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Aceste articole nu urmăriau decât scopul 
^e..a ara*a publicului cititor, la ce mijloace 
ordinare poate să recurgă şi la ce moravuri 
literare condamnabile poate să se preteze un 
.venerabil preşedinte*, câncf judecata. îi este 
întunecată de patimă;

Ori cine îşi va fi luat osteneala să citească 
cu atenţ iune acele articole, imposibil să li  gă
sit în ele vre-un cuvânt de batjocură, scris 
ain parte-mi la adresa numitului preşedinte 
sau a înaintaşilor săi. 9

O singură batjocură şi ruşine se poate citi 
am acele articole, dar aceasta nu o cuprin
deau şirele mele, ci o învedera într’un mod 
nespus de mâhnitor pentru orice Român cu 
simţ . însuşi fapta neiertată, intriga dlui Şuluţ u, 
despre care se dădeau acolo simple informa- 
tium obiective şi exacte.

Toţ i cititorii vor fi văzut, că tonul articole- 
,or tnele era absolut ştiinţ ific şi academic

Dr«P* răspuns la această discuţ ie ştiinţ ifică 
erascf nilul Şuluţ u a crezut, că e compatibil 
cu demnitatea sa de „istoric consumat* şi de

!
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?,rseponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a,Şupra nie;129 134 din 1910) n ^rfPe[ (numeri 
insulte murdare palavre c!râ  ^îâ ară d 
î>esţ i, câte , putitUgl £ «33g M
biiuJui.

se inaidfi damestecatPîntr’o dn'e’ t-nu cred- s'
ptata sgrură de trivialităţ i Ştiinţ ific-
lare. Dacii ţ iganii ir h îP 5 de netrebnicii sti 
gan nationaF î "D| f,l'ŝ 'e.5 ?i de un ,o 
de.siKur ar pedepsi ^ «WUI' vaivoda lo 
fi îndrăznit să dea lorii?™!ne ,pe cel ce 3 
gan naţ ional" unei d atrihP ^-T'f acelui -or 
execrabile cum «LZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfi. , ’ afa-f de vulgare s'
Şi Publicată de dl Branisclwn3- de dl Sulufu 
>araş Jn voiaj"?) Bram?ce, (on acesta a fost

daPsă ajungămşî fnCprivfmpe 1 u'V' “ '-a fost 

«1 mai pufin de™ d i :,i ,ear a’ recordul 
ces, nu-i vorbă ri mai I™d,at; Straşnic suc- 
onorific pentru dl Branisr? S?S de oate ; f°arfe 
aceasta o dovadă mai num ca~reHne-a dat prin

SS"" «!ys^4*n»
!

pe carriîeniejufdin3 Căm- £rat'oasele epitete, 
atâta dărniciei falsificatmnii," 1'')e aruncă cu 
câtor, mizerabil” Jaf maf?,rrini,ncinos’ mistifi- 

51 *  “ ™ >«
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ude cată va putea să cunoască ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAîntreagă po- 
loaba unui suflet nemeşesc şi toată splen
ic a rea, bunătatea şi nobleţ ă unui caracter 
„venerabil1' .

Ci mă mulţ umesc a zice cu evanghelistul: 
.Omul bun din visteria cea bună a inimii  sale 
scoate cele bune şi omul cel râu din vistieria 
rea rea a inimii sale scoate cele rele, căci
din prisosin ţ a in im ii  grăieşte gura Iu i" .  (Ev. 
Etica VI, 45.)

Ştiu, că ceice cunosc pe dl Şulutu mai de 
aproape, au idee de vanitatea Iui şi de valoa
rea cuvintelor lui. Adulţ i dintre, aceştia m’au 
îndemnat, să nu mai răspund nimic la scâr
boasa lui diatribă şi au încercat să-l scuze cu 
bătrânetele-i înaintate. Era cât pe aci, să mă las 
înduplecat, dar în urmă răsfoind iarăşi pagi
nile scrise de acest .venerabil14, am aflat, că 
cl şi înainte cu mulţ i ani. era tot atât de lipsit 

. dc scrupule în discuţ iile şi polemiile saltpseu- 

. do-istorice, cum sa manifestat şi de astădată 
împotriva mea. La 1908 scria în .Gazeta Tran
silvaniei- despre un preot român, îmbătrânit 
in cinste, sub titlul acesta: „Un  popă minei- 
"OS şi impertinent (cf, „Tel. Rom." nr. 14 din 
1909).

Fericitu lu i întru pomenire episcop Nicolae 
Popea i-a aruncat într’o notiţ ă scrisă cu cer
neală la pag. 125 a cărţ ii sale vorbele: „Boule!  
Boulef Bariţ iu, care ne comunică această 
necuviinţ ă a d-lui Şuluţ u, la pag. 21 a broşu
rii în care-1 „scărmănă*4 pe Măria Sa, adaugă
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nemeşmeaponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA din Ardeal: Boule' bouleIHGFEDCBA

V“ k” ffl “ ! : Te 5k5r ' s" m ‘ '  '

JSuftfe'Xr.teS'îs'iair
sfisrripfcTKvSjsi1mea din condeiul d-lui Suluiu%inHnJ X̂ 
rositatea d-lui Branişce, am totuş marea 
mângâiere, de a fi ajuns înt/o sode 
Toarte aleasa. Trebuie sa mărturisesc în toată 
sinceritatea inimii mele, că prefer să fiu bouHGFEDCBA

ve ne rab j" 1, S f'd e 'd om n ii fu lu ţ u ^ 'