6te clasele, toţi cetăţeni, toți nu 
vor fi cetățeni. 

'Pâra va, fi proprietatea claselor, constituțiea - 
va, îi: 0 minciună ; libertatea, “egalitatea, vor fi 
o minciună, 'Tote bunurile nu vor fi de căt'pen- 

“ 4xu clase. Cestia cea, mare, de suveranitatea 
naţiei, de puterea, naţiei, va fi o minciună, căci 
acolo unde toţi nu ai! aceleaşi drepturi, toță nu 

„Dă aceeaşi patiie ca să apere. Acolo nu -se fac 
„sacrificii de toți. 
„ Clasele se fac caste, pantidele facţie.. Spi- 

ritul public degeneră' în opinie publică „- adică”
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în opinia celor cari apăs. Ei singură .fac le- : 

'gile în favorul lor şi le esecut în favorul lor. 

Se fac doă tabere în ţeră, căci sunt doă cause, ' 
causa asupritorilor şi causa asupriţilor. De multe 

ori asupritori se fac inamici asupriţilor ; de 
multe ori uni sai alţi alerg, spre a fi servită, la 

serviciul intereselor străinilor, vătămător. pen- 

tru interesele naţiei. 
Se dice însă că mulţimea este ignorintă, . 

materialistă, lesne de amăgit saii corupt de 

către guvern ; cu'alte vorbe că guvernele cu 
dînsa, vor putea, tot-d'a-una să aibă deputați 
sei. .- A a ME 

* Mulțimea nu se pâte corupe, numerul ei o 
scapă; budjstul Statului nu ajunge spre a co- 
vupe sute de mii de suflete. Corupţia, mai cu- 
rănd pâte triumfa în colegiuri unde nu are a 
corupe de căt patru, qece sai: doă-deci de ale- 
gători din clasele ce trăiesc din. budjetul sta- 
tului, 

Ad dis uni că guvernele pot triumfa, asupra 
gl6telor tot-d'a-una prin ameninţare, Acâsta, 
s'a vedut, dar o voință eşită în urma, amenin- 
țărilor este mai puţin pericul6să de căt o Yo-: 

ință eşită în urma corupției. Este cel putin 

mai puţin imorală. Amenințarea perde înriu- 
virea, sa în cele din urmă încercări. Ori cu gu- 

verne, oră cu controlul lor : Camerile. Domnul 
el însuşi, spiritul public, ori-ce natie ali con-
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sciința suveranităţei sele. Daca o nație nu are 

nică odată guvern, Domn, camere, de căt aceia, 

cari privesc în nație o turmă de sclavi, și 
dacă aceste.turme de sclavi n'aii consciința 

drepturilor. lor, atunci acea nație perde drep-. 

tul la libertate, la fericire, şi numai este tre- 

Duinci6să; dar naţiele recunosc erorile şi se. 

corig. Sa 

Esperiinţa va da putere şi viață sufragiului | 

“universal, . Acâstă esperiinţă vine răpede, căci 

este cerută de trebuințele publice. 
Nu este ridicul cănd patru alegători -trimit 

un deputat?" Acâsta se chiamă voința, naţiei? . 
Acesti patru. alegători aii eă-cel puţin mai 

rhultă amore de patrie, de libertate, că cari do-. 

min, cari se bucur de tâte bunurile, de căt 

mulţimea, care este oprimată şi are totul a dori? - 

Dorinţele mulţimei , ori-care ar fi acea mul- 

__ ţime, sunt tot-d'a-una mâl generdse. Ele nu se 
„opresc de căt sub tiranie şi sub pradă. Dar 

care este scopul egalităței drepturilor de căt a 
- mulțumi şi împăca pe toți? a 

Guvernul dupe 2 Maii abusă de mulţime. 

Care fu sârta lui? Acea mulțime în :11 Fe- 

““Druar află resbunarea sa, pentru că acel gu- 

vern O silise”să aibă o altă voință. 
Acâstă cestie de egalitatea drepturilor este 

- atăt de reii vedută de tirani noştri, în căt, sci-. 

înd că ea are viitor prin desroltarea sciinților.
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în mulţime, refusă sistematic a, da mulţimei 
„luminele cari pot să o ridice la rangul sei şi 
săi dea drepturile sele. Toţi. cei ce nu sunt.cu 
poporul, voiesc un popor ignorint şi rob, ca să 
putem să] esploatăm. Castele aii lărgit cercul 

* lor, dar mail încetat ăncă.. „- | 
Revoluţia dela 11 Februariii, dând libertăţi 

de presă şi de adunări cari nu eraii simțite de 
căt de clasele dominante, nu făcu nimic pentru - 
suveranitatea naţională ; acâstă suveranitate na- 
țională fuse chiar restrănsă prin noa, lege elec- 
torală. Principul centralisarei puterilor în gu- 
vern care este legat strins cn cestia restrăn- 
gerei alegerilor, nu se sdrobi. Descentralisarea 
puterilor ar fi preparat terîmul dreptului tutu- 
lor la alegeri, ar fi nivelat clasele.. - 

„ Olasele ce sunt mulţimea sunt tacsate de ig- 
uorință şi fără, consciința drepturilor lor, liber- 
tăților lor. Clasele chiimate a guverna, țra 
sunt 6re la înălţimea lor?- Sunt mai luminate, 
mai morale? Una din causele pentru care ad= 
ministraţia ţerei a fost tot-d'a-una rea, nu este 
6re lipsa, de capacitatea funcționarilor în spe- 
cialităţile în cari sunt chiămaţi a funcționa? 
Comerciul este în majoritate -străin şi lacom. 
Representanţi naţieă fără consciința, sacrifice- 
lor în interesele publice, fără consciința da= 

- toriilor şi drepturilor, In t6te aceste clase sunt; 
escepţii onorabile, ceea ce a făcut să se mai în-
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tărdie disoluția. naţică.. Sub Adrian veni 0 €- 

pocă ca aceea în care trăiesc Romăni. - Cei pu-. 

terici se puseră să desp6ie Statul. Adrian face 

o lege că nică un senator să nu pâtă face între- 

prinderi cu Ştatul, nică sub numele lui, nică sub 

nume străin, de ori-ce natură ar fi ele. . 

Acâsta puse un termen sistemului de corup- 

ție care începea cu senatori, căcă. ped6psa, era 

fârte aspră pentru aceia. cari ar fi călcat legea. 

“ Acâstă mesură contribui la moralisarea epocei 

lui Antonin cel Pios şi lui Antonin filosoful. - 

“ Guvernul care la noi are să “facă. asemenea 

fapte, nu este ăncă născut, şi nu ca nasce nică 

o dată pe căt țâra va fi proprietatea celor ce o 

guvern. - , : i 

” Ta, Ministerul cultelor era confusie. rai 

directori de secţii, eă subscriai toți mandatele 

de sume mari de bani în locul ministrulni. Se 

opriră” Se numiră îndată egumeni Romăni in 

“locul egumenilor Greci, după o listă de reco- 

imandaţie trimisă de Mitropolie. Se scădură 

_budjetele enorme de chieltuieli ce eraii trecute 

în budjetele monastirilor liberate. Se scădură: 

lefile egumenilor şi o.mulţime de alte chiel- 

tuieli trecute în budjetul generala ministe- 

vului şi în acela. al monastirilor închinate 

ce căutaii a se chieltui. Aceste desfiinţări şi al- 

tele dară o economie de căte-va milione în a- 

cel an.
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Secularisându-se monastirile chinovii, se nu- 
miră comitete, se aşegă un spital cu tâte 
cele necesare la fie-care monastire, şeâiă c'un 
profesor, un medic, cari şedeaii în monastiri. 
Spital şi şeolă, medie şi profesor, cu schimba- 
rea ministerului, fuseră desființaţi, prolectân- 
du-se şcoli popescă. 

Şi obiectele cumpărate pentru spitalele mo- 
nastirilor, vindute. - C 

Se hotărise centralisarea schiturilor mică în . 
cele mai mari monastiri. Acesta, da omare eco- 
nomieși îmbunătăţia sârta acestor poporaţii mM9- 

 nahice. Se lăsară cum ati fost înainte. 
Se făcu o facultate de litere la Bucuresci. 

Se mări numerul elevilor în tâte seminarele şi 
pensionatele Statului, Sc6lele primare din o- 
raşe. Se trecură în budjet o mie scoli sătesci în 
Moldova, cari se desfiinţară mai tărgii. 
Se elaboră legea instrucției. O dedeiii la adu- 

nare, se votă cu aplaude. Domnul refusă d'a, 
o sancţiona, şi o' trimise la consiliul de: Stat. 
Acesta o modifică, o face în partea sa politică . 

"mai servilă. Guvernul necurăţit ăncă de fumul 
aristocratic ; schimbă cele mai mari principii 
de libertate, precum inamovibilitatea tutulor 
profesorilor şi, institutorilor. pe care o.lasă ca 
privilegii numai pentru profesori superiori şi 
o desființează. pentru institutori dela şcoli pri- 
mare. Domnul o sancţionează ast-fel,
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Serviciul averilor monastiresci îl trecem la 
ministerul finanțelor dela culte ,. căci visteria 
care străngea veniturile avea agenți destui de 

„servicii, şi la, culte nu era'nică unul. D. Cogăl- 
nic6nu, ministru de lucrări publice, voi să le 

"tr6că la al sei minister, Nu reuşi. .. -  : 
“ Secularisaiii îndată monastirile chinovii 

cari aveaii căte-va, mili6ne. ce se risipeaii de 
magnați monahi, fără nici un control din par 
tea nimelui. Din. acele venituri ale schiturilor 
avute se dete celor 'sărmane. O propunere ruşi- 
n6să din” partea, călugărilor, me făcu a le secu- 
larisa răpede. .. e 

De mulţi ani se vorbia despre nisce venituri 
ale monâstirei Măricuţa de cari se bucura, prin= 
cipele Ipsilanti ca, proprietar; Scriseii la ar 
hive a se căuta hris6vele. Lucrarea, archivei se 
espuse eforilor advocați, cari găsiră că condi-' 
ţiile acelei tutele 'asupra averilor, monastirei 
nu eraii îndeplinite nici odată. Cer secularisâ- 
rea lor la ministri, se dă. Domnul aprobă. Sec-! 
festru se pune îndată pe averea Statului cotro-! 
pită de străini. Romănaul declară că acesta era 
un act frumos. . a N 

După căt-va timp epitropul dăte o petiție 
la cele şepte puteri garante, aretând că a fost | 
despulat; Puterile trimise note prin cariaretaii | 
Domnului acâstă despuiere. Ministrul N. Cre-
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țulescu care venise atunci, respunde cu un ime- 
- morii despre adeveratul curs al cestiei.:. ” 

““ Puterile satisfăcute, tăcură. Statul fuse în- 
demnisat de dreptul seă perdut. -. 
- Darăm un credit de un milion pentru duce- 
rea Domnului la Constantinopoli. Acesta era . 
necesar la'esistinţa ţerei. Se cern'alt credet de 
şâpte sute cinci deci mii lei pentru presă şi 
plebiscit, 600 mii lei pentru cumperarea de 
mobilela'palat. Domnul plâcă. Mai mulți func- 
ţionari publică cari nu eraii de ideea ce se.rea- 
lisase, dară demisiele lor, uni numai din po- 
sturi nesalariate, ceea. ce făcu să 1îqă mulți. 
Nu esista nici -o ură între 6meni. Oposiţia 
scotea vorbe că Domnul era arestat la Constan-. 
tinopoli. Ministerul cărmuia, țâra. Nu se întîm- 
plă nici un incidiute. Romiini sunt poporul din 
t6tă Europa, care; dupe o revoluţie, este cel 
“mai pacific, cel mai supus. Nimeni nu scria, 
nimic de la Constantinopoli. Orbescu voi să'şi 
dea demisia înaintea, revenirei Domnului. 

„ Primul ministru era îngrijat de vorbele ce 
se făceail. „ 

În fine veni scire despre încuviințarea plebis- 
citului şi reînţuroarea Domnului în capitală. 

Orbescu şi cu mine merserăm la, Giurgiit îna- 
intea Domnului. Domnul sosi a doa di pe un 
vapor otoman cu doi paşi daţi dela Pârtă spre 

"21 însoţi. Acolo ne spuse că Puterile garante .
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şi Porta Otomană ai primit Statutul cu 6re cari corecţii făcute de ambasadori ; că înainte de formarea camerilor , guvernul avea drepta face legi prin decrete; dar. că se căpătase un - mare drept, acela de a face legile . cari vrem, | fără a le mai. aproba puterile. Acesta era în | principii în tratatul din Paris şi făceam pâra- dă cu ce nu era meritul nostru, ICE „„ Domnul se întârse schimbat de la Constan- „tinopoli. Cestia monastirilor închinate remă- sese a se deshate de o comisie ăncă. Veni înso= -țit de ministrul din afară şi de principele Can- tacuzin. Ne primi destul de rece. Îl urmarăm în capitală unde intrând cu mare pâradă, ne apucă o plâie ce nu'mi păru semn bun. Acâstă Plâie sparse parada şi goni mulțimea. Trecu mai multe ile pină să vie de la Con- stantinopoli actul de Tecundscere, ceea ce dăte. Ocasie unora a vorbi multe despre rohbirea drep- turilor ţerei , şi ceea ce mărturesc că me făcu a nu subseri acel Statuţ şi a'mida demisia, pri- Vind acâsta ca o călcare a drepturilor erei. Acesta er şi ideea Domnului car6 voia să aducă în minister Gmeni proprii sistemului ce Voia a inaugura, cu- ministri fără voință, Invitaii pe Orbescu şi ne darăm amăndoi demisia înaintea venirei recunâscerei statutu- lui. Calea ce lua guvernul nu ne plăcea. Ca= marila şi favoriţi ridicară fruntea mai sus de .
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căt tot-a-una. Ministri deveniaii nisce -valeți. 

- Camera, uwi mai protegia. ; perduseră şi presti- 

giul ce aveai înainte cănd ei puteai să aibă 

„protecţia adunărei şi care îi făcea, a fi respec- 

tață la curte. Camarila femiască şi camarila ocul- 

tă fxceatot. Nu se mai ascundea. Un cinism te- 

ribil înmuguresce pe t6tă dioa în jurul tronu- 

lui. Domnul ne dise într'o di: «Ce arh voit,-am 

dobîndit : Puterea absolută.» Ma 

„ Vorbiiii într'o di cu Domnul, spuindu'i că cu: 

mijl6cele şi 6meni de faţă nu va merge la țelul 

ce] mare care îşi propusese ; că ar fi politie a 

chtăma chiar din adversari să ja parte la lui- 

cruxile publice, pe aceia cari ar voi să pri- 

mâscă ; că ar flo mare garanţie pentru un viitor. 

bun şi pentru libertăţile ţerei despre cari opi- 

pia încep6 a se îndoi, vedând că în loc dea 

păşi spre mai întinse libertăţi , mergem a re-. 

strângerea, libertăţilor... 
| 

Domnul îmi dise să vorbesc cu Ton Ghica şi 

cu Brătianu. Nu am vorbit, căcă în tâte dilele 

vedeam guvernul isolându-se lingă tron şi îro- 

nul isolându-se de nație A 

Nu îmi primi demisiunea, ; căci aştepta dela 

noi cel putin 2 subseri . recunâscerea, Statutu- 

lo, şi avea drept ao aştepta. Remaserăm 

ipcă căte-va qile pină să vie. Statutul recu- 

noscut -pe care. îl subscrim şi eii şi Orbescu'
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şi în aceeaşi qi. părăsirăm un minister a cărui .- 

politică nu ne mak'convenia. | 
“Domnul N. Creţulescu veni la ministerul 

cultelor, instrucției şi justiţiei, cutâte -urile ca- 

marilei care în aceste doă -terîme nu putuse 

luera.. Numi chiar o comisie secretă a cerceta 

actele mele şi nu găsi de căt fapte de care voia 

a fugi. Bugetul făcut şi sancţionat de Domn, 

îl schimbă. La, justiţie se destituă judecători . 

ca, Gmeni cari nu erati: boeni, cel puțin aşa se 

gisese Domnului care imputa ministrului. 

„De aică începe epoca, cea vestită, 

Se prefac budjetele ,. se sancţionez pe ve- 

nituri fictive, urmând caprițiul secretarului din 

visterie sai ordinului ministrului de a. pune 

„venit cutare sumă care trebuia spre a se chiel- 

tui. Se dicea şi se făcea. Se făcea un budjet 

general de chieltueli nai adăogite prin înmul- 

țirea, personalului în administrație şi urcarea 

salarelor. Se face împrumutul Stern. Se ginâi 

la vîndarea unor părţi din moşiile Statului. 

Dupe ce se regulă ast-fel budjetele cari nică 

prin consiliul de ministri nu trecură tâte, ci . 

fie-care ministru îşi făcu budjetul cum înțelese 

el, începu epoca concesiilor. Consiliul de Stat 

întră în lucrare. 
pote concesiile nu veniaii din inițiativa mi- 

nistrilor, Era o idee lo, curte că cu căt Romă- 

nia va angaja la dinsa capitalele, streine, cu 

8
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„atăt puterile vor fi interesate -a, manține inte- 
gritatea Romăniei, idee imorală... a 

„S6 votă legea rurală de Consiliul de Stat, 
cu condiţie a se pune mai tărdiii în lucrare |, 

Ministru Cogălnicânu era de părere a se âse- 
cută îndată. Scrise depeşe pe la prefecţi dacă. - 
respund de linişte în nerăbdarea poporaţiei ru- . 
rale: Din tâte părţile vin respunsuri că 63te 
nevoe. a se esecutu îndată acâstă mare lege. 
Cogălnicânu voia să o esecute pe căt va fi la 

„minister. Prefecţi respundeaii ca, lachei,- 
„ Sera este musă mare la palatul dela Cotro- 

ceni, Ostirea bucurâsă dănţuiesce la scirea' ce 

tăţeni, că lanţurile lor sunt fărimate. 
„Ac6stă bucurie. se întinse peste tâtă naţia. 

Era cea d'ănteiii şi cea mai mare libertate; ce 
se dase şi pe care țerani-eruii să o simță îndată. 

Acesta fuse cea mai frumosă qi din viaţa 

“aluat că părinți ei însuşi sunt liberi, sunt ce-. 

Domnultii Cuza, din viața naţiei Romăne chiar. : 
Mihait se încoronă de o glorie neperitâre în 
luptele sele. Dar interesele de a; restabili în „sate pe țerani cari. desertaii ca, nomadi, şi in- 
teresele de a putea avea cu sine pe boeri con= 
tra inamicilor de afară, îl fâcură să constrăngă pe țerani pe moşiile proprietarilor ca clăcaşi. 
“Domnul Cuză se ridică în fața lui Mihaiu. > + Primul ministru se ocupă cu listele electo- 

%
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vale. Lasă prefecţilor facultatea de a alege. 
„_Tristă constituţie!! | 
"De alegeri ţinea s6rta noului ordin de' lu- 
cruri. Voia camere care să nu vie spre a dis- 
conviinţa actul dela 2 Mai. m 

În acestă cale de înriure asupra alegerilor 
dictată de un cuvînt de Stat; vine să se uniască 

“simpatiile camarilei în alegerea, deputaţilor.: 
Curtea comanda d'a dreptul prefecţilor sai mai 
bine capilor de staţii telegrafice persânele ce 
trebuiaii alese: i 

D. Cogălnic6nu face o căletorie prin ţ6ră în 

mica Valahie. EI face a fi primit ca un Domn. Se 

înturnă. Camarila murmură contra primului 
ministru. Uni din.colegi sei unesc vocea cu 

cei cari biinuiaii pe primul ministru de ambi- 

ție. Domnul aşteptă deschiderea camerilor, 
spre a, sdrobi: pe primul ministru, ce visa. la . 
ton dupe opinia Camarilei. Camerile compuse 
de servili: admitând starea lucrurilor ca să pla- 
că tronului şi condusă do însinuirile Camarileişi . 
uncă părţi din câmeră escitată de cei-l-alță mi- 
nistri cari voiaii destituirea lui Cogălnicânu , 

_dăte primului ministru un fel de blam:care 

nu a putut displace Suveranului. Înainte de a- 

cest Dblam, primul ministru conduse camerile cu 

bageta, sa ruagică din care cura favârele.: Dar 

într'o di voind a merge la palat, întălnesce pe 

ministrul favorit Bălănescu care îi anunţă că
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nu mai este prim ministru, că este înlocuit cu . 
N. Creţulescu. Conştituţia nu maj esistă de căt 
cu numele! IE 

„ Primul ministrul Cogălnic6nu fuse prea mult 
confiente în frumâsele speranţe ce îi da Dom- - 
nul... 'Ținu ordonanţele asupra Presei şi închise 
căte-va jurnale ca să placă Suveranului; dar 
Suveranul condus în er6re: de Camarilă şi de 
alță favoriţi, vedea în primul seii ministru un 
rival la tron şi în politica sa docilă o politică | 
calculată. Cu depărtarea, primului ministru, se 
depărtă 6re-cuim dela guvern activitatea: şi in- 
teleginţa dibace care pină aci sprijiniaii cu 46tă 
a. lor înrîurire un guvern personal, făcând a se 
uita regresul pentru libertăţi -perdute.. Moli- 
ciunea şi necapacitatea veniră a se uni cu arbi- 
trarul. Noul guvern -era slab. Ministri dispă- 
rură în faţa Camarilei, Numai era, minister 
Constituţional. Ministri numai eraă responsa= 
bili de actele lor, ne mai făcând nimic prin- 
trinşi, Ai - 

- Cogălnicânu descoperise complotul Suţu, care 
mi s'a părut o farsă, Suţu, P. Balş şi docto- 
rul... . eraii arestaţi asupra descoperirei u- 
nor scrisori. Domnul dete ordin a, se închide 
procesul şi grăţiă pe acusat, înaintea, depărtărei 
Cogălnicenului din minister, 

Domnul avea, aerul că guvernă. Minister, |. 
Camere supuse. Presa închisă, Oposiţia tăcea, -
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- Concesiile ploaii. Opinia publică se schimbă. 
“Relele erei nu se îndreptez; legile nu: se e- 
secut , arbitrarul se întinde: peste tot. Capul 
telegrafelor conduce ministerul. Cinismul cel 
mai teribil, unul din relele ce aduce guvernele 
“absolute, se întinde în tâte părţile. , 

Acest cinism a reaprins despreţul seii pen- : 
tru: legi, pentru datine.- Societatea omenâscă 
se apropie de căne, singurul animal care nu 
are pudâre, Mascima sedlei . lui. Diogen : că 
“tot ce natura iartă, pâte a se face la radele s6- 
relui, se puse în practică. Se uită că vocea na- 

-turei chiar ne dice că simțimîntul pud6rei a 
“intrat în inima omului din dioa cănd perdu 
inocința. Natura, chiar are pudrea sa : în um- 
bră, în tăcere ea se reproduce. .Paserile se as- 
“cund în tufişe în primăvara amorului lor. Hia-, 
“rele selbatice chiar se ascund în fundul pădu- 
rilor, Cănele şi omul pe cari pudârea nu "i mai 
“domină, nu mai ascund nimic. Tot se făcea de 
“faţă de către cei puterică. Esemplul se coboră; 
se întinde , încinge o lume fără principii. Se 
caleă legile fără pedepsire. şi fără ascundere; 

“se face un merit din tot ce este condamnat. de 
„ virtute; nu se mat'ascunde nimic ruşinos, nică 

în administraţie, nici în viaţa privată. Cel din 
“urmă vestmînt de pud6re este aruncat dupe - 
“fapte. Regimul mirosea, despotism , un des- 
potism fără tendință. Laudele din jurnale se
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“cumpăraii cu bani de faţă, simpatiile se cum- 
perai cu funcţii de față ; numai era acesta sco- 
pul în care se făcuse 2 Mai. 2 Maiii făcut spre 
a ajunge la mai întinse libertăţi , era deturnat 
dela ținta sa. Guvernul era absolut. În putere 
nu se. mai căuta de căt satisfacerea pati- 

„ilor celor ce guvernaii, căteva mesuri mară 
ce se luară în urmă, -fuseră inspirate mai : 
mult ca. mijlâce d'a amuţi oposiţia. Voința 
Suveranului era singura, lege ; împărtăşită --cu 
amici sei. Corporaţiile nu mai erai de căt or- 

„gane ale guvernului. Tot tindea, a să centralisa, 
„ învun Om, privit ca proprietar al țerei. 'Iribu- 
alele subordinate 13, capriciul putereă ; sentin- 
țele lor se puteaii comanda. Nu mai era de căt 
un princip : arbitrarul. Domnul se desceptă 
în murmura, nemulțumirilor ; crede că va, în- 

” îndrepta lucrurile printr'o schimbare de mini-: 
ster. “Nu era uciderea, sistemului -ce se căuta, 
ci mijlocul spre a împăca o partidă de care se 

: „temea. Remediul era o ficţie. În aceste cu- 
getări chiamă la minister pe D. C. Bosianu, 
Vice-preşedinte al Consiliului de Stat. Dar a- 
cestminister ăncă nu putu îndrepta nimic. Com- 

„pus de 6meni instruiți, el aruncă speranţe mari 
„în public, îusă sistemul nu se schimbă. Ade=- 
veratul minister nu era ministerul. D. C. Bosi- 
anu, puse 6re-care ordin în observarea, legilor; 
dar priimi de căte-va ori: ordinele tronului
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„xoinţele Camarilei « şi le esecută cu cea mai | 
mare: bnnă-voință ; dar Camarila mergea. mai . 
departe, şi în acele ordine interesele personale 
nu eraii' puţin pronunțate. Ast-fel.se încu- 
viințară multe mesuri la, telegraf, mesuri' din 
familia aceea de neregularități aderinte'regi- 
mului noii. D. Vernescu ținu fruntea sus. . 

Acest minister cădu sub voința camarilei, 
care nu mai suferea nici un element străin. la, 
putere. Ce erai pentru dînsa, aceşti 6meni cari 

„ Yechiămaii la legi, cu tâte că nu le respectaii 
tot-d'auna? Aici este casul a aminti o epigramă 
a lui Marţial : «Mi-ai vîndut acest rob. dicânăd 

“că e nebun, dă'mi bani înapoi, căci el este 
un înțelept.» i 
Camarila nu înțelegea că mai presus de cuvinte 

“politice este voința unor legi decretate. Cu tâte 
acestea acest minister făcuse ăncă concesii puteri. 
El nu mulţumi nici puterea, nici opiniea publică 
care se forma, neîncetat contra arbitrarului. Se 
porni din Moldova, reclamaţii, căcise daseră mul- 
time de moşii. 1 Ministerul trecut făcuse o lici-. 
taie de mai multe moşii; preţrile fiind mică, 
se refusară. Veni ministerul. noii. Acesta pen- 
tru causă de urginţă. prevedută de legea comp- : 
tabilităţeă, ceru la consiliul de ministri facul- 
tatea dea daunele moşii fără altă licitaţie, dar 
cu „prețuri mai mari de căt cele eşite, la cine va 

-YXoi ministrul finanțelor. Ac6sta aduse reclama-
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ţii la consiliul de Stat contra ministrului finan- 
ţelor. Consiliul de Stat, observând acsul de ur- 
gință pronunţat de lege, trece la, ordinea dilei, 
“după ce cercetă dzsarul. Camarila împută a- 
câsta: ministerului, şi ministerul cădu căci 
“Domnul voia pe.N. Creţulescu, candidatul Ca- - 
marilei. | e e 

In consiliul de Stat se votase mai multe legi: 
mari, însă spiritul acestor legi era pentru cen- 
“tralisarea tutuior puterilor în măna Domnului. 
„Condica civilă a lui Napoleon se adoptă cu a-. 

cest defect, : Căsătoriile trecură la primării aser- 
vite guvernului ; divorsul trecu la tribunale, a- 
servite guvernului. e 

In acâstă, condică se aruncă un mare princi- 
pii printrun articul, Străini de rit ce. nu erai, 
„crestini, precuin evrei, şi străini crestini puteaii 

„„cere Ja cameră naturalisaţia lor cu dreptu- 
rile politice. Acest articul era dibaciii. Ei era 
espresia, tolerinței romănilor pentru toți 6meni 
„dW'opotrivă şi punea tot-do-dată un. frii abu- 
-sului, lăsând Camerilor facultatea a da natura- 
„lisaţia după'al ei capriciii. . 

Acest princip pus în. lege făcu impresie în 
Europa într'un cas restrăns. In țeră după da- 
tina veche de a nu citi nimeni nimic, nică chiar 
legile publicate, articulul trecu în tăcere. Nici 
„un Evreii nu ceru naturalisația, Tocmai după 
-11 Februariii, cănd se elaberă constituția, Capi
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- xevoluţiel prin D. Ion Ghica, setoşi d'a atrage a- 
supra naţiei şi a partidei triumfâtâre gloria tri- 
utafului unui mare princi pdetorință, pretinse ăn- 
teii în consiliul de Stat, a se trece acest principii 

"şi în o constituţie. Fie-cine îşiomintă celeîntăm- 
plate la uşa camerei şi dărămarea kavrei evreilor 
în capitală în dioa cănd se desbătea acest articul 
spre a face parte din noa constituţie şi cum ca- 
mera îl înlătură. Din tote cestiele vitale ale na- 
ţiei, credem că acâsta, este. principală. Nu mai 
este o cestie de fanatism eretică ce revoltă popo- 

“rul, a se da acest drept evreilor. Este o cestie'de 
interes naţional, de invasia Romăniei prin a- 
ceste orde numerâse, cei din urmă barbari-cari 
veniră în urma Ungurilor, în pămîntul Daciei 

“de dineâce de Carpaţi. Anticele invasii bar- 
bare treceaii peste țâră, şedeaii căt-va timp şi 
se duceaii. Dreptul lor era în armele lor. A- 
câstă noă invasie de evrei, vine nencetat, Îşi Xa, . 
posesie, fără arme şi fără mijl6ce de viață; 
ş6de în ț&ră, cu pasportui straine saii fără pas- 
porturi ;: cu datine barbare, imorale; se in- 
troduce în arterele, în vinele vieţei naţiei cu 
un venin ucigător; înecând poporaţia romănă, 
comereiul, înlocuind elementul romăn, stricând - 
pomercăul romănilor, traficând , încelând fără 

- cedepsire. Cănd o- mare invasia străină calcă 
hotarele unei, naţii acea nație are dreptul şi da- 
toria a'şi apăra naţialitatea ej. In Paris de ar
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pâşi ac6stă imundă poporaţie,. parisiani ar u- 
cide-o cu petre de desgust, . : a 

Dela un Domn Sturga evrei găsiră în Mol- 
dora o cale deschisă ca, să năvălescă, Aceste 
invasii nencetat se tolerară pentru interese e- 
:goiste ale acelora cari dominaii acea ţări. In 
Valahia intrarea, evreilor era oprită, în târă nu- 
mai evrei mai distinși aveati dreptul a intra. 

„In Moldova. proprietari deschiseră sînul inva- 
sieă evreesci. Hotarele despre Austria şi Rusia 
le era deschise. Oraşele se umplură de evrei. A- | 

„tunci ei alergară prin sate, umplură satele Mol- 
dovei.. Aceşti 6meni industriaşi conveniaii de 

„ minune proprietarilor” cari nu se găndeaii de 
căt la, propriile interese şi nică de cum la, inte- 
resele patriei: Evrei erati „moă bune instru= : 
mente de despoiere pentru nefericita poporaţie 
romănă , 'de căt Moldoveni.. Ei urcară prețul 
-Danurilor, cărciumilor boeresci, siguri -că pot 
veni la un capăt prin tolerința, celor tari, coin- 

„plică ai neorînduelilor prin cari ei specula, pe 
“țerani.. Veni lucrul acolo că Romăni nu mai pu- 
teaii trăi fără evrei, fără aceste turme de invasie 
cari le făceaii trebile. În aparinţă. Dar veni tim- 
pul cănd faţa Moldovei Iuă o fisionomie ebraică, 
“cănd numerul poporației jidovesci fuse atăt de 

- mare în căt anunța de a îneca numerul pPOpo- 
„aţiei romăne; cănd luară tot din minele Ro- 
mănilor şi nu le mai lăsară de căt funcţiile pu-
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blice cele mai mari, cu alte vorbe numai gu- 
vernul ţerei.. Ac6stă poporaţie era natural, după 
ce 'a substituit poporaţiei moldave prin comer- -. 

ciii, industrie, şi altele, să le ea şi guvernul din 

mină, şi funcţiele. Dic că acâsta.-pâte să fie 

ast-fel, incă cu o crescere de populație judaică 

căci ori-ce guvern devine cu timpul espresia 

matorităţei populaţiei aceea care a pus măna . 
pe tot ce este viață materială înti'o nație. A-. 
ceste invasii se vărsară şi în Valahia. Crescând, 

ele se puseră a cugeta la drepturi politice. 
Culpa invasiei care pâte deveni într'o. di 

_un mare pericul pentru nația Romănă, este a. 

guvernelor Romăne şi a Romiănilor ei Gnsuşi. 

Învasia curiperă cu bani intrarea sa în 

ţâră, în g6na ce le făceaii din Rusia şi din Au- 

stria , cumperă cu bani de la împiegaţi ho- 

tarelor cari, în contra ordinelor, îi lăsa să intre 

pe ascuns. Veni un timp, cănd din impasibilita- 

tea, sati r6oa credință a guvernelor, chiar îm- 

„piegaţi hotarelor ersii numiţi dintre Evrei, cari 
le da trecere pe ascuns urmând ordinele con-: 

„ frățiilor lor secrete. Ceea ce este mai desperă- 

tor este că acest element nu se schimbă în ni- 

mic, nici chiar în barbaria sa. Nu are pentru 

patria comună nică un simţimînt. Trălese între 
Moldoveni, ca. străini inamici. | 

-* Temerea decotropire,ce este unsimțimînt na- . 
 bural la, oră-care nație, făcea, pe Romăni să ă-
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"dice fruntea şi să denunțe in mare pericul în 
viitor. Evrei din statele civilisate cari ati acapa- 
rat Presa şi tesauri, dur confundați în naţiile 
civilisate pînă a împărtăşi simțimiîntele naţiilor 
„ande locuiesc, înriurez asupra guvernelor Eu- 
ropei şi asupra, presei făcând să se crâdă că 
Evrei dela noi-sunt ceea ce sunt Ebrei din Eu- 
Topa, şi prin acâstă înrîurire se dă invasii sbor 

şi se netegesce calea către o complectă ruinare a 
" naţiei Romăne. N 

 Cestia este gravă.-Conflicte teribile între Ro- . - 
măni şi Ebrei murgese în viitor, Ar fi trebuit 
ca guvernul să se găndâscă cu multă maturita- 

“te la acâstă cestie, la mesurile ce sunta se lua 
spre a opri pericolul înainte dea nasce. Cel pu- 

“țin s'ar putea închide hotarele cetelor de in- 
_ Yasie ce vin neîncetat. o. 

«Cestiu Ebreilor aici nu este o cestie de ne- 
" tolerință.» 

Romiăni nu sunt mai-fanatică de căt propa- 
gandele catolice şi protestante în Oriente. Ei 

„nu se infig a converti pe nimeni, prin ur- 
mare sunt mai tolerinți de căt cei-l-alţi cari 

„le impută netolerința. Pentru: Romăni cestia 
Ebreilor este cu totul o 'cestie de naţionali- 
tate . . - n - 
„Este dreptul de apărare. - Ie 

Domnul îşi dete multă! ostenâlă cu armata. 
Principiile armatei erai detronate. Armata
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ea Ensăşi în personalul seii, avu aceeaşi sârtă 
ca cele-l-alte ramuri ale administrației țerei. 
Armata, singură se bucurase ăncă dei inamovi= - 
bilitate, acesta, se perdu. Siliră toți oficeri vechi | 
a.demisiona şi a se retrage la pensie. Ceea ce . 
plătea Statul acestor oficeri pentru serviciul |. 
Jor,. fuse silit a le plăti ca pensionari; plăti a- 
semenea, aceleaşi lefi altor ce îi înlocuiră, alţi 
în care regimul avea, încredere, Spiritul arma- 
tei se cletenă, budgetul statului se încărcă, sta- 
tul perdu esperiența şi sciința acelor 6meni. 
T6te acestea eraii însuflate Domnului de a'şi face . 
partida sa în ostire. Politica perdea armata. 
Nu căștiză din acâsta nică Domnul, nici mini- 
strul seii, nică armata. 

Acâsta era o rea administraţie. ra i imagi- 
nea voinței acelor guverne cari "tind a face din 
armată ca din nație proprietatea lor. Şi unde se 
făceaii acestea? într'o ţeră unde ministerele tre- 
ceai ca umbrele, unde nici o dinastie nu prin- 
dea rădăcina, unde Domni cădând nu lăsa 
după ei nici un suflet ca săi doridscă, unde . 
şedând chiar pe tron eraii călători! 
De ne vom ducela starea administrației armatei 

„i6că ce era, cene spun budgetele de atunci. Patru 
spre-dece mii soldaț regulați, costând aprpe 
la 40 mili6ne pe an cu creditele peste budget, 
Mai multe mii lipsiaii din acest numer pen- 
tru causă de dosire, de maladie, de dare fără .



156 . | o 

mesură a soldaţilor ca şerhi pe la oficeră. Re- 
miinea opt mii de 6meni respăndiţi prin t6tă 

“tera. Un soldat” costa de doă ori mai mult de - 
- căt un soldat din Germania, de trei ori mai 
mult de.căt un soldat, Rus, tăte chieltuelile s0- 
cotihdu-se | 

- Ar fi credut cine-va că cele: 40 de mili6ne 
nu aveai frumâsa şi patriotica menire a ţine o 
armată, ci numai a fi un mijloc politie pentru 
încuragiarea caselor din Paris cari ne vindeaii 
“lucrurile armatei de trei ori mai scumpe de căt 
costul lor. : 
Nu vedem dar nică o dorință pe acel timp 

de a pune ostirea pe picior de” apărare a țerei. 
Nu cu dece nică cu patr u-spre-dece mii de 6meni 
Domni vechi ccă viteji apăraii târa de inimici 
şi se încărca naţia, de gloria aceea, în ale cărei 
rade astă-di trăiesc încă drepturile patriei, 
'Trebuințele țerei se măresc cu țâra şi trebuie o' 
nare armată. Este adever că votă o- lege de 

„armare ; se “sancţionă, dar nu se puse în ese- 
cuie. Se dice că 'Parcia protestase.. 

- Romănia se apără, de tratate, nu de armate- 
„18 sale,—giceaii' amici -acelora ce ne vedeaii cu, 

păvere de reii revenind la s6rele vieței. Se p6te; 
dar atunci pentru ce se chieltuese” patru-decă 

- dă mili6ne pe an cu armata, cănd. ne apăr - 
tratatele ! 
“Nu pste esista Stat fără armată, Gradul des-"
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voltărei unei armate decidă de gradul puterei - 
unui Stat. Naţia Romănă nu putea să mai tră- 
iască o viață de servilitate cum trăi sub 
Domni Fanarioţi. Statul se anulase, căci na- 
ţia se desarmase. Viitorul va fi roditor în 'a- 
sceptără de sacrificii. dela Romăni pentru. pa-" 
tria lor, singura, condiţie de a păstra Statul lor. 
Nearmarea țerei este perirea naţiei întrun vi- 
itor apropriat:- Societatea liberă, refusând sa- 

-erificele pentru armare , nu le va refusa, cănd. 
nu va mai fi un Stat, pentru un tiran străin, a- 
tunci cănd săngele ei se va vărsa pentru pă-: 

: strarea robiei sele şi puterea inimicilor, 
- “Armata, ast-fel cum era redusă era nemul- 
fumită de sârta sa. Rangurile nu se da dupe 
drept tot-da-una. Armata ea ânsăşi trebuia, : 
se supune; la legea sisteinului de corupţie la 
care se supusese t6tă naţia; dar ea murmura . 
incă, Domnul făcea mult pentru uni din ofi- 
ceri; dar uni din oficeră nu eraii spiritul arma-' 
tei, ci opinia ei, precum - presa complăcută nu 
era spiritul putlic, ci opinia dependindă de 
circumstanțe. Nemulțumirea remăsese gene- 

- vali. Cu tâte acestea, în armată era mai multă , 
viață romănă. |. a Sa 
“Presa francesă din oposiţie începe a blama 
lovirea de Stat dela 2 Maiii. Ea, credu că era 
acelaş lucra ca lovirea de Stat dela Decembriii 
2 Imperatorelui Francieişi cum nu putea Lovi în
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acesta direct, ovia indirect, lovind în Domnul 
- Cuza şi 2 Maiii. Lovirea de Stat din Bucurescă 
'era privită ca aceea a lui Fostin I. Se hotărise în 
simpul acela fonduri de presă şi Presa străină 
nu apăra guvernul, şi agintele dela Paris seria 
că n'a, primit fonduri pentru acâsta. 
_, În Camera, ce se deschisese urmati certe. De- 
putaţi aleşi de guvern şio minoritate turbulentă. 
Se votez legi. Se retrage legea, tasei tutunu- 
lui căte-va “dile înainţea, închiderei Camerilor. 
Camerile se închid. 'Tasa se schimbă far în mn0- 
nopol ; dar un monopolal guvernului unde tntu- 
nul tot îl cumpera Statul, şi îl vindea prin ne- 
guţătoră; lipsa împachetarea şi sigilul guvernu- 
lui, din acestă causă se făcu perdere pentru Stat, 

şi aceste > porderi se adăogară prin o noă lege fă- 
cută mai în urmă. Neguţători de tutun vindeaii 
tutunurile lor cari nu le declarase, cu un preţ 
mare mai mult de căt tutunul guvernului care 

era, cumperat, după apreţuirile neguțiitorilor, şi 
care se ridicase în pret. 

Uni, sciind că s'a, promulgat. acâstă lege de 
consiliul de Stat, cumper tutunură ordinare cu 
preţ mic dela ţerani şi le vinde cu preţ mult 
Tia mare la, Stat, inainte de alţi. | 

Se angajă Statul pentru 12 ani către Godil- 
lot a, cumpera obiecte de oştire cu preţuri de 
care se rorhiail că sunt „prea ridicate, cu prețuri
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declarate de ministru ca preţuri ale guvernului 
Franciei, ceea, ce se gice că w'a fost ast-fel. 

Oposiţia ţinea, strictă socoteală de tote aceste 
concesii ce le presinta sub forma uncă mari ri- 
sipe pentru finanţele țerei. Păru un jurnal, al 

„oposiţiei organisate şi unite. Redactori sei e- 

rai capi din tâte fracțiile, numiţi cu titlurile 
lor trecute. . : E 

Acest jurnal vorbia de principe străin, -do- 

rință esprimată de divanul ad-hoc. Guvernul - 
vemăsese taciturn. EI înțelegea neapărăt con- 
spiraţia tăcută şi "şi prepara mijl6cele de apă- 
xare în tăcere. Era mult timp de cănd nu ve- 

dusem pe Domn, nu mai mergeam pe la Palat. 

Domnul era în ajunul plecărei sele la băi. Ei 

plecati în Italia. Uni ghiceaii că Domnul plecă 

ca, să nu fie faţă lao săngerâ-ă Iovire ce era 
- să se facă pe strade contra, unelrevoluții, şi lăsa 

t6tă respunderea asupra miniştrilor, ca, oră-cum 

sar întîmpla, să fie afară din 'cestie.. 
Ajunseiii în Italia la 'Purin, aică citesc în di- 

are că în Bucurescă a isbucnit o revoluţie săn- 

ger6să ; citesc acesta, în tâte jurnalele italiane şi 

francese. Peste trei ile aceleaşi jurnale des- 
mințiai sgomotul revoluției. În dată ce ajun- 

seiti la Turin, primesc visita onorabilului D V. 

Ruscala acest filoromănrenumit, jurnalist şi de- 

putat la Cameră. Cum me vede, îmi dete o'scire 
forte gravă şi tristă pentru speranţele Romănilor 

9
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puse în protecția puterilor Occidentale. Îmi dise 
că de cinci dile ministrul Italian a chiămat pe. 
deputați şi jurnalişti liberali Italiani şi le-a a- -. 
nunţat venirea unei note dela ministrul Franciei 
"prin care se impune guvernului Italian a cere 
dela Austria să ceda Italiei Veneţia şi să ia în 
schimb Principatele-Romiăne dela Dunăre. Se 
invita deputaţi Italiani a sprijini în Cameră a-. 
cestă idee, căci de şi era o idee funestă pentru 

- Romănia, de şi Italia are legături de sănge cu 
Romănia, darera salutul Italiei, căcă cu armele 
nu se putea face d'o-cam-dată nimic, remăind 
mai tărqii; când Italia se va întări, a repara 

„cu armele în mănă acâsta. Deputaţi promiseră 
anu apăra lucrul, darnică a] combate; însă 
nu trecuse patru gile şi veni altă notă dela mi- 
nistrul Franciei, spre a nu cere ăncă acâste ce- 
dare dela Austria d'o-cam-dată; se amăna ce.-. 
rerea, pînă la a, doa avisare. Acsstă din urmă - 
scire me asigură; 'dar cea d'ănteiii era de na- 

„tură-a întrista pe ori-ce Romăn cari 'şI iubia 
tra sa, 

Căte-va, gile. mai "nainte aflali că un secre- 
tar.dela un ministe* Italian se presinta la Con-, 
standinopol “înaintea marelui Vizir Ali-Paşa. 
El cerea ca, Turcia să cede a Austriei Bosnia şi 
“Herţegovina şi Italia să despăgubiască în bani 
pe Turcia. < Vizirul. respundea că Sultani aii
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luat acele ţeri cu armele în mănă şi numai cu 
- armele în: mănă le va da..> 

Ideea, de a ne da Austriei se espri ă pentru 
prima 6ră într'o scris6re a Comitelui Zamoiski : 
„către împeratul Francesilor în timpul resbelu- 
ui Crimeei. Elcerea ca Principatele să fie date 
Austriei în schimbul Galiţiei.şi pentru preţul 
alianţei sele. Lăsa să se console Romăni cu î- 
„deea, că Romiinia, dată în robie Austriei,.nu va 
avea, a perde ci a căştiga, căci ea se va uni cu 
alte milisne de Romăni cari, uniţi întrun corp; 
vor putea în viitor a forma un singur Stat, D. 
Mălinescu respunde în Presa francesă contra 
„acestei nefericite ucideri. 

Acâstă-idee reveni dar la începutul reshelu- ” 
“lui Italiei pentru Veneţia , şi astă dată chiar 
guvernul împeratului o pusese înainte. Veni în 
fine lovirea săngerâsă din Bucuresci pe care ga- 

"zetele străine o denunțase..cu căte-va dile mai 
"nainte, Acum nu se mai desminţi de jurnale. 

Era o pornire revoluţionară, “dar de mult 
timp guvernul veghia asupra ei, Guvernul voi 
să o facă să avorteze şi luă eliniţiativa. 

„.? Armata trage în poporul care era condus de 
-6meni puşi de guvern. Neîncrederea ministrilor 
uni în alţi, bănuiala ce aveai uni asupra Flo- 

rescului că voiesce a, se face Domn sait dictator, 
făcuse 6re-cum a şorăi acţia guvernului. Cu t6te 

- acestea se ordonă lovirea, Armata se Supune.
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Stradele se umplu de. sânge şi cadavre de 6-. 
meni nearmaţi. Panica şi consternaţia urmează 

„victoria, guvernului. Se fac arestări, se-îngrop 
“morţi n6ptea. - Se spune tot felul de lucruri 
sănger6se. Capi partidei liberale sunt arestați. 
Presa Europână resună şi ia partea partidei 
ordinei. a - 
. În Paris jurnalişti cei liberali ăncă aveati 
cunoscinţă de intenţiele guvernului despre în- 
tîmplările din Bucuresci, Unul îmi dise că Dom- 
nul Cuza nu.va cădea, ăncă,, dar va trebui să 
schimbe calea ce a luat. | 

Domnul se înturnă în țâră. O umnistie este 
dată în loc de procese, şi poporul. dice că nu 
este amnistia dată revoluţionarilor ci chiar 
"ministrilor. E 

- Domnul declarase la Cameră că are dorința, 
e da Principe străin şi a se retrage. 

„ Acestă declarare oficială acoperia ca o egidă, 
pe opoziţie. Ea acum cerea asemenea Principe 
străin, căci Domnul îl-promisese. . 

- Sgomotul de cedarea Romăniei la Austria, 
căuta a îngriji 6re-cum oposiţia, Ion Brătianu 

„care balanţa ăncă între linisce și resturnarea 
Domnului, vine la Bucuresci şi se declară pen=. 
tru resturnare, că ideea de a garanta neatărna- 
rea țerei, Un principe străin scăpa, țâra.: Frac- 
țiele oposiţiei se unesc. Oposiţia, se miiresce. 
Domnul se isolează. Insultele misteri6se ploii
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„asupra palatului. Camera îşi trecea timpul cu 

"Dlamul luptei dela 3 August. Guvernul tăcea. 
: Conspirația căştiga mai mulţi moldoveni cu- 

noscuți, Ion Ghica intră în conspirație şi atrase 

după el mai mulţi Gmeni de însemnătate din 
Moldova şi din Valahia. 
Partida liberalăseunesce cu cei-alţi. Interesele 

cele mari ale naţiei ameninţată dea se ceda 
Austriei, perderea libertăţilor, risipa finanțe- 

lor ce se imputa, săngele versat la 3 August, 

t6te acestea contribuiră spre a face naţia in- 

diferintă la s6rta Domnului. Domnul Cuza fuse 

perdut nn în mn6ptea călcărei Palatului, ci 

mai "nainte : în dată ce sistemul absolul şi tote - 
relele cari purceseră din 'el, făcuse po nație 
indiferintă 

- Nu mai trebuia de căt doă lucruri: nepăsa- 

reaDomnului şi adormirea ministerului. T6tă 

țârascia că se urdesce o resturnare. T6tă țâra 

era îogrijită. La, palat, nu credea nimeni. Mini- 

stri , îmbătaţă de farmecul puterei, în credin- 

ţele lor despre armonia şi fericirile publice, su- 

rideaiă la prevestirile ce se făceaii. Domnul era 

desgustat despre tot, chiar de Domnia perso- 

nâlă ce o căştigase cu atâta dificultate. El per- 

duse cea din urmă energie. Nu era ameţiala i-. 

luşiilor, era abaterea descuragierei , căci într'o 

gi declarase oficial abdicarea sa în favorul u- 

nui principe străin în curănd. Acum nu avea e-
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nergia, cerută spre a o face. Se găsi isolat; din 
dioa cănd vorbi de abdicare. .- Da 

* În acea gi “trebuia să, însoțăască vorbele cu 
" fapte. Cei cari audiră de; abdicare şi cari pînă 

„ atuncă Îl servăaii cu credinţa ce daii speranțele 
„despre întărirea dinastiei, credură a se com- 
promite mai tinând cu o domnie osăndită la 
m6rte de ea însăşi şi înturnară ochi în acea, 
parte de unde putea veni noa viaţă. Puţini nu 
itrădară. o n... i 

- Curtesani, favoriţi, ministri -presimţând o 
cădere, grăbiaii a bea pînă în fund cupa lui Bal- 
vazar. Spiritul de ameţială şi rătăcire, înainte 
mergător al căderei regilor, de care vorbesce 
Racine, pâru că se respăndesce asupra, acelor 
cari cărmuiaii acâstă ţâră. “ 

- Era între ei toţi o adeverată ameţială. Ta- 
bloul. lucrurilor şi 6meni dela putere pre- 
sintaii acele figuri ce istoria ne amintă des- 
pre cele din urmă ile ale căderei regilor şi na- 
ţiilor, cea din urmă orgie a puterei. Cei cari 
atacară acâstă serbătâre, luară reii momentul. 
Nu este generositate. a lovi pe adversarul sei 
de morte şi a'] umili tot-a'o-dată. 
„Nu vom face istoricul conspirației. Facăl 

aceia cari îl cunosc. Sciarn că o să fie o.re- 
sturnare în cutănd. Se dicea la 1 Ianuar. 

Nu se făcu-la 1 anuar. Se amănă. Clo- 
potul păreaîn secret, redigiatâde D.M, Sturza, . .
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aruncând asnpra .tronului- bombe fulgerătâre.: 
Tnjuriă. publicate 'anonim s'a aruncat. mai în 
tâte nopţila prin curţi şi pe strade, placarde 
defăimăt6re'se lipiaii pe muri'palatului anun= 
ţână'că palatul Statului se va da în curănd cu 

„chirie, I6te acestea nu desceptaii nici pe. Domn, 
. nici pe ministri. Bra nepăsare din partea mi- 

„misterului? Era despreţ din partea fericiţilor 
- învingători ai poporului dela 3 August, des- 

preţ pentru aceste turme de sclavi învise ? Era 
complicitatea: cu revoluţia ? Era amorțire? Nu 
scim. Scim 'numai câ nu se pâte prinde un 
Domn în palatul sei, de particulară, cănd gu- 
vernul este harnic.. Se 

Legea greutăților şi mesurilor se sancţionă 
„şi se publică, oposiţia agită acâstă cestie, es- 

ploată credulitatea. comercianților cari pro- 

test într'o di prin închiderea magăsiilor. . . . 
De mult timp nu vedusem pe Domn. Calea . . 

sa, cea ncă politică numi convenia nici de cum. 
Domnul uitase că țelul pentru care se făcuse 
2 Maiii nu era a lua puterea din mănele unei. 
clase privilegiate şi a o da unui om, ci a 0 da 
tutulor. Un om singur o luase, un om singur 
se constituise naţiei. Deci era. drept ca acest 
om singur să remăie, singur; remase singur, 

isolat de clasa privilegiată desmoscenită, isolat 

de nație a cărei suveranitate fusese răpită deun” 

om. Domnul remăsese în nație atăt de isolat, - 

«
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în căt toţi sciui ce îl ascepta, şi toți păstrat 
tăcerea. Nimeni din 6meni care puteai a fi 
creduţi de dînsul, nu voiră a"i spune, a'] consi- 
lia, a'] încuragia. Domnul era dar cădut, fără 

“conspirația ce isbucni; cădut, căci nu mai avea: 
naţia, cu dînsul. Acâstă nație nu îl scapă, dar | 
nică nu îl lovesce. Faptele cele mari ale Dom- 
nului îl apăr ăncă. Partidele mai pasionate, 10- 
vesc, nația tace, 

Vine n6ptea destinată pentrn călcarea pala- 
“tului. În dimindţa acelei dile, vine la mine u- 
nul din favoriţi Domnului, cel mai distins, pen- 
tru care Domnul sacrificase:de multe oră eci- 
tatea legilor şi chiar pe ministri sei. ca să placă 
acestui om, şi în.ă gise dacă dela fer6stra mea nu 
audiam în aer revoluția, că tot este finit ? Apoi 
me într6bă' daca cred ei că în acâstă n6pte, 
militară şi civili mergând la palat şi silind pe 
Domn a subscri abdicarea sa, dacă vor reuşi ? 

.. Conspiratori preparase tâte. - ” 
Garda palatului era căştigată. Conspiratori 

intru în palat, se urc la apartamentul Domnului, 
găsesc dormind pe sofa p'un amis al Domnului, 
îl arestez. Merg înainte. La, camera, unde dor= 
mia suveranul, uşa era. închisă. Soldaţi cu 
baionetele o ridic, o deschid. Domnul, destep- 
tat, înaintează către conspiratori cu revorverele 
în iviină. "1 se dice să abdice, se presintă decre- 
tul. Stil parlamentar şi chiar eleganță în .es- 

>
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presii se puseră din amăndoă părţile. Domnul 
nu se apără, nu descârcă pist6le în peptul ina- 
micilor sei. Cere decretul de abdicare şi-sub- 
scrie pe umerul unuia. Pe urmă se lasă cu to- 

“tul în disposiţia conspiratorilor. Neron, urmat - 
de asasini trimişi de revoluționari după dînsul 
în casa afraeatului seii, se râgă de amici sei 
să] petrundă cu sabia. -El singur se petrunde, 
cănd nimeni nu voesce, şi presintă un cadaver 
la inamici; el preferă a muri de căt a cădea 
în robia inamicilor sei. Domnul Cuza, subscrise 
decretul de abdicare şi plecă capul înaintea 
invinşilor sei. 

ÎL îmbrace în vestminte civile, îl tree printre 
doi rîuduri de soldaţi cari înturnati spatele, îl 

“pun într'o trăsură şi "] due la arest, visitiii 
fiind Kiriţă. Poporul nu scia nimic şi cănd 
află, remăne nepăsător Omul care liberase cincă, 
mili6ne de ţerani. de clacă, care luase dela o 
clăsă drepturile politice şi le dase la toţi Romăni, 
era prisonierul acestui popor pe care Wu! liberase 
de biciul căocoiului ! 

Peste căte-va dile, prisonierul pleca î în stra- 
inătate, Naţia liberată de tirania castet era ne- 
păsătâre , şi credea că libertatea ei este în 
schimbarea tiranilor. .. * ! , 

Biserica Creţulescu sub epitropia primului 
ministru, împrumutase cloponița conspiratori- 
lao spre a veghia asupra ferestrelor Domuului
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cănd se va, stinge. Ianina, ca să se dea semna- 
lul lovirei, 

“Se afiară 6meni: cari în acea n6pte spuseră 
Domnului că va fi arestat. El nui ereu. În a- 
-dever, vedând' cine-va acestă nepăsare, ar fi cre- 
dut, — dacă o frumâsă femee nu ar fi împletit 
ca O ederă un stejar cu. braţele ei de crin, ca o 

" n6pte, ființa Domnului, — că Domnul el i însuşi 
era înţeles cu vonspirătoti contra sa, ca să fie 

.. arestat şi detronat, 
După descrierea acestor fapte istorice, sv or- 

-bim de defectele şi culitățile omului. 
- Domnul Cuza este Ludovie XI al Romănilor, 

- EL este destructorul castelor şi 'privilegelor, 
centralisărei puterilor. Nam fi în rătăcire, dân- 
du'i numele de boerocton. Lăpuşneanu, A Mircea, 
Mihnea şi alți Domni uciseră boeri, îi tătară, 
spre a lua puterea în măna, lor, spre a desființa 

" “casta şi privilegile barbare a le timpilor trecuți. -- 
Credea c* reul înceteaţă cu viața indivisilor. 
Domnul Cuza nu vărsă siuge, nu arestă pe ni- 
nimeni, nu insultă pe nimeni; dar ucise o clasă, 
făcu ca boeri să remăe ceea, ce aii remas fami- 
liile dela Saint-Germain din Paris. . |, 

El desrobi poporul rural de clacă, el dete 
egalitatea drepturilor, el stărui a se face uni- 
rea țerilor , el decidă secularisarea monăştirilor 
închinate, aceste principii vechi a le naţiei, 
cerute în toti timpi şi în 1848, EI asigură prin-
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tr'o politică dibace afară diri ţeră temerile po-: 
liticei Puterilor şi Turciei. El serie Vizirului "0 
carte prin care apăra cu bărbăţie drepturile ţe- 
reă, el înlesnesce Serbilor trecerea armelor prin 
târă , el primesca condicele lui Napoleon. 

La începutul Domniei primia pe toţi căți ve- 
niaii să i se plăngă. Mai tărgii nu mai primia 
de căt puţină; cu cine voia, era. amabil; cu cine 
nu'1 suferia, îltrata cu asprime. Era ironic, Con- 
versaţia sa plăcută cănd voia. În interiorul ca- 
sei sele, uita că este Domn. La masa sa mânca 
în tâte dilele cu invitaţi gi oficeri de servicii: 
După masă conversa cu toţi, şedend toţi jos, ș 
uitând că este Domn. Era inamic aloră-căreă ct 
chete de curte, Ride de nisce 6meni ai sei, tipuri 
de inventori de etichetă, cănd acestia îi presin-, 
tară un regulament cum să se primiască la cur- 
te. Ridea de decoraţii. Pe linguşitori îi dispre= - 
ţuia cănd ghicca întiri înşi un interes. Avea un 
particular Simţimînt pentru. aceia cari eraii 6- 
meni: supuşi la slăbiciuni. Respecta pe 6meni 
onești dar nui iubia, Ji plăcea a pune întri- 
gă între cei cari '] serviaii, între miniştri, în- 
tre partide. Nu era rancunos, uita a doă-di o 
insultă. -Citea. t6te ofensele ce "i se adresaii . 
gazetele umoristice. Se supera dar nu le lovia. 

- Cănd ministri Iepur6au şi Costaforu trimise 
trei redactori la Văcăresci, Domnul, contra vo- 

.
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„ înţeă ministerului seu, prin depeşă graciază pe 
căte trei redactori. . 

Nu'i plăcea să mârgă la biserici cu paradă, 
fugia de t6te aceste lucrari. Îl supăraii. Con- 
trar Domnului Al. Ghica care „se duse cu 
mare paradă şi se urcă pe 0 mică maşină dupe 
lacul Cisinegiului spre inaugurarea ei. Nu”. 
plăcea, profesori. Nu'i plăcea călugări. De-cei 
d'ânteii qi cea-că sunt pedantă, de cei din urmă 
ipocriţă. Îi plăcea, militari, «căci aveai inimă 
şi 6se de aruncat pentru patrie» (icea el. Ridea, 
de aristrocraţi. Cănd îi lăuda cive-va, gicea : 
«vâcul trecut în vâcul nostru, cu totă bunăta- 
tea Lui, ar fi ridicul.> Îi piăcea butoni şi dicea că 
sunt singuri 6meni cari mint-mai puțin de căt 
ministri “înaintea Domnilor. . : 

Nu citea nici o dată cărţi; Avea o frumâsă 
bibliotecă de. stejar lucrată în Patis, nu era 
nici o carte într'insa. Cu tte acestea resona, 
asupra, tutulo cestiilor politice , sociale , lite- 
rare, cu înlesnire. Îubia sesul frumos, Cel Putin 
avea, „reputaţia acâsta. Un scolar. făcu portrele 
celor mai feumâse femei. Ca descrieră de frumu- 
seți, spera să facă efect şi să'şi vindă opera. Ca- 
maradi lui luară manuscrisul, îl dară direeto- 
rului; acesta alârgă la palat. Spune Dom- 
nului că scolarul făcuse portretele tutulor me- 
treselor Domnului. Scolarul este persecutat; cu 
furie de director şi dat afară. Mai tărdiii
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"află adeverul: prea mult zel din partea direc- 
torului. Află adeverul că acâstă operă nu era 
în intenţie de a face portretele metreselor 
Domnului, ci portrele celor mai frumâse femei; 
dar că reputaţia Domnului făcuse acâstă erdre. 

Nu avea, pentru nimeni legămînt din inimă, : 
Cănd cunoscea pe un om şi îi plăcea, îl lua în- 
dată în simpatie, tot făcea pentru el. Acâstă 
simpatie era scurtă, dar nu îl ura. Pe mai mulţi 
6meni numai pentru că îi vedea o dată, îi tră- 
gea din întunericul lor şi îi numia ministri. . | 

Domnul era avar,.dar vu hrăpia. Din ne-. 
fericire, spre finele Domniei sele, încetă, de a 
lovi în abusuri, Din causa credințelor 6menilor 
şi lucrurilor, din causa sisteniulul de a con- 
'serva 6meni de sprijin, tolera. Credea, că ni- 
meni nui pâte fi credincios în Romănia, dacă, 
nu este interesat. Îi părea ret cănd cine-va nu'i 
cerea, nică o dată nici o favâre. Îi părea bine 
cănd îi cerea,. ” - | 

Cind se vindeaii de creditori moşiile boerilor 
prin tribunale, interventia, adese 6re în favo- 
rea debitorilor, spre a se amina vîndarea, cr6- 
dând că era tot-d'a-una o încelătorie din par- 
tea cămătarilor la aceste vîndărei sforţate, 

Colonelului B. de trei oră îi scăpă moşia, din 
vindare. N 
“Domnul Cuza, adoptă un copil, pe urmă ăncă 

unul; îi crescea la palat. Acesta făcu să mur- E
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mure capi fracţiilor cari credeaii că va declara, 
pe un copil moștenitor al tronului. 
_Nu mergea nică:0 dată la vinătâre, nu eşia 

“din capitală de căt spre a merge la Iaşi. Rare 
"ori visita oraşele țerei. Ura cu deosebire la în- 
ceput ori-ce manifestări. O dată, înturnându-se 

în țâră, fuse primit la Galaţi de ministri, de 
autorități, de an popor numeros cari umpleaii . 
aerul de aclamații. :Inturnându-se către amici 
dicea : «Aceste aclamații sunt ordonate de pre- 
tect, pote chiar plătite din casa publică. Vedeţi 
cum se qmăgesc sermani domni!» Sera privind 
dela o ferestă o mare, câtă be 6meni cari îl a- 
clamaii, dicea: «Aceşti 6meni te aclam, îţi o- 

„fer. flori ; măne îmi vor arunca petre.> 
El regreta âdesea mârtea lui B; Catargiu: 

„O dată la Cotroceni îşi revărsa, gindurile : <U- - 
cigătorul .Catargiului nu s'a, descoperit, o fi li- 
her. Cuţitul sei îmi pare ridicat -asupra mea. 
Piuă nu'l voiii descoperi, şi nu-l.voiii da legi- 
lor, nu voii avea linisce, . | 

Avea simpatii vii pentru clasa ţeranilor. E- 
raii singuri 6meni pe cari îi primia tot-d'a-una. 
Nu primia pe toți. Visitele îl supăraii. Picea 
că, ori-cine vine să'l vâdă ,. uu vine pentru el, 
ci ca să câră funcţii sai să părască pe altul. . 
 Bltoleră duelurile în oştire întrun chip ca” 
cum le: ordona el singur. Voia [eu acesta să 0- 
bicinuiască pe oficeră la arme;



El era espresia adeverată a epocei în care: 
trăia. <M'ar fi resturnat de niult partidele, di- | 
cea el într'o qi, dacă aşi fi fost aspru cu.toți. - 
cari prad țâra, căci, afară de 'căte-va, escepţii 

- onorabile, dar netrebuinci6se în lucrările ţerei, 
cei alți nu caut în drepturile ce cer de căt mij- . 
locul a despoia țâra. Cei cari strig contra'mi, 
afară de căţi-va cari ar fi trebuit să'i chiăm, sunt 
aceia, cărora țera este datâre sârta ej, sorta ceei 
ati făcut, îi fac, îi vor face în viitor, şi ț6ra nu 
„va fi fericită de căt atunci cănd aceşti. 6meni 
nu vor mai fi. Nu mai cu ei va "peri sistemul 
ce ne ucide.» Aa Ie 

In timpi din urmă se dase cu totul în bra: 
tele Consulului Frances. Gazetele din Paris-îl 
numiră Prefect al Frauciei. Favoritul seii dela 
telegraf avea o rolă politică şi o funcţie... Un 

„bal ce se dete la Consulat şi nnde portretul 
mare al acelui favorit fuses eespus, făcu un mare 
scandal în Bucuresci. Acest om fuse singurul . 
dat în judecată de revoluţie. Dar curtea îl a- 
cită, după un an de arest preventiv. i 

Cuza nu credea în derotamîntul armatei, pre= 
cum 0 esprima. Intrebat într'o gi de-unul din 
amici sei dacă este sigur de armată, respunse : 
«nu sciit. »: Şi cu tâte acestea nu făcea, nimic 

“Spre a se asigura. Părea nepăsător de inamici 
sei politici. Se espunea, adese 6re singur prin
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“grădini şi pe strade. Nică o dată un "i se în- 
timplă nici un atac. , 

Cănd ministerul pune un fel de contribuţie 
pe o mică parte din salariul funcţionarilor, el: 
oferi o mare sumă din lista civilă, care sumă o 
destină pentru cumperătâre de arme şi pentru 
încurageri literare , de şi nu putea suferi lite- 
ratura romănă. Nu iubia mul mult artele fru- 
mâse. Cănd ministru făcu un concurs pentru 
pictură , unde se depuse producţiile artiştilor 

" xomăni, refusă de a încuviinţa, a se cumpera, 
tablourile, El dete însă o prefectură unui poet 
Baronzi care scrise şi îi trimise o fabulă Că- 
nele şi Pisica. Din contră pe jurnalişti poli- 
tici, apărători ai guvernului, îi încărca de sub- 

"venţii pînă ale crea o viată deus, însă din 
fondurile statului. 

In tâte Duminicile chiăma la curte pe toți 
membri curților şi tribunalelor; îi trecea în : 
revistă şi le spunea daca aii lucrat bine sai nu. 
Dar acâsta nu ţinu mult. O dată pe săptemănă 

- primia petiţii la minister, „dar şi acâsta în- 
cetă mai tărgiii. .- 

Adesea, da baluri iarna, ura palurile ș dar 
ceda, la cuvinte de apropiere cu societatea, şi cu 
încuragiarea, comerciului capitalei celui mic. 
El saneţionă pensii chiar pentru adversari sei 

„politică, pe cari pe alt terăm îi combătea. 
In discursurile sele politice ce le gicea în sala
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tronului, scrise de ministri, după ce le citea, 

apoi adăoga dela sine “vorbe de fală şi mărirea 
nației. 

'pinea mult a şi crea. . simpatii între Romăni 
din Ardeal. Pe Serbi îi. tolera, pe Greci nui. 
iubia. EL îi credea că vor liberarea lor de Turci, 
spre a se face adoă-di ei însuşi ă tirani peste cele 
alte poporaţii. Nu vrut a trimite în Grecia a- 

ginte. 
Pers6nele: dănteiul ordin pentru cari simpa- 

„tisa şi nu le părăsia nică odată, era Librict, Da- 
vila, N. Creţulescu, Docan.. N 

După 2 ară schimbă cugetările. O altă 
curte se deschise unde venia t6tă lumea. Acolo 

“ ministri mergeaii să'i se închine, şi să primia- 
scă ordine. Acestă camarilă femeiască, nu avea, 
o idee politică. Domnul neavând nimic ai re- 
fusa, camarila, ordona ministrilor cari nu mai e- 

„vai numiţi de căt prin aei sciință. Cănd în cele 
din urmă se chiimă la minister N. C., Camarila 
care voia pe C., ceru socoteală Domnului de a- 
câstă numire contrară dorinţei eă, şi Domnul 
îi respunse că a fost necesar acâsta,. că sunt; 
motive politice neprevedute , dar că va fi pen- 
tru puţin timp, 

Acestă camarilă a perdut pe Domnul Cuza. 
De cum ea începu, se simţi o mare schimbare 
chiar în caracterul Domnului. 'T6tă curtea, cu 
ministri împreună recunoscură autoritațea ei. 

19
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De aici se numiaii -şi se destituiaii funcţionari, de aici se opria de multe oră acţia ministrilor 
saii se libera. Ce 6meni puteai să îneonjure a- 
câstă camarilă femeiască, fără idei, fără scop, 
dacă nu 6meni cari fac a se deconsidera ori-ce 
„ei serv?. Acesta camarilă aduse cinismul. Imi- 
tatori nu lipsiră. “Esemplul de sus se întinse în regiile inferidre. “Poţi işi luai metrese , de faţă. Era la modă. Domnia şi camarila fe- 
meiască cădură împreună. Acâstă camarilă îm- 
părtăşi sârta, de fericire, împărtăşi sârta de esil a Domnului. Domnul Cuza nu "Şi lăsă femeea 
Sa, legitimă. | IE 

Acestă Domnă martiră îl urmă în esil, tre- 
când cu vederea peste tâte rătăeirile soţului 
ei. Se făcu guvernanta copiilor adoptați. A- 
câsta era mai mult de căt o virtute. Devota- 
mentul ei era, fără esemplu, era sublim. 
„EL lăsă învingătorilor sei un sistem de a gu- 
verna cra care era voința, claselor conchjerante 
în “trecut, pe cari: el le “ucisese”; lăsă 6meni sei pe cari îi crease spre a sprijini sistemul a- tăt: de combătut de următori lui. Următori lui priimind sistemul , primiră şi 6meni lui, toc- mai pe aceia cari fuseră' mai mulţ criticaţi în “timpul domniei. îi 

Revoluţia dete o proclamaţie : risipa finanțe- lor era motivul. resturnărei “Domnului, Îndată ce resturnători veniră la putere, resturnători 
.
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şi Omeniai regimului trecut, făcură noi concesii 
şi împrumuturi , făcură și gratificaţii la vre-o 
trei-deci de 6meni căte doă mii de galbeni ca 
să mergă să pledeze causa revoluției. Un sin- 
gur om nu pirmi “nimic, C. A. Rosetti. Lista 
numelor acelor cari primise aceste graţii e- 
norme , se află publicată în Monitor. 

Eraii printre dînşi chiar 6meni maladi duşi 
la băi, cari priimiră acâsta mare sumă, sub cu= 
vînt că aii să sprijine causa. Ia 

„+ Cuza numai era, alți veniseră, dar sistemul 
regimului trecut; remiăsese dupe dinsul, şi. va: 
remănea, precum Qicea Domnul Cuza, pe căt va: 
trăi generaţia de astă-di divisată în. partide 
contrar una, alteia, cari nu ai nici una principii,. 
afară de roşii, şi cari lupt numai ca să vie lapu- 
tere spre a urma sistemul cel blăstemat de u- 
“milirea țerei. - - a 

„Domnul nu voia să pedepsiască pe funcţio- 
nari abusivi cănd acestia, erai din camarilă saii 
din acele partide pe cari voia, să se sprijine. 

Vicarul Mitropoliei dat în judecată pentru 
nerînduieli cu plata 6menilor dela monăstirea 
Snagovul, fuse apărat prin ordine verbale. Mi- 
nistrul din ăntru fiind interpelat în consilii de 
ministrul justiţiei, cel din urmă respunse de 
față cu Domnul, că M. Sa Domnul a ordonat 
acesta. Unul din favoriţi directori cari forma- 
seră din direcţii ministere a parte şi Stat în
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Stat , cere' dela ministru a încuviinţa, plata, u- 

nei mari sume de bani la nisce vîndători de 

mărtură, contract făcut fără licitaţie şi fără mo- 
tive dovedite de urgință, prescris de lege. 

Un favorit făcuse o abatere dela lege. Mini- 
'strul refusă de a plăti. Domnul Cuza, chiamă pe 

“ministrul şii dice să plătiască îndată, Ace- 

sta refusă. Pe cănd ministrul lipsia Ja cameră, 
“Domnul chiamă pe directorul mininisterului Z.; 
la palat şi "i dă ordin a subseri actul ilegal 

spre a fi plătit. Directorul refusă, nefiind impu- 

tericit de ministru a subseri, şi fuse destituat. 
Acâstă nepăsare de înlăturarea funcţionari- 

or dela, legi, nu se practica, pentru toţă. Pe ar- 

hitectul care înălțase edificiul academiei săn- | 

tului Sava, îl suspendă prin decret şi ordonă 

darea sa în judecată. Decretul nu s'a, contra. 

semnat de ministru. - a 

Din partea lor ministri diferiteloi ministere 
cedaii partidelor, favoraii pe adeveraţi culpa- 

pili cănd erai de ai lor, şi trimiteaii înaintea 

judecătorilor numai pe aceia care nuaveaăi sim- 
patiile lor. 'Pribunalele îi achitaii, căci de maă 

niulte oră nu găsăat cuvinte de condamnare. De 
aici guvernul luă cuvintul,seă spre 2, nu maă 
trimite pe cei rei în judecată, tribunalele, aci- 

tând pe toți. Cei mici şi neputincioşi singuri e- 

rai supuși la respundere în faţa naturalilor ju- 
decători. ” 

-
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Se introdusese un mijloc machiavelic-spre 
a depărta din funcţii pe cei cari nu plecaii cu 
servilitate fruntea şi a pune în locul lor 6meni 
de ai lor. Se da funcţionari inocinţi în jude- 
cată ca, midloc să scape de ci. Nici Domnul, 
nică opinia nu ar fi observat, în față cu acusări 
de acea natură. Procesul ţinea, ani. În timpul 
procesului eraii înlăturați. Cănd tribunalele îi 
acitai, era tărgiii : schimbarea a doă sai trei 
ministere făcea să se uite tot. 

Lumea vedu înălțându-se un palat. Se aduna 
săîl admire, mai ales că se lucra cu soldaţi. - 
Fie-care dicea că este palatul Domnului. lra 
palatul unui favorit care nu avea de căt doă 
mii de lei pe lună din serviciul sei. Amici 
Domnului îi spuseră. Domnul îndoi protec- 
ţia sa pentru favoritul seii Librect. În Constan- 
tinopol, Abdul Megid trece o dată pe Bosfor şi 
vede "nălțându-se an palat pe malul Bosforului. 
Într6bă cine îl clădesce. «Directorul telegrafu- 
lui, "i se respunde omul casei Măriei tele. | 

«Să'i sea îndată funcţia, dice Sultanul. Nu 
se clădesc palate din nisce mici salare, > 

Directorul se destitui. -i ! | 
-. El fuse supus la o'comisie de anchetă care 
descoperi o mare risipire de bani statului. Ore 
nu eram noi mai înapoi de căt turci, cănd favo- 
iţi nu aveaii nici o pedepsire pentru abusnrile 
lor şi cănd la turcă eraii pedepsiţi ?
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- La facerea palatului seii, favoritul nostru ceru 
materialul ce se afla pe piața Săntului I6n, dela 
ministrul de culte. Acâsta “Tefusăi a *] da, fiind 
averea statului. Favoritul se plănge la Domn; 
Domnul descuviințâgă pe favorit. : 

Pe căt se apleca a lăsa să se prade de faxo- 
riţi averea, statului şi închidea ochi asupra 
abusurilor lor,. peatăt era scrupulos pentru per- 
s6na sa, Domnul Cuza, wa luat dela stat de 

"căt lista sa civilă, el avea'orâre de a faco ce 
făcură uni din Domni trecuţi. El fuse unul din . 
Domni romăni, care se retrase din Domnie fără 

„ avere mare, 
Căt aceste frum6se simțimînțe sunt mohorite . . 

prin tolerinţa ce lăsa, celor-alţi a se înavuţi din 
averea statului! Era în trecut un Domo, care * 

„gicea, după mărturirea D. N. Creţulescu,. că 
este o crimă a prăda, statul, numai aturică cănd 
se ia şi nu se dă, Cănd se ii şi se dă, este un 
cuvînt de stat, „Ințelegem acesta, pentru aceea 
ce ai asemenea principii. Nu înţelegem însă 
cum un Domn integru care nu a prădat pică un 
ban pentru el din averea străină, .să tolere pe 
favoriţi sei a despoia ţâra. Ore Domnul nu cu= 
noscea, abusurile 6n:enilor sei? Domni şi mini- 
stri sunt ispitiţi fârte de calomnii ce uni arunc 
pe alți. Acolo “unde societatea prin datine, prin 
călcarea, legilor, face din ea însăşi un obiect de 
pradă pentru tirani că, prada esistă, pe lingă 

?



SEL 

ea se întroduce 'tot-d'a-una calomnia prădăto- 

rilor opriți în abusurile lor de 6meni integri. 

Acele calomnii se vărs pe cei oneşti. Domni 

şi ministri sunt supuşi, ascultând calomniile, 

a face mari nedreptăţi ; însă este o nedreptate 

mult mai mare : aceea, de a lăsa ase face prada 

şi de a resplăti pe prădători. O societate unde 

se fac asemenea, lucruri, numai esistă pe prin- 

„cipii de morală. Constituţie, legă, sunt o min- 

căună. Nică un guvern nu se pâte susţine prin 

tolerința viţiurilor. Curănd sati mai tărqiii cată 

a plăti tributul seii legei morale, acelei divini- 

tăți care este viaţa, lumina, dreptatea, adese-. 

rul, tot-d'a-una triumfătre. Dar nu a fost du- 

vere pentru nație mai mare de căt atunci cănd 

partidele, resturnând un regim de risipirea fon- 

durilor patriei, sa puseră a contitua cu siste- 

mul de risipire. , 

Risipa averei Statului îşi schimbă forma, tin- 

sea deveni legală şi făţişă. E 

_ Paxtida liberală remase mai modestă pe a- 

cestă cale, cei mai influinți nu profitară de a= 

câstă pradă. Libertatea, este tot-'a-una mai 

onestă. Credem a, face aici dreptate adeve-: 

ului. : E 
Nu vom spune aică tâte abusurile ce se fă- 

" e6ă şi se toleraii în domnia trecută, — ar fi să 

se umple un volum. O RE 

Noi nu combatem aici 6meni ci sisteraul. * 

.
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Omeni se schimbară neîncetat, Sistemul T6- 
mase tot-d'a-una un mijloc de guvern. - 
Va, remănea pe cât va trăi acâstă generație, 

dacă, cea riitâre. nu va face a se regreta” tre- 
cutul, dacă înstrucţia niorală şi politică nu va 
intra în sînul naţiei ca să schimbe datinele.- 
„Cu datinele rele , nu se esecut legile bune. 
“De unde veni că acest abus nu are îndrep- 

tare? Ai fost ministri cari ai voit a lovi. 
acest rei. EX. ai cădut în luptă. Opinia pu- 

"blică nu "i-a sprijinit. Aici este causa reului. 
Cel ce pradă ţâra sa, și ajunge prin despoerile . 
ei, la o posiţie de avuţie, este bine vedut de 
societate, înconjurat de stimă şi de amore, 
chiămat a Ina parte la Incruril publice. “Este 
serbătorit ca eroi şi salvatori patriei. Bătrinul 
îi întinde mina, căci se vede într'însul. Muma 
îi suride cugetând la fericirea fie-sei cănd ar îni-" 
părtăşi fie-sa cu acest om priigile dela țâră. Gu- 
vernul îl teme. Linguşitori îl laud. Partidele 
şi "1 disput. Omul onest remas pur, este des- 
pretuit, este calomniat de furi ca fur. 

Ori-ce om onest pare un inamic al societăţei.: 
Unde omul” onest; eşte desprețuit, naţia nu 
este onestă, a dis un mare scriitor. Adeverul 
este. că i6te naţiile cari” credură că pot să | 
trăfască fără morală, periră, 
„Tâte naţiilo în lume fac sacrificii pentru in- 

teresele lor'publice, în aur, în. singe. Pe fie-
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care an săngele lor se varsă pentru apărarea 
drepturilor şi libertăţilor naţionale, căci fără 
aceste sacrificii, o societate nu pâtea se bucura 
de nimie. Sunt însă popâre unde 6meni nasc în: 
sînul patriei ca vermi'destructori ce nasc însi- 
-nul unui fruct spre 21 devora. ă 

"-" Cănd de mai mult tinip am cerceta ce aii 
făcut pentru ţ&ră cei chiămaţi să o cărmuiască 
şi cea făcut sărmana ţâră pentru ei: nu numai că 
pam găsi nică.o proporţie, dar ăncă am do-: 
vedi că n'am făcut de căt să devorăm tot ce 
era în acestă nație, elemente de viață, de 
putere, de mărire şi de fericire. | 

Juvenal scrise nisce satire în timpi căderei 

naţieă în versuri. Cesar îl esilă în fundul Egip- 
tului, dându'i o funcţie mare. Ministri nostri 

91 ar fi trimis la puşcărie, Acest satiric ne a- 
mintă, apropo de spoliaţii, de tolerința ce se da 

celor cari hrăpiaii Statul, anecdota unui Cesar 
care pusâse pe plimbători un imposit. Acel im- 

perator, întrebat de fiul seii pentru ce a pus un. : 

„ imposit pe asemenea obiect, împeratul care 

priimise în aur în acea di impositul pe orduri, a- 

rată fiului seii anrul şi îl întrebă daca mir6se. 
Juvenal dice ci de cănd e acâstă neruşinare În 

lume, lumea, nu într6bă de unde al căştigat a- 

veri ; ea tot ce va să scie, este să ai averi. 

Se împuta Domnului patima jocului. El nu 

mai juca alt de.căt jocuri ordinare cu amici de
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cănd se numise Domn. Îl acusaii de măndrie. 
În casă era fârte amabil cu toţi. Îi punea pe: 
toți să şâdă, le permitea să fume, să riqă. ÎL | 
acusaii de beutură, nu bea de căt apă la masă 

„şi un licuor după masă. Îl acusaii de patimă 
pentru femei. Nu a despărţit nică un bărbat 
de femeea. sa, nu a făcut să plăngă nici o mamă 

„pentru fie-sa răpită. Pemeile cari alerg după 
suverani, sunt; de acelea cari aii perdut cu alţi 
ceea ce se tem a perde cu suverani. Cănd su- 
verani fac dintr'o femee o camarilă; atuncă este 
xeul. „a | 

Nu avea nici o îngrijire de persâna sa, res- 
pingea căutările doctorilor. Nu credea, în: me- 

“dicină ca într'o sciință, nu lua medicamen- 
te. Dicea, adesea că medici îi sunt mai tre- 
'buincioşi ca, ministri politici de căt ca medici, 

„Pe rudele sele de aprâpe nu voia să le între- 
buinţeze în serviciul public şi le ţinea, cam de-- 
pârtate. .. a : _ | 

E făcu mai vnulte casarme şi edificii pentru 
spitale, . | N | 

El nu opri în țeră intrarea, foştilor Domni să 
țerei. Îi învită chiar a veni. .Nu esilă pe nimeni 
peste hotar. Arnota nu fuse sub a sa domnie 
„ceea ce era menită să fie de fundatorul ei. Dar- 
în- temerea sa, de acţia familiei Brăncovenesci;. 
1uă veniturile monastirilor ce purtaii acel nume 
şi îl dăte Statului. Neţinând compt de ceă cari
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îi făceati servicii, îl apăraiă, căci credea că toță 

ati un interes material să aştepte, nu ţinea, nici 

rancună contra celor cari îl combăteaii şi lu- 

crai contra sa. Avea mai multă stimă pentru 

adversari de căt pentru partidani, chiar atunci: 

cănd lua masca ipocrisiei. . a 

“Domnul Cuza era de stat mijlocii. Avea, 

părul blond închis. Ras la, față. Fruntea, largă. 

- Peptul larg. Privirea inteligintă. Scutit de 

pleşuvie. Talia drâptă ; dar cănd păşea , avea : 

în mers ce-va cenu'6ra drept, ce se tăra, “Fuma - 

neîncetat, bea, câfea multă. N'avea pătimă nici: 

pentru cai, nici pentru tablouri de pictură, 0- 

bjecte de artă; nici pentru mâncări lus6se, ci 

numai pentru port-cigări de ambru. | 

Nici un atentat nu amenință viaţa, sa. A- 

cesta face onre ţerei. Ast-fel se espunea a-.- 

desea. O dată, surprins în cale de o arnă te- 

ribilă şi vedând că carăta nu mai pâte merge, 

se aruncă n6ptei într'o mică. săni6ră şi plecă 

în mijlocul nopței. Lupi îi es înainte, astup 

“calea. Postaşul ce îl conducea, de o virtute şi 

un curagiii estraordinar, face din biciul sei un 

fulger cu care, lovind în haită , o risipesce şi 

scapă pe Domn. . e ! 

„Domnul Cuza, prin declaraţia sa în camere, 

prin actul sei de abdicare, declară că voiesce 

un principe străin. Se dice chiar că el făcuse 

cererea acesta la, puterile garante, Ast-fel din-
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tre toţi Domni căguți este unul din aceia, care 
nu mai pote a se 'resfăţa cu speranţele de reur- 
care pe tron. Domnul Cuza nu mai are de căt 
un lucru a face : a lucra, ca, cetăţean, „prin mij- 
l6cele sele , la realisarea ideilor mari de unire 
a tutulor Românilor. -Naţia romănă, de şi puă 
în posiţie a suferi voințele cin afară, din causa 
desunirei partidelor, nu credem că se gîndesce 

“a vedea pe tronul ei ăncă o dată pe acest Domn. 
"Nici un romăn nu pote a se mai urca pe tron 
“fără a se pericula unirea celor doă ţeri. Dom- 
nul Cuza ca totă cei-alţi Domni detronaţi, sunt 
acum numai nisce: figuri istorice. - 
Avem în istorie căți-va suverană cari, goniţi, 

se reînturnară : Vlad 'Tepeş spre a fi ucis de un 
rob, -Lăpuşnânu spre a.esersa resbunarea sa, 
contra acelor cariîl detronaseră. Căţi-va Domni 
âncă în timpi fanarioților, nu fuseră, fericiţi şi 
nu făcură fericiți nici pe Romăni. Reînturnarea, 
Jor sprijinită tot-d'a-una de străini şi de puteri, 
făcu tot-d'a-una pe ţ6ră să'şi pârgă drepturile 
sele. Domnul Cuza nu lăsă în urma sa o par- 
tidă de Gmeni cu principii, ci căți-va 6meni pe: 

: cari "i-a încărcat de favoruri, Favorul nu crează 
fanatici, 
“ Am mai dis inde-va că Vodă-Guza. nu pri-. 

„via clerul de căt ca, o poliţie a guvernului. Re- 
ligia pentru acest îloşof era 0 fabulă, precum, 

Li



15 

pentru filosofi scâlei actuale, dogmele sunt nisce - 

ficţii. 

In urina, cererilor reiterate din partea cleru- 

lui sprea "i se îmbunătăţi sârta, Vodă-Cuza, do- 

ia, a, se face ce-va, pentru cler. Clerul se simţia, 

căqut şi cerea. măna guvernului ca să se vidice, 

Prin sine însuşi nu mai putea nimic şi nu înţe- 

legea, nici reul de care suferia , nici ce trebuia 

spre a vindeca, reul. Biserica, se vedea părăsită 

de sprijinul public. Când inimile se corup ast- 

fel în căt nu maă esistă simțimente ceresci de 

devotament şi virtuţi, de sacrificii ş speranțe, 

societatea, se disolvă, naţiile-ele înseşi nu mai 

aii spre a, se sprijini de căt varga de fer a des- 

potismului. Ast-fel clerul primi a se robi gu- 

vernului. . Naţia abdică dreptul sei. 

Biserica, Romănă, aliată cu statul, devenise 

o poliție în serviciul Domnilor tirani. din tre- 

„cut, căutând scăparea să cănd şi cănd la Pa- 

triarhia ecumenică ; sclavie nu mai puţin dură 

ds căt aceea ce încerca dela guvern. Clerul are. 

o misie sacră, a spiritualisa; pus însă la ordinele 

“Domnilor; el îşi perdu misia. În loc d'a spiri- 

tualisa, el materialisa, ast-fel era condiţia ce 

"i se făcuse. Vodă-Cuza voi să îmbunătăţiască 

acest cler. El îl desrobesce de înriurirea Pa- 

triarhiei din Constantinopol + dax îl pune cuto- 

tul sub înriurirea guvernului sei. Tace o lege 

prin care alianța puterei spirituale cu guvernul
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„ îşi perde condiţiile sele de 6re-care neatărnare, “ne mai remănând de căt în aparință ; dar ăncă, “lovind cannele, numia el singur pe episcopi şi pe mitropoliți. Domnul avea ca toţi despoţi mania de a centralisa tot în „pers6na sa şi nu 
se temu a lua mitra din capul Mitropolitului şi a pune-o pe capul ministrului de culte. Toţă funcţionari clerului fuseră numiți d'adreptul de 
“Domn prin ministru. 
D. C. Bozianu, în Consiliul de Stat, apoi în capul ministerului, elaboră şi face a se sancţi- 

ona, 0 lege în care, prin numirea capilor bise= * 
ricei de Domn, făcea a se robi cu totul biserica, la: guvern şi a'şi schimba mareu ei misie spi- rituală în misia unei poliţii de Stat. Motivele ilustrului ministru Bozianu erai de'a, opri pe clerul monacal a se lăsa înriuri de patriarhul "şi de propagande ortodoseslave ce aveaii 0 mare inriurire religi6să în acţia politică a panslavis= mului. Filosoful convinsese pe omul de stat, . Imitând spiritul de despotism al lui N. apoleon I, ce domină la facerea, codicelor civile, spre a pune “t6tă acţia în pers6na sa, admise că: nunțile să: “se facă la oficeri civili, divorsele să se pronunțe “de tribunale. Aici clerul perdu tâtă acţia, sa „asupra familiilor, | 

- Amici unităței canânelor cu biserica mamă, împinşi de înriurirea rusă, :protestară cu ener- gie contra acestor inesuri, Aceste protestări fă-
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cură pe constituantă să declare principiul ale- 
gerilor. Mitropoliţilor şi episcopilor. : 

Cea, din urmă îndreptare ce se făcu acestor 
condiţii , fuse alegerea. capilor biserici. A- 
cest principii asigură neatărnarea: capilor cle- 
rului de guvern, dar bisericei nu dăte nici 0: ga- 
ranţie. Administraţia remase a guvernului. 
Ministru cultelor se face mitropolit, 

Guvernul Bisericei romăne luă formă de ali- 
anţă cu Statul. Statul trată cu el ca putere cu 
putere. Pentru drepturile guvernului în eser- 
ciţiul care hotăra sârta pisericei, biserica trimi- 
tea de drept în senat pe capi bisericei, Acâstă 
bucurare de. drepturi nu ridică biserica. . 

Ba o aservesce guvernului, Căci pentru a- 
vantagiul de a trimite pe episcopi de drept în 
senat, biserica se robia guvernului, 'şi alegea 
capi de guvern, îşi subordina guvernului numi- 
rile sele în funcţii administrative, abdica .la 
dreptul de a'şi da în seminare instrucție religi- 

"6să, îşi perdea dreptul de administraţie a bise- 
ricei, şi devenea o uneltă servilă în măna tira- 
nilor, perjând, cu autoritatea sa , prestigiul în 
nație. În aceste conditii de alianță, clerul nu 
are ' facultatea a: da seminarelor programele 
sele. Ucis ast-fel în instrucţia sa şi deturnat 
de la misia, sa, clerul se slăbesce neîncetat şi 

„neîncetat cădând în ignorință , uită misia luă 
d'a spiritualisa. Prin acesta materialismul făcea
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mari paşi în inimile Romănilor şi prepara o 
stare de cădere. Biserica prin alianță cu Statui 
s'a pus mai prejos de misia sa,: Prin separarea, 
sa, de Stat,-prin libertatea.sa, se va ridica. . 
0 separație complectă . nu se pâte face d'0- 
cam-dată ; dar mai multă libertate se pâte da, 
Bisericei.romăne atăt în organisarea, sa, căt şi 
în administraţia sa. Sinodul făcând budjetele 
clerului în totă libertatea, episcopi . adminis- 
trând liberi şi supuşi la controlul sinodului 
şi la inspecția ministrului, episcopi ase lua dupe 
can6ne, toţi funcţionari bisericei numiți de bi- 
serică, seminarele reduse în adevărate scoli cu 
o educație religi6să, capi biserici aleşi de cle- 
rică , sinodul compus de clerici : ar fi singurele 
mijl6ce. de a ridica clerul la înălțimea misieă 
sele. | 
„Ce pasă guvermului de dogme , de canâno, 
de disciplină. În măna despotului la, o nație ce 
nu merită de căt despotismul, se face un mij- 
loc de guvern. Nu este tot ast-fel la naţiele 
luminate cari se bucur de libertăţi. Aici, în 
„guvern, biserica nu are niciun ol. Am voi să ne 
spuie doctori cari aii aservit guvernului” Biserica, 
romănă, ce ajutor aii putut afla în alianţa sa cu 
Biserica? Şi mai ales ce a voit a face din o a- 

- sociaţie liberă cu misie divină, de căt o po- 
liţie î- . 

"Se pune înainte usul în trecut, de căte ! ori!
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- guvernul întroduce în altar autoritatea sa: 
Domni cu divanul alegeaii pe episcopi. Acest - 
us era abus al Domnilor tirani din timpi de 
barbarie, ce se serviai cu biserica ca să esploa- 
teze consciința sclavilor în favârea lor. Să 
luăm din trecut faptele de arme ale vitejilor 

stremoşi, dar nu. datinele ; datinele eraii ca 

legile de atunci, legile eraii barbare şi tira- 
nice.  - e | 

Regimul care pâte să înlăture pedicele puse 

principiilor de libertatea cugetărei este acela 
care lasă la, t6te asociaţiele religi6se grija de a 

se regulamenta şi administra singure fără in- 

tervenția Statului. Uni resping acestă libertate 
gicând că Religia va, peri sai va declina cănd 

sar lăsa fără tutelă, că Statul vaavea să se temă, 

d'a fi ameninţat de puterea spirituală , temeri 
degarte, . : o 

| Libertatea nu surpă religia, ci o garantează. 
A sprijini religia puind-o sub protecţia gu- 

vernului, este 2, dovedi că religia n'are putere 
vitală prin ea, însăşi şi nu pâte esista de căt 

prin protecţia antorităţei civile. Atunci ce.maă 

-e trebuincă6să ? Cei ce sunt de părere ca reli- 

gia să, fie protegiată de guvern, sunt inamică 

al religiei. Religia nu este făcută spre a servi 

de instrument despotismului şi spre.a duce po- 

p6rele ca pe turme de vite. Ea este în natura o- 

mului, şi dacă nu ar fi în natura omenâscă, 

11
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„dacă nu ar avea altă misie de căt a face o po= 
liţie a guvernului, atunci nu vedem pentru ce 

„mai trebuie, căcă poliţiile mirene sunt mai in- 
teliginte!. . . e e 
„Natura omului aspiră la ideal. Chiar selba- 
teci aii o crecinţă sub forme barbare şi groso- 
Jane. Religia supusă guvernelor, dice un au- 
tor, este ca arborul căruia fârfeca unui gră- 
dinar nebun îi dă forma ce vrea el, pe cănd re- 
ligia liberă este ca arborul ce cresce în plină 
libertate. Sa | 

Ori ce guvern urasce mişcarea cugetărei şi 
mişcarea simțimîntelor, căci vede în ele ele- 
mente de discordie ; dar religia robită la Stat, 
se face un fanatism, fără idei, fără misie, Ori 
ce Staţ protegă un cult, merge la ipocrisie. Se 
servă, cu religiea Statului, ca, să amăgiască cre- 
dinţele în socotâla intereselor sele. 

Guvernele, ne având fapte, se sprigin pere- 
ligie. Iu ast-fel de condiţii” de servilitate ale . 
religiei, religia nu mai este. o afacere de con- 
sciință, ci de cuviință. Când biserica va fi li- 
beră, nu mai atunci profesia religiei va fi un 
adever, preoţi vor fi eu inima, pentru ea. 

- Legea lui Cuza recunsce neatărnarea, bise- 
ricei Romăne de biserica mamă , dar ca legea 
ce regulează biserica rusă, făcând pe Ţarul pa-. 
triarh. _ 
„Ea încuviință însă cu biserica aceea unitatea
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dogmelor. 'Teoiogi daii numele de dogme la o 
proposiţie ce nu cere a fi dovedită , ci numai 
credută. Acâsta nu o admite filosofia academici- 

“ilor. Dogmele sunt de origină divină. Spiritul 
cel sănt, după biserică, le-a îusuflat apostoli- 

" lor, Se pâte schimba forma, fondul nică o dată. 
„Biserica romănă remănea neatărnată de bise- 
rica mare sul: raportul disciplinei şi administra- 
ției sele. 

De aici trebuia să nască cestia can6nelor. 
Unitatea cu biserica mare în cestia can6nelor 
era imposibilă, din causa alianţei ce avea, bi- 
serica Romănă cu Statul care în timpi din urmă 
avea o constituţie. Deci, principiile constituţiei 
în multe punturi erai incompatibile can6nelor. 
De aici născea, cestia : ori Biserica romănă să 
urmede alianţa sa cu Statul, şi atunci cată a 
sacrifica can6nele ; ori admițând unitatea ca- 
n6nelor cu.biserica mare, să sesepare cu totul de 
Statul politie. După legea lui Cuza Biserica 
romănă se alia cu Statul, şi înlătura canGnele 
căteeraii contrarii principielor constituţiei, Po- 
siţia bisericei n6stre nu avea de căt doă căi: — 
a priimi unitatea can6nelrr cu biserica mamă 
şi a se separă de Stat, saii a urma, alianța: sa 
cu Statul şi a înlătura canânele. | ” 

„- Legea luă Cuza urma alianţa şi înlătura ca- 
nânele ca incompatibile cu constituţia patriei,
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în-multe privințe. Şi aici avea, dreptate D: C. . 
Bosianu. | 
-“ Canbnele sunt legile bisericei şi hotăririle, 

_sob6relor generale, regula credinței şi discipli- * 
na bisericei. Unele din aceste legi se ure la 
originea Cristianismului şi se numesc : Can6- 

„ mele apostolilor. Biserica, latină admite cincă- 
decă de canâne. Biserica mamă .din Constan- 
tinopol are opt-deci şi cincă, cele din urmă 
fiind privite ca apocrife şi părând d'o origină 
mai noă ca constituţiile ce pert numele apo- 
stolilor, 'Lâte acestea formez dreptul canonic. - 

- Mai este un canon, acea parte a leturgiei ce 
urmează prefața, pînă la comuuicare; mai este 
ăncă canonul scripturei sănte adică catalogul 
cărţilor ce compun testamentul vechiii şi noii. 
Can6nele ce crestini primiră dela Ebrei nu ţi- 
neâii cărţile lui Ester, 'Pobii, Ludita, lui Baruc, 
ale bisericei, ale înţelepciunei, ale Macabeilor. . 

„Aceste cărţi se primiră în al 4-lea secul cu epi- 
stola săntului Pavel către. Ebrei, Se deosibesc. 
cărţile proto-canonice şi deftero cânonice. 

Biserica romănă desrobită de patriarhie, fuse 
_aservită,. guvernului Romăn, după acestă lege. - 
Cu separaţia bisericei nu ax fi un pericol pen- : 
tru Stat, dar va fi un mare avantagii. Anteiii 

"va scăpa Statul de chieltueli şi de o muncă de- 
şartă cu administraţia bisericei. Guvernul nu 
teebue a interveni în nimic în afacerile biseri-
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cei, nici spre a oprima, nici spre a protegia. 
Biserica, va face tot conformându-se legilor şi . 
regulamentelor poliţienesci de linisce publică. 

„ Adversari libertăţei pretind că acâsta ar face 
"stat în stat.: Bisericile nu formez stat în stat; 
sub regimul de libertate, ci sub acela de ali- 
anță cum este astă-qi la noi. Astă-qi este în- ' 
tre guvern şi biserică o alianţă, , acâata însem- 
pează un tractat între o putere cu altă putere; 
tratând cu o biserică se recunâsce că ea este o 
putere asemenea guvernului, şi că acâstă putere 

“este atăt de temut în căt Statul îi dă arme. 
Deosebită de Stat, : Biserica, are subvenţia ho- 
tărită cu care se administră singură. şi se 
gătesce cu totul în-terimul ei religios, pe te- - 
rîmul propagandei spirituale. e . 

Biserica catolică din Romănia, biserica pro- 
testantă, havra israelită fiind libere şi separate 
de ori-ce alianţă en Statul, făcutu-s'aii ele Stat 
în Stat? Ele s'ar fi făcut cănd Statul ar fi tra= 
tat cu ele ca cu puteri. E 
„Nu ne, este t6mă. de revoluție contra Sta- 
tului. Pentru ce ar conspira, să facă un guvern 

„ teocratie ? Ac6sta nu mai este înşpiritul secu- 
lului. Conspiraţiele sunt nisce basme într'un 

„Stat unde domnesc libertatea, inştrucţia, şi în- 
destularea. Deci numai . guvernele cari nu vor 
libertate, instrucţie, industrie, nu. vor liberta: N 

„tea, bisericei. Conspiraţiele se fac 1a popârele
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sclave. Unde omul este bine, nu se revoltă, 

Vreţi a opri conspirațiele, respăndiță luminele 

şi îndestularea, ca fie-care romăn să cugete, să 

judece pur de a, desvolta, şi onora munca, 

Cănd 'un popor nu scie a apreţui fericirea sa 

şi preferă tirania 2 libertate, ignorinta. la in- 
* strucţie, legile timpului de mijloc la: drepturile 
omvlui, perderea acelui popor nu. este regreta- 

bilă, Piară dacă nu merită a trăi. 
: Sistemul de a se amesteca Statul în Biserică 

este un sistem nefericit, căcă stinge cugetarea, 

fură simțimentului religios neatărnarea şi dem- 
nitatea, şi viața, adererului; ţine o luptă con- 
tinuă între cele doă părţi contractante şi o- 

presce Statul de a se consacra Iu misia sa, 

biserica, de a spiritualisa, de a consola, de a în- 

tări, atrăgându'i privirea către cele pămiîntesci, 

Libertatea bisericei o vom avea atunci cănd 

vom avea un guvern liberal şi cănd naţia va 

avea voinţa ei şi va înţelege ce este libertatea 

cea adeverată. 
Din momentul ce acâstă alianţă sar rupe 

între Stat şi biserică, Biserica ar deveni liberă 

a recun6sce pe cine va, voi de cap al religiei 

“ ortodose : pe papa,. pe patriarcul sai pe 

marele rabin. Statul Romăn ar fi indiferinte, 

din momentul ce capi clerului nu ar mai fi re- 

presantanți Bisericel aliate cu Statul, şi cari as- 

tă-Qi, aliați, dacă ar pune Biserica sub patri-
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arhul saii papa , ar aduce călcarea 'drepturilor 
Statului ; dar odată separată, Statul nu ar mai 
avea dreptul, a fi gelos de alianțele Bisericei, . 

Domnul: Cuza arătă o mare ură de a se pune 
sub jugul unei singure femei. Ast-fel Dâmna, 
sa legitimă -nu avea nici o parte în lucrurile 
publice. Acâsta nu era un bine. O femee legi- 
timă şi plină de virtuți care nu tremura a îm- 
părţi respunderea tronului, nu putea nici o dată 
face reii. Nu este tot ast-fel cu o femee ce face 

„tot ascunsă. Unui Domn "i-aşi tolera a face pe 
Don Juan mai bine de căt a face pe Ludovie 
al XIV-lea. MR | 

Doctrina, lui Don.Juan, acest şerpe al lui A- 
riman, deul reului, autorul morţei, pote să fie 
contrară moralei; dar cel puţin ea se mărgi- 
nesce în viaţa, privată, nu lovesce interesele pu- 
blice. Doctrina regilor cari 'şi făceaii o suve- 
vană dintro amantă cunoscută şi publicată, era 
lovit6re intereselor publice. O asemenea femee, 
în pers6na căreia un suveran confunda, pers6na, 
sa, devine adeveratul suveran, fără vrespundere, 
Curtea trece la dînsa. Viţiurile, aici acope- 
rite, aii bun joc. Suverana ocultă face tot reul 
ce suveranul tremură să facă. a 

Traian cel mai bun din Cesari Romei avea 
minioni, Roma, trecea peste aceste slabiciuni, 
pentru faptele mană publice a le suveranului; 
Aceste slăbiciuni nu loviaii în nimie. interesele
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„publice. Când însă Plotina, femeea sa, deschise 
sînul junelui Adrian pe care îl făcu moştenitor 
al tronului ; cănd acest om devine Cesar şi prin 
acestă intluinţă lovesce libertăţile poporului, 
poporul rege, “uitând turpitudile lui 'Praian pri- 
vate , nu uită pe acelea ale Plotinei. 'Iraian 
se avilise. fâră a lovi interesele publice; Plo- 
tina, se prostituase, spre a face nefericirea, pu- 

blică.. 
„_ Faptele mari ale lui Traian ai înecat, cu _ 
strelucirea, lor slăbiciunele private ale divinu- | 
Jul suveran. Istoria nu va vorbi de Cuza pen- 
tru rătăcirile lui. Ele vor fi înecate de desro- 
birea poporulă de clacă, de unirea ţerilor , de 
darea drepturilor politice la cei mai mulţi Ro- 

_măni, şi dăcă îl va mustra căte o dată serios, 
va fi numai atunci cănd se va aminti că nu'şi-a 
vărsat săngele pentr u unirea Romăniei cu Tran- 
silvania şi nu "şi-a terminat dilele, ucis pe pa- 
văza sa în bătălie, : - 

Domnului Cuza nui. plăceaii manifestaţiile 
cu facle, ridea de cei cari'le. făceaii, şi le punea. 
tot-A'a-una pe comptuly desinteresatei amabi- . 
Jităţă a poliţiei. Cănd fuse arestat, în casa lui Cio- 
cărlan şi cănd trupe de popor veniaii şi” insultaii 
pe stradă, Domnul sciind cu ce mijl6ce se că- 
petaă ovaţiile, se consola. negreşit cănd pri- 
mia insulta, Av ea vorbele crude cănd se necă- 
jia. Când ministerul Catargiu dăte faim6sa de- 

.
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misie : «Măria Ta ai refusat,» Domnul Cuza, . 
vedând pe acest ministru, intră într'un fel de 
mănie în conversaţia ce avu cu capul reacției. - 
Pe cănd acesta îi dicea că sunt departe de tim- 
pi cănd boeri sciaii a'şi face datoria : c—Cănd 
Domni -băteai la falangă pe ministri,. respunse 
Domnul. Îmi pare bine de amintire.» . 
-Domnul adoptase maniera lui Napoleon ITI 

de a adresa, scrisorră către capul cabinetului. 
: Una din cele. mai teribile fuse aceea către Ca- 

targiu prin caredăteun pecetluit D-lui Brăiloiu. 
"A doa către D. M. Creţulescu prin care se plăn- 
gea că din neveghiarea, ministrilor sei, s'aii to- 
jerat în cele d'ânteiti funcţii 6meni. nedemni. 
Gesturile sele respundeaii la, mănia sa. La ca- 
meră o dată, terminând discursul şi audind 
pe un deputat dintre aspirători la tron, şiop- 
tind , apăsă pe cele diri urmă cuvinte energic 
și bătu cu măna sabia. El avea multă iscusinţă, 
petrundereş şi fineță. Espresie a clasei II din Mol- 

_dova, el date guvernului terei o formă:mai de- 
_motratică,. Poporul se simțea, în el sprijinit. 

El ridea de toţi amici sei cari doriaii a veni 
la minister. Într'o sâră venise la dînsul D. N. 
Creţulescu ce era, fără minister. «Este o mare 
nevoie ministerul , dise Domnul; face pe.em 
trist şi posomorit. Vedeţi pe C. care avea spirit 
şi apropo, acum tăcut şi posomorit, nu mai gă- 
sesce o vorbă.»
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" Ridea de ministri cănd vorbiaii limba francesă 
în afaceri. Pe D. Iliescu care îi esplica în limba 
francesă coprinderea unui referat, îl întrebă : 
limba romănă saii francesă vorbia mai“bine? 

Cănd din boeră veniaii la palat cu pieptul plin 
de decoraţii, întreba cine a venit cu Crăciunul 
ca să'i dea ce-va. Miu | | 

Nu permitea nici unui ministru să. devie 0 
voinţă, şi nu îi refusa liberul eserciţii , pe căt 
Camarila nu intra în afacere. Înainte de 2 
Maiti seria lui Librehet : «fine socotâlă de mi- 
ministri. Bi sunt consiliari tronului. Ei sunt 
vesponsabili.> Dupe 2 Maiii, schimbase tonul : 
dicea ministrilor: e'Pineţi socotâlă că tronul este 
respundetor.> Omeni cu cari se servăa în poli- 
tică şi nu se bucurait de o bună reputație îi 
primia în secret, îi încărca de favoruri şi a- 
mabilităţi; dar nui chiăma, nici o dată la masă. 
Nimic nu'l întărîta mai. mult ca schimbările 
ministerelor ce era silit a face. Înainte de a 
forma noul minister, suferia ca o mamă înainte 
de a nasce pruncul. Ministerul o dată încro- 
pit, era voios. i 

«Reputația 6menilor mari spăndură de ta- 
" lentul scriitorilor cari aii transmis memoria 

lor la posteritate, — qicea Domnul Cuza, căte o 
dată. Scriitori la, noi sunt; înrolați în partide 
şi ocupați a face caricaturile ministrilor. Ast- |
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fe] că nu mai sunt citiţi de public. Toţi suntem 
espresia timpului nostru.» - „: 

Îi plăcea, să îndatoreze pe aceia ce voia ai 

face ai sei. | 

Egumenul grec dela o monăstire, silit de mi- 

minister a face din casele noi ale monastirei, ce 

se terminaseră atunci , o închisâre a Statului, 

trimise la unul şi îl r6oă să mijlociască spre a se 

opri ministerul de -a face închis6re din casele 

monastirei, pentru care va da unuia din aici 

sei săraci trei mii galbeni saii. doă moşii în a- 

vendă ale monastirei, cu preţ scădut , ca să le 

caute saii să pâtă a le da -altura în arendă cu 

preţul cel adeverat. Acela trimise pe proprie- 

tar să se phimbe, Qicându'i că are să spuie Dom- 

nului îndată ca să ordone ministrului a face în- 

chis6rea Statului din monastire. 
Acela spuse Domnului să se ferâscă de is- 

“pită, fără avi spune de proposiţia făcută. A doa 

di veniră la Domn doi fraţi, 6meni din partide. 
EI se rugară de Domn a ordona ca monastirea 

să fie apărată do a fi închisâre a Statului, după 

cum voia ministru. Reuşiră la Domn. Unul 

din cei cari se rugaseră de Domn , dobăndi o 

mie de galbeni dela călugăr, cel-alt o moşie de 

munte în arendă gratis pe care o căuta singur. 

Era lipit pe lingă Domn un grec; Acesta 

părea a se bucura de multă simpatie lăngă 

Domn. E! luase în companie cu un călugăr grec
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mai multe moşii.monăstiresci în arendă pe nu- 
mele lor, atunci cănd călugări greci le arendaii. 
De mult timp nu plătise arenda, Ministrul 
pune secuestru pe venit, îl ridică, după rugă- 
ciunile lui, vegându'l atăt de bine lingă Domn. 
Cănd el se ruga, Domnul dicea ministrului ai 

„ face satisfacţie; dar în parte îi dicea, a'şi face 
datoria. | 

Ministrul de esterne, amic al grecului, chiar 
în consiliul de ministri blamă pe ministrul Cul- - 
telor că nu favoră pe grec, adăogând că ast- 
fel e voința M. Sele Domnului. Ministrul de 
Culte respunse că recunâsce legea. şi nu vo- 
inta Domnului. D. Steeghe se indignă și puse 

“t6tă- hotărîrea, a departa pe grec după mo- 
'Şii.. Venise la minister un arendaş ce se plăn- 
gen că a plătit arenda la grecul favorit, dela 
care arendase moşiile, şi că ministerul îi. pune 
secuestru spre a plăţi. Acesta scăpă moşiile şi 
confundă pretenţiile favoritului, 

- Domnul se vedea adesea nevoit; a, plăti dela 
sine stricăciuni făcute de favoriti sei. O dată 
se jucară în cărți de un favorit, trei mii de gal- 
beni destinaţi pentru o sc6lă. Domnul îi plăti 

„din chieltuielile călătoriei sele. Avea o particu- . 
lară simpatie pentru Gmeni uşori şi fără voință. 
Spre a atrage credinţ: 6menilor, nu conta pe 
interesele de principii, ci pe interesul material 
către pers6ne. 7 | |
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De aică atăta tolerință pentru uni. Soluţia 

- acestei teorii este dată de mult: credințele sunt 

nai tari de căt aurul.: a 

- Unde eraă la 11 Feurar toți aceşti favoriţi 

pentru-cari, ca săi mulţumiască, Domnul to- 

lerase a se înlătura legile? E 

La balurile sele ceeraii splendide, nu veniâii de 

căt fârte puţine familii diu clasa aceea ce prin. 

imitație îşi luase rola nobileței din Saint Ger- 

main din Paris. Nobileta de nascere nu a 6sistat 

la Romăni. Instituţiile lor ăncă dela început ai . 

fost democratice. Singura aristocrație ce aveai, 

"era aceea a funcţiilor, pe viaţă. Numai uumele 

şi averea aveaii ereditate. In. timpi mai vechi 

nici numele. de familie, căci toţi se subscriaii 

cu numele de hoted şi cu rangul, ceea ce dove- 

desca că numele de familie. nu avea nici un 

prestigiii. Acâstă,. nobilețe. neereditară privia 

în Domnul Cuza un găde al: privilegiului ei. 

Nu mergea la balurile sele, nici ia mesele sale. 

Invitaţi, uni respundeaii că suntlăncedi, şi eşiaii 

sâra Ja teatru sai se primblai pe strade spre a 

fi veduți. Ace 
Clasa a doa care dela un-timp prosperase a- 

tăt sub raportul material căt şi” intelectual , 

domnia în aceste serbători, dând lusului o 

o formă şi o strelucire. care nu era, ăncă cunos- 

cută. In timpi domnului Bibescu, la un bal, 0- 

ficeri de servici -primiră damele de clasa ăn-.
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teii şi le duseră la un capet al salonului, pe 
cele de clusa doa, le primiră şi le duseră la alt 
capet al salonului, ast-fel balul se împărți pe 

- clasele politice. Căţi-va bărbaţi, superaţi de acâ- 
stă preterinţă insultăt6re şi stapidă, plecară cu 
soțiile lor. Acâstă clasă era reshunută în balu- 
rile Domnului nivelator de clase, Era chiar cru- 
dă. Din aceste cause clasa ănteiii era reservată. 
2 Maiii a făcut mare schimbare. Pentru aceea 
are partidani şi adversari. Credem că este locul 
aici să aruncăm căte-va vorbe acelora, curi com- 
bat ăncă acea epocă de egalitate de drepturi. | 
Am audit prin cluburi, chiar în camere, 6meni | 

cari în timpul regulamentului şi sub constituţie 
eraii desmoşteniti de drepturi politice, făcân- 
du-se eco al vechilor lo tirani, ficând o crimă 

„ din principiile dela 2 Maiii. Romănul a restabi- 
lit bine lucrul acesta. 2 Maiiă şi 3 Maiii. 2 Mai 

„era libertatea, ţeranilor, egalitatea drepturilor 
"politice; 3 Maii era despotismul, camarila , 

“ favorul, risipa averei Statului, arbitrarul, cu- 

- 

mului tuncțiilor. Fără : cele principii ce. le bla=- 
mez, aceşti 6meni nu ar fi intrat în camere ca 
deputați şi senatori, n'ar fi fost nici alegători, 
n:ar fi îost priviți astă-di de stăpini lor; şi ca 
să pâtă, dobîndi drepturile. ce le-ai dat lor 
2 Matii, ar fi fost nevoiţi, precum s'a vedut, să 
îşi creeze averi mincin6se, cu alte voibe să vie. 
a apăra în cameră drepturile patriei, libertatea,
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dreptatea, morala, prin mijl6ce imorale, prin 
acte mincindse. Pînă la 2 Maiii numai cei cu 
venituri de patru sute galbeni, cu capitale de 
şese sute galbeni şi mari proprietari - eraii ce- 
tăţeni, aveai dreptul a se ocupa de lucrurile 
patrică lor. Cei-alţi toți eraii desmoşteniţi, eraii 
proprietatea celor” avuți. 

Vodă-Cuza a sfărămat o castă. Bgalitatea 
drepturilor politice era pusă, precum am vedut 
din serisdrea D-lui Negri, ăncă dela 1861 sub 
ochi Puterilor garante. . 

Constituţia, a mai restrâns acest mare drept. 
Acest pecat este pecatul seii. Să trăiască sufra- 

» giul universal! Romăni pînă nu vor fi toţi ale- 
gători nu vor înceta c'a fi proprietatea, claselor. 
Daca nu este frică că guvernul să nu facă ale- 
gerile prin glâte, cine ne opresce d'a face o lege 
prin care guvernul să fie cu totul înlăturat; din 
esertiţiul alegerilor ? Cine ne opresce a face a- 
legerea liberă de puterea esecutivă? Cine ne 
opresce a da poporului instrucţia şi educaţia 
politică pe care chiar astă-gi "i-o oprim? Cine 
dacă nu doctori regimelor usate şi turmele de 
nepăsători pe a cărora ignorinţă aceşti doctori 
vechi şi n0Ă 'şi-aii aşedat dreptul lor?. nică doc- 
tori, nici nepăsători nu sunt naţia romănă, La 
nație ne adresăm. 

Domnul era încredinţat de un lucru, că sub: 
regimul seii nu era persecuții; el înţelegea per-
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secuţiile fapt al despotismului care urmează 

prada sa, prin tâte mijlâcele, ucideri, despoieri, 

închisori, confiscaţii, ete. In guvernele liberale 

incă este un fel de persecuție, şi acesta este cea 

mai rea căci se învelesce cu legea, .care esistă 

acolo unde domin patimele şi unde cuvîntul 

uu a decretat libertatea pentru toți de căt pe 

carte. Acâstă persecuție era de multe feluri; o 

clasă, o familie, o.persână cănd nu erai cu gu- 

„vernul, erai lovite în interesele lor, sui în pro- 

cese, sati în esercițiul funcţiilor,-săii în alegeri. 

Un om onest, capabil, trebuitor, era, persecutat, 

dacă nu era din cercul acelora ce eraii servi ai 

voinţei guvernului. Dar persecuția legală uu se 

pâte face de un guvern fără conivenţia, poporului. 

Causa-reului vine dela vi înşi-ne. Lntw”o socie- 

tate liberă, persecniia asupra unui om cată a 

fi simțită de toţi. 
- Persecnţii de resortul guvernului despotic nu - 

sad urmat; dar persecuții legale s'ai făcut, se 

- fac ăncă. 
Nepotismul. şi favoritismul fuseră nisce: 

fructe ce se câpseră la s6rele constituției, şi 

umplură en sucul lor. corupt arborul. Sub regu- 

„ Jament, destul era să nască ca să fii ban: mure. 

Abusul era regulamentai. Lumea se făcuse cu 

abusul. Mulțumită acelor Gmeni din 1848 atăt 

de calomniăţi, se schimbă lucrul, se făcu leginoi. 

Nepntismul şi favoritismul nu secară , dar se
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îinpuţină, se criticară ca o violare a dreptu-. 

Jui comun. Guvernul lăsă fiîul liber fancţiona-, 

ilor şi veni la arbitrar; acesta găsi protecţie 

în oprirea ce se făcu Presei de a vorbi liber. 

Sa formă ostare de 6meni fâră mustăţi în funcţii 

înalte, fără diplome de bacauriaţă cel puţin ; 

unde vedeai prefecturile și alte functii superi- 

Gre.date la cei ce aii fetele celor dela putere, 

date de estre. Aceste abusuri nu se vindec” 

de un Domn, ceată ca spiritul public să le lo- 

viască prin ridicul. | 

„Lordul Palmerston fuseuna dată interpelat în 

cameră că pusese în cele mai importante fune-. 

ţii pe nepoți, gineri, veri sei. <— In 'adever, 

vespunse lordul, dar am garanție că tote ace-. 

ste rude aii instruoţia Şi “onestitatea. De a fi, 

rude cu ministrul, nu esteîi crimă care să facă 

ca că să nu mai fie necesari, nici să se bucure 

de drepturi ca, cei-alți cetiițeni liberi. Spune- 

ți'mi dacă una din aceste rude uu este onestă 

şi capabilă.» Aici este cestia, onestă şi capa=: 

bilă a nu fi nici una nici alta şi a fi numite În. 

tuncții mară, este nepotismul, este favoritismul. 

Domnul se credea garantat în ăutru şi afară 

cănd vedea votându-se sume mari pentru spi- 

oni şi pentru presă. Spioni întrun regim unde. 

este libertatea, presei și partide , ru mai sunt 

necesari , de căt a veni şi a spuno minciuni ca . 

să'şi Ia salariul lor. Pres? plătită, vorbsce O 
12
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dată, şi cănd nu sunt fapte, este silită de opi- 
nia publică şi de pudâre, a combate ce a lă- 
udat mai 'mainte pentru bani. 

". Ast-fel vedurăm că de și se votă mai la un 
milion pentru presă, dupe 2 Majii presa străină 
era tare întăritată asupra guvernului. Afară de 
acâsta este ce-va imoral care nu suferă a se 
pune în serviciul unei libertăţi sincere. ' 

Ce sunt necesari spioni în mijlocul nostru ? 
T6te guvernele "I-ai avut. Îi despreţuiese, dar 
îi păstrează. Dic că'i ţin în interesul păcei pu- . 
blice , 'să cunâscă ce spun pers6nele influinte, 
să studie simțimentul poporani. 

“ Spionagiui ar fi tolerabil, dice Montesquieu 
dacă s "r putea face prin Gmeni oneşti. Se face 
prin pers6ne infame, deci lucrul este infam. 
Spin “> încâlă, are urele şi simpatiile sele , 
nă. 22. * minte. Dar de multe ori fondurile : 
secrete ss mânc fără a se da în destinarea, lor. 
„Ce a făcut presa plătită şi spioni pentru re- 
gimul trecut cu care s'a chieltuit sume mari? 
Opritu-"l-aji de acădea? Asigurat-aă liniştea pu- 
blică? Spusuiaii adeveratele opinii a le parti- 
delor? Nu! . | 

Autorul libertăţei țeranilor şi egalităței drep- 
turilor politice, nu voia, să dea ăncă libertatea, 
magistraturei prin inamovibilitate. Cănd justi- 
ţia nu era separată de administrație, -ina- 
moribilitatea putea să amenințe libertăţile pu-
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blice. Astă-di nu mai esistă acea frică. In dată 
ce sedespărţiră cele doăputeri, trebuia să se dea . 
garanţiile de neatărnare cari să poti scăpa ne- 

“ atărnarea, lor recipeocă. Ac6sta nu s'a făcut şi 
justiţia a remas în măna puterei esecutire prin 
numirea, judecătorilor de ministri. Miuistru sai 
Domnul care dispune de judecători, dispun ase- 
menea de judecaţi, şi atunci nu mai este ga- 

ranţie. Judecăţile sunt acte de consciință , iar 
nu de disciplină. Judele cată a fi cu totul liber 
în apreciaţiile sele şi inamovibilitatea sa este 
urmarea, silită a acestei posiţii. S'a opus tot- 

- Ga-una un singur argument, că judecători sunt 
ăncă despoiați de cunoseințe şi carațerul de drep- 
tata, şi a'1 tace astă-qi inamovili anifi un re 

-- mai mare; dar judecători inamovibiu-nu sunt 
6re supuşi la judecata Curţei de Cs. îj:a2,Cine 
ar opri pe Curte a'i fărăma căpi, . „efi la 
înălțimea misiei lor? Liste orgamsaţia dar in fața 
căreia cade argumentul acelora cari '] pun îna- 
inte, nu pentru interesul public, ci pentru arobi 

justiția ministrului, pentru ca să dispună gu- 

vernul de' judecători şi de judecăți şi i6că de 

ce cată să ne ferim : de înriurirea acelui mini- 

stru. . 
Vreţi să aveți dreptate , făceți dreptatea li- 

beră prin inamovibilitate ! Ea este sancţionată 

de spiritul public, este în armonie. cu natura 

,
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funcţiilor, este o garanţie pentru libertatea, şi 
proprietatea cetățenilor. - . 

Senatul a elaborat un asemenea proiect. Re- 
trasu-'l-a guvernul după obiceiii ? Şi cu judecă- 

„tori, faceţi inamovibili şi pe institutori instruc=. 
ției primare, căcă ați făcut numai pe profesori 
instrucției superi6re, şi aţi creat un monopol. 

- Oră unde judecatori se numesc de ministru, 
unde nepoți puterei pe cei slabi îi prigonesc, 
„judecători, casă nuii sc6ță saii ca să "şi facă cari- 

ere, din dreptatea « omenâscă, î îşi fac scară la pu- 
„tere. Ast-fel la noi dai dreptatea la cei tari, fie 
şi hoţă, şi asfel legea nu mal este d'o pobrisă 

“pentru toţi. . 
-Un lurru care era simpatic guvernuluă tre- | 

cut, era centralisarea. Acest viciii al guverne 

lor constituționale se măresce după căderea lui 

Cuza. 'Featrul romăn, instituţie liberă, cu mare 

subvenție, se pune sub guvern. Actori sunt sa- 
lariaţi de guvern și declarați ca funcţionari din: 
tr'o secţie a ministerului, un comitet revede pie- 
sele dramatice şi ia rola de censori ai poliţiei în. 
ceea, ce priv: esce piesele de represintat. Nicio şe6- 
lă spre a forma artişti, spreaforma gustul şi ar- 
tele; Subventiile date de Stat la Teatru aii un 
Scop, a forma ata, jar nu a face să petrecă pu- - 
blicul unui oraş, căci atunci ar trebui să plă= 

 t&scă şi pe Raşea ce face deliciul băuturilor de 
bere. Nu este dator districtul Dorohoialui, 2
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„plăti împosit pentru a se susţine un Teatru.su- 

„ pusguvernului, să se amuse poporaţia unui oraş. 

Acâsta o pâte face municipalitatea. Dar distric- - 

tul Dorohoiului pâte plăti pentru desvoltarea 

artei, căci d'aici profită t6tă naţia. Rei trebue 

să le pară ministrilor Domnului Cuza că nu ai 

avut ei acâstă idee, | | 

- Nică 'odată nu aii părut mai multe satire ca 

în timpul ce precedă căderea Domnului. Între 

altele şi acestă satiră : .. *- 

Cogălnicânu 
Şi Creţulescu 
Cu Savel Manu 

i Bălănescu - 
i feştelit, | 

„ Cea-l-altă strofă vorbia de alţă pâiru favo- . 

„_xiţi subalterni al tronului, şi, după ce îi numia, 

le dicea, că s'aii înţolit. | DD 

+ Presa la noi a cătat mai tot-d'a-una să se. 

schimbe. în pamflet. Panafletele apar cănd so- 

cietatea este năbuşită. Atunci fac efect. Cănd 

societatea însă este fericită, numai fac a rîde. 

Când societea suferă , aceste ace înțep şi fac 

sănge, Pamfletul apare atunci cănd guvernele 

fac din nație o proprietate a lor. 

* Ori-ce constituţie este'o minciună, fără self 

vernement, Acâsta a fost nefericirea Frane 

ciel, fericirea şi libertatea Angliei şi a State- 

lor-Unite, singurul mijloc de a face ca guver-
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nul să nu: mai fie privit de“ nație” ca 0 insă 
contrară causei sele. 
"De multe ori ele fac de nu dorm şi nu mă 
nănc tirani. Satira Menipea în Francia dăte 
ligei o lovire de mârte. 

Aceste pamflete cată să: fie naţionale” şi libe- 
rale spre a, interesa ; de nu. vor fi ast-fel , sunt 
privite ca opinii ale poliției; atunci cănd apar 
făvă nume de autor şi nu scie nimeni de unde 
vin, ai aerul misterios care le fac temătâre, A- 
ceste pamflete în aceste condiţii fac tot-d'a-una 
mai mult efect. Pe tâtă diminsța Domnul ci- 
tia câte o placardă ce se se arunca pe strade și 
se lipia pe palat: «Casă de dat cu chirie în cu- 
răndo 

-: De căte ori se conspiră pentru 0 resturnare, 
pamfietele vin înainte. Dar Domnul Cuza era 
nepăsător la acestesemne. Credea că naţia ro- 

- mănă este o nație de sibariți. Aceste pamilete 
erai prea, dese ca să nu fie semnalul unei con- 
spiraţiă. n 

Pamifletul este un jurnal concentrat, el vor- . 
besce numai căndare ce-vasă dică, şi prin ac6- 
sta chiar se face importinte. Pamfletul este ți- 
petul sardonic-al poporului ce suferă. | 

“Guvernul Domnului Cuza era constistuţional, 
dar nu era self-guvernement, guvern prin sine 
Însuşi, guvern direct prin cetăţeni. Astă-Qi. se 

” proclăma egalitatea drepturilorlaalegeri, și mă-
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„ne numesce pe deputaţi ministrul ! Self guverne- 
„nent este oposiţia centralisărei. Regimul Dom- 
nului Cuza nu merită alt nume de căt regimul 
centralisăreă al cărui pontifice nu era D. Cogăl- 
nicânu , ci:D. C. Bosianu. Este un guvern care 
a reuşit de multe ori după timpi şi după ca- 
racterul naţiei, dar astă-gi chiar la noi numa 
pâte face bine. Acesta s'a citit pe figura ţerei 
cănd ea a eşit din puterea guvernului unui om. 
Self guvernement nu îiţelege tutela admini- 
strativă. - . , 
„.. Sel guvernement nu este nică guvernul. di- 
xect absolut al cetățenilor în tâte afacerile pu- 
blice. Acâsta nu este putincios în nici o cetate, 
nici întrun Stat. Este vorba de a fi libere de 
guvern nisce instituţii libere , precum religia , 
ac6la, justiţia, municipalitatea. | 

Libertatea absolută pentru tot ce este de do- 
menul privat şi de administraţia directă a afa- 
cerilor !ocale, o intervenţie în afacerile proviu- 

- ciale şi generale, ne lăsând guvernului centrul 
de căt atribuţii pentru cari se cer unitatea 
vederilor, iuțimea esecuţiei, esperienţa lucruri- 

lor şi întrebuinţarea puterilor comune, Lu cru- 

rile ce sunt mai presus de comune, acelea re- 

vin de atribuţie a guvernului. Este principiul 

constituţional aplicat la afacerile locale. -.. 

Acesta este guvernul promis de D. Cogălni- 

cânu. Dacă nu ni l'a dat, credem că nu a putut,
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căcă “un asâmenea, guvern nu se: capetă de căt 
“prin respăndirea instrucției. în mase, prin des- 
voltarea, instituţiilor în ființă, desvoltându!'l în 
simțul libertăţei şi iniţiativei individuale, prin 
onorarea 6menilor ce serv fără salariii, prin ab- 
negația a tot ce privesce interesele private. 

Nu s'a făcut nimic pentru acâsta, în timpul 
Domnului acusat de o politică de centralisare. 
“Nu s'a făcut nimic nici după ce a plecat acel 
Domu. Constituţia nu s'a aplicat ăncă prin pro- 
vincii, | E i Ei 
„Constituţia n6stră are multe lucruri bune ; 
darlegea, electorală se contragice cu marile prin= 
cipii de libertate și egalitate ce a proclamat. 
Admiţând desființarea tutulor privilegielor şi 
monopolurilor, toleră pe unele prin legi de- 
cretate şi în ființă acum. 
„. Privilegiele în politică sunt drepturi acordate 

"la uni, refusate la alţi.. . a 
Alegerile sunt un privilegii. Privilegiul cor- 

pului profesoral a alege Senator; Episcopi'in= 
trând de drept în adunare; Foşti ministri şi 
foşti coloneli, intrând în Senat pentru'aceste 

” “condiţii, în lipsă de altele. Privilegiul capita-,. 
lului numeros. Privilegiele nemărturite sunt ' 
nenumerate, Ele se contradic cu principi de e- 
galitate. Singurele privilegie admisibile nu pot 
fi altele de căt pers6na sacră şi inviolabilă a
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“Domnului, recompense naţionale pentru stre- 

lucit6re servicii. N . . 

'Poţă cetăţeni unui Stat nasc egali. În prin- 

cip toţi ai acelaş drept. -Se pâte că sai fă-: 

cut pentru cuvinte politice aceste privilege, 

dar ele remăn tot-d'a-una În contragicere cu: 

simțimentul dreptătei, cu simțimentul de egă-- 

litate al naţiei Romăne. Scapa 

Domnul Cuza, cu tote defectele sele, avu o 

virtute pentru care naţiu îşi va aminti, în tot 

Ga-una. Căt timp el domni, se forinară diverse, 

partide pentru, putere şi se urmară unele pe 

altele; dar-aceste partide, aceşti ministri ni 

erati nici o dată impuşi de politica puterilor” 

străine. Romăni erai atunci măndri cănd ve- 

deaii în libera Grecie ministerul rus, ministerul, 

engles, ministerul fran es, pe cănd. într îns 

n'a fost nici o dată de căt ministere române, 

bune sai rele , despotice sai liberale : dar tot- 

d'a-una voința Domnului saii a ţerei,  - . 

Lavalette gicea agintelui ţerel : <Viă să'mi 

spuni o.noă schimbare de minister 22 nu dicea 

însă : «Scrie să se schimbe ministerul acesta, să 

se numiască acela , căci ast-fel este voinţa n6- 

stră. > Nici ac6sta nu s'a făcut atunci. Vodă 

Cuza tolera în administraţie multe rătăciri, dar 

e] era romăn. . - 

Regimul lui 2 Mali , die liberali, este ag0- 

nia guvernului despotic. În el se omâră cel din
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urma despotism. pentru Romănia. Acâsta nu - 
fuse ast-fel. Naţia sub principiile de libertate 
urmă a fi o proprietate a guvernului, căci con= 
ducători ei nu 'şi curăţiseră ăncă sufletul de 
principiile de castă şi de privilegie. Să înţelegă. 
că naţia este suverană îutr'o constituţie, că ori- 
ce om este un cetăţean liber şi are drept a lua 
parte la lucrurile publice; să înțelâgă că resi- 
stința legală este raţia constituţiei ; că tâte a- 
ceste drepturi lipsind sai nefiind practicate , 
constituţia, devine nu numai netrebuincă6să, 
dar o nefericire publică. 

„ Armatele se uăriaii şi se scădeati , se schim- 
.. bai ca să se creede un mijloc spre a motiva, 

contracte de chieltieli mari cu neguţători Fran- 
ciei, căci aveaii credința că tote acele con- 
tracte cu comereiul Franciei interesa acel Bu-, 
vern în. menţinerea Domniei şi Statului şi ga- 
rantaii țâra contra ideilor de cucerire a le unor . 
puteri. Nefericită este o ţâră cănd nu varsă 
sângele sei spre a'şi păstra drepturile şi liber- 
tățile sele şi cănd crede a păstra „drepturi si 
libertăţi cumpărându-le cu aur dela tirani sei! 

Din robia Jor, din umilinţa, lor, guvernele 
Romănilor 'şi-aii. făcut un merit mai în tot- 
d'a-una, dela epoca căderei spiritului naţional 
pînă în timpi de astă-di. Acâsta a fost virtutea, 
robilor a suferi lanţurile tiranilor. Tronul, mi- 
nisterul dai drepturi, dar. impun mari datorii,
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Domni, ministri, represintanți naţiei,: cănd nu 
fac sacrificiile vieţei lor peutru fericirea, patriei, 
nu sunt demni de a se bucura de posiţia ce le-a 
dat naţia. Ei îşi cale datoriile lor. O uaţie în-. 
săşi nu este demnă de libertate, de indepen- 
dinţă, cănd nu face nici un sacrificii pentru: 
ele. 
- T6te naţiile libere „. în toță timpi, sacrifice 
Single lor, aurul lor în lupte. Luptele nu le 
sperii. Curagiul ce le dă convingere drepturilor. 
şi datoriilor or, le face tot-d'a-i -una a triumfa. 
Ast-fel fac naţiile cari aii viaţă, cari-aii drept 
a fi mari şi libere, Acolo însă unde nu este via- 
ță, unde inima este :degradată, unde virtuțile 
sunt înlocuite de vițiuri, unde datinele sunt rele, 
unde legile nu se esecut, “unde omul onest 
este desprețuit şi furul încununat de o societate 
coruptă, patria este o proprietate acelor ce căr- 
muiese. - 
- Sub guvernele constitaţionale, naţia este su- 
vârană. “Ea del6gă pe Domn şi pe ministri a căr- 
anui sub contrololul deputaților, saii advocaţi- 
lor ei. Guvern şi deputaţi sunt serbi naţiei su- 
verane , salariați de dînsa, lăudaţi, onorață de 
dînsa, "'Cănd cei ce cărmuiesc sail vor cărmui, 
trădez interesele suveranilor şi fac din causa i- 
namicilor patriei causa partidelor lor, castelor . 
lor, familiilor lor, nația suverană , cănd nu a 
devenit ea suverană, sclava serbilor sei salari-
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ați, prin asociare cu tirani spre despoierea pa- 

tiei de suveranitatea sa, spre împărţirea, între 

ei a tesaurului public, nu toleră nici un guvern 

care se abate dela legi, care, spre a avea, spri- 

“jinul inamicilor ţerei lor, suferă influinţa străină - 
şi împreună cu streini inamici, omâră. autono- 
mia patriei lor, viaţa patriei lor, libertatea pa- 
triei lor.. Acolo însă unde guvernul este pro- 

- prietar al ţerei, unde țâra este proprietate mo- 
ştenitre a guvernului, unde constituţia este o 
minciună, unde bunurile patriei sunt măncate 

„de guvern şi de imfami sateliți, unde legile sunt 
viulate pentru interesele străinilor în compli- 
citatea imfamă de trădare; unde biserica, este 
o poliţie a guvernului, se6lele o poliţie a guver- 
nului; unde cei cari propag în public sunt 
cumperață cu bani deinamici patriei, ca să min- 
ţa, ca să deturne inimile dela sacrificii pentru 
binele public; unde tilharul, trădătorul, îşi cre- 
ază un drept în simpatiile guvernelor şi guver- 
naţilor şi via, în-numele on6rei, a sprijini ce nu 
este onorat; unde guvernele violez alegerile, 
unde cel cinstit este. gonit dacă nu serbă inte- 

__resele tiranilor şi cel necinstit încununat, unde 
serbă causa tiranilor; unde armatele, fice a le 
patriei, jur credință tiranilor, dar nu patriei; - 
unde mama blăstemă pe fiă că nu a prădat cănd 
a fostla putere, ca să p6tă în urmă satisface e- 

„sigințele lusului şi imoralităţei; unde nu mai
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esistă de căt simţimentul pismei; unde meritul, 
- ce escită, pisma, este prigonit şi mediocritatea. 
este ridicată; unde cei ce aii prâdat.târa,. ceă 
ce aii tirănit âra, vin şi vorbesc de on6re, de 
libertate şi împletesc cununi, — acea nație. nu 
merită de a mai fi. Vestrjindu-se pe ghirlanda 
umanităţei morale, demne,. pure, se şterge ca,; 
o pată după o frunte pură. 

“ Ast-fel se perdu regimul trecut, în aplandele, 
generale. Dar vai! aceia cari îl resturnară lu- 
ară 6re altă cale ? 'Ţâra; este astă-di mai putin 
proprietatea guvernului ? Constituţia şi legile. . 
sunt respectate mai mult ? Risipa tesaurului pu=. 

„blie este pusă în hotare mai mult ? Opinia, ale-. 
gătorilor este mai liberă? Favoriţi, cumulardi 
puterei a încetat? Guvernul în fața străinilor 
are mal multă demnitate? Patriotismul face pe, 
gurern și guvernaţă a fuce sacrificii ? Un guvern 
care a avut nobilul curagiă a ridica drapelul: 
unirei tutulor Romănilor, a găsit în 6meni alt 
de căt ura străinilor şi hula, trădătorilor de pa- 
trie, aplaudați de turme de robi ? Dreptul au-. 
tonomiei. ţerei este astă-di mai scump: Romă- 
nilor chiăimați a veghia, la menţinerea lui, cănd 
tratatul de Paris care ne dă plină autonomie, 

“se violă ; cănd autonomia ţerei se culcă, cănd. 
naţia Romiină nu mai pâte să aibă guvernul 

„care voiesce şi guvernele naţiei se numesc dela, 
; Paris şi: dela Viena ? Când turmele de sclavi
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ce represint naţia desmoştenită de suveranitate, 
tremur la ideea d'a protesta contra violărei u- 
nor drepte sănte căpetate prin săngele strebu- 
nilor nostri? Favoriţi regimului trecut, espre- 
sii de viţii, nu fuseră preoţi templului lui Ari- 
man, ce reveniră cu dogmele vechi? Mitra, 
qeul binelui, lumina vieţei, nu fuse invins în 
urmă de Ariman şi şerpele sei, eul reului, 
autorul morței, întunerecului? Un singur om 
lipsesce din cununa de fer, este Cuza.. Un 
Domn plin de virtuţi îi luă locul, dar țâra se 
cărmuiesce de sistemul trecut, de 6meni cari 
introduseră în acâstă țâră, cu constituţia, sis- 
temul de corupţie, sistemul de mârte, de întu- 
nerec, de viciuri şi de umilință. 

Domnul Cuza, care ţinea, la, multe cestii de 
drepturi a se reinființa, veni dela Constantino-: 
poli încăntat de ideea de a restabili întocmai 
dupe dorința puterilor juridicţia consulară! în 
Romănia. Se credea, că acâsta fusese una din 

„condiţiile recunâscerei Statutului dela 2 Matt. 
Chiamă într'o gi consiliul de ministri și, lu- 

„ Ând cuvîntul, face amari mustrără D-lui Orbescu, 
ministru al justiției, că nu va să ia mesuria se 
ordona tribunalelor şi curților spre a recun6sce 
juridicţia consulară. Orbescu respunse ca mi- 
nistru Romăn, că nu va face nică o dată acâsta, 
nefiind voinţa, naţiei sele. 5 

fe , :
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Domnul se supără fârte mult şi nu mai dise 

nimic. Dar Orbescu ţinu tare. 
A doa qi vedând pe Domn, îmi dise să con- 

siliii pe Orbescu a'şi da demiria. Îi aretaiii că 

ei însu'mi doresc a me retrage, din causă că 

principiile mele nu îmi permitea să stati în mi- 

nister. Profitati de acâsta a dice Domnului că ar 

fi prudinte a se chiăma un alt minister ca să e- 

ssecute actul dela 2 Maiii, 6meni cari nu l-ai | 

făcut, că acâsta va da putere actului şi tro- 

nului, va, da garanţii naţiei pentru principiile 

“mari din acel act şi speranța că cele ce în acel 

act s&miin prin natură lor a guvern personal 

şi desmint principiile de egalitatea, drepturilor 

“ politice şi libertatea ţeranilor, vor înceta îndată 

„cu venirea unui alt minister; pe cănd cu mi- . 
-nistri ce ai făcut pe 2 Maiii, este de asceptat 
a se nutri şi mări urele causate de o lovire a- 
tăt de puterică. Domnul păru că gustă aceste 
idei, Îmi dise să vorbesc cu Ion Ghica, Bră- 
“tianu şi cu Rosetti. Nu am vorbit nimic, căci 

mai vorbisem altă dată şi am remas cu vorba. 

După mine aici fuse o mare erdre. Tronul ar 

fi scăpat dacă Domnul ar fi schimbat ministe- 

“rul şi ar fi lăsat ucţia, chiar cu concesii în fa- 

“vorul libertăței, în măna acelora a cărora ac- 

ie deja circula în tâte fibrele naţiei prin pu- 

tericul prestigii al libertăței. 
Domnul Cuza ar fi făcut acesta, dar din ne-:



192 

fericire făcea mare cas de consiliile Camarilei. 
Avea căți-va amici demni şi oneşti, interesați 

- numai de binele tronului, Pisoschi, Silion, dar 
nu'i asculta: Domnul credea nația guvernabilă 
numai prin corupţie, precum cred mulți ăncă a- 
stăi-di. Seamiăgea. Naţia nu era stricată cinumai 
o parte de 6meni, espresii a leregiunelortrecute. 
Acela păreaii o adunăturii de robi fără misie, 6- 
„meni cari compromijâse, + t6te tronurile și cari 
"îşi urmară misia fatală'ă compromite şi tronul 
cela începntpiiruseamenințiitoruneiscâle, —dar 
naţia era pură în tot ce nu era în serviciul ad- 
minisraţel, 

Dar din causa ignorinței în care o ţermuri- 
'se tirani ei, ea nu scia ăncă că sub constitu- 
ție ca, eră stăpănă. Credea că este ursită a fi 
“proprietatea, celor ce o guvernaii. Vodă (Cuza a 
fost victima, simpatiei sele pentru 6meni sei, 
Nici un Domn nu va putea să se susție dacă nu 
se va întemeia pe popor, pe nație. Omuni fără 
principii, dai lovirea oră-cărui stăpîn îi plă- 
tesce,, 

Străini de afară respect pe un Domn pe căt 
cl este în ăntru sprijinit de nație. Atunci el de- 

„ vine espresia naţiei, şi o natie este tot-d'a-una 
mai respectată de căt un om. A fitare înafară, 
cată a, fi tare în ăntru: tin Dorin nu se întăresce 
“dăcăt atunci cănd face fentirea celor mai mulţi, 
cănd face ca legile să fie pt... ..* toii, şi admite
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cu plăcere -mijl6cele de. control şi de resistință, 

legală contra abusurilor de putere, şi nu uită 

misia sa că nu este proprietar ci un protector 

a] poporului. Dar Domni în trecut eraii rivali 

al poporului şi aă boierilor; eă ţineaii în igno- 

rință poporul, ca să'l slăbiască; ca să slăbiască 

„pe boeri, îi lăsaii să abuze de putere. o. 

Eraii învinși şi învingători, apăsaţi şi apăsă- 

tori, devorâți şi devorători. Domnul nn sciu a 
se declara cu curagiii pentru apăsaţi sai pentru 

apăsători. Voi a-cărmui cu o-parte din aceştă 

“din urmă, cu acei ce vin mal ănteiii la, pici6rele 

“tronului şi cari sunt tot-d'a-una cei mai rei. 

Ast-fel egalitatea drepturilor politice. nu 

produse nici un resultat , şi cănd“poporul fise! - 

„ chiămat la alegeri, nu "i se tolera altă voință de ” 

„căt.a, guvernului, care, neavând control şi res- 

„pundere, nu era bună. i, 

"Totul era dar a începe dela capet. Domnul 

„Cuza nu înţelegea, acâsta. Principiele fuse luate 

pentru mijl6ce. pa a 

Dacă naţia, daca, toți aceşti Domni şi mini- 
ştri cari ai ţinut ţâra în loc; ca să o facă pro- 

- prietatea, lor, ar fi cercetat istoria naţiei Ro- 

„.măne ; ar fi vegut că nici o putere nu a putut 

dură cănd nu a fost basată pe drepturile celor 

“mai mulţi; că însuşi cei mai mari Domni a 

trebuii să piară cănd ai personificat suveranita- 

tea naţiei, Îguri ei, în -pers6na lor; viața ei, glo- 

.- 13
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ria ei, în pers6na lor sait 6meni lor, şi nu aiă sciut 
săi dea în schimb cel puţin o bună stare ma- 
terială. - 

În acele timpuri preparasem un memorii 
Domnului contra ideei care era născută din 
tâte acele verități, a, trece țâra la Austriacă, a- 
câstă idee funestă de a, ucide la Dunăre Senti- 
nela latinismului. I6că simţul acelui, memorii. 

Români aii învins şi ai colonisat. Dacia cu 
matii rustică cu “cari aii coloniat Spania, 
Francia, Italia, şi alte părți. După Traian ac6- 
ste colonii latine dela Dunăre, cari esistaii chiar 

„ înainte de resbelul Daciei, fuseră adăogate prin | 
"noi coloni pentru întărirea lumei Romane. Dar | 
sub Aurelian , se retraseră ostirile, remăind 
"colonii civili. Cu acâsta latinismul se slăbesce. _|! 

„ “Astă-qi cănd panslavismul şi pangermanismul 
ameninţ să nimic6scă brațele panlatismuluidela, 
Dunăre, acâstă sentinelă latină din Orient; 
"cănd Romănia este amerinţată d'a fi îucorpo- - 
rată cu Austria, —se pot scăpa interesele latine, 

"prin modul întrebuințat de. Gesari inainte de . 
Aurelian, adică a:se mări nâția latină Romănă : 

“şi a se garanta contra, panslavismului şi pan- . 
- germanismului, priimind, prin coloni francesi, 
“italiani, ispanioli, ce ne-ar trimite aici şi "i-am 
"aşeda pe moşiile Statului, viață putere, Ac6- 
- stă colonisare, nu numai că ar da Romănilor, 
viță latină, sentinelă a panlatinismului , viata 

e. 
wi
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şi puterea a'şi împlini misia lor, — dar ăncă 

ar interesa şi mai mult cele trei mari puteri 

Jatine sub mitropola Franciei, la. s6rta nâstră 

de latini, la libertatea gintei nstre; şi ar pune 

pentru tot-'a-una ideea funestă de-a. ne da 
'Austriacilor la o parte. Romăni aii moşii mari 

ca Pricipăţelele şi Ducăţelele Germaniei şi Ita- 

liei,. Pe aceste moşii coloni Francesi, Italiani, 

Spanioli, Portugesi, ar putea, trimişi prin pri- 

vighierea metropolei Francese, cu chiăltuiala 

acestor Staturi latine , să găsiască pe aceste 

"moşii Romănesci, terîmuri gratis , în pog6ne 

cum ş'aii dat la toți Romăni, şi atunci naţia, 

: Ron împrospătată şi mărită cu elemen- 

tp16 ei naturale, căpătând putere, nu va, mai fi 

_ămeninţată de a fi robită nici de Austriacă , : 

“nici de maghiari, nică de Ruşi. Dar acel Domn 

' cădând, şi Romănia priimind o sârtă, contra - 
"acestei idei, nu am mai dat memoriul. 

 


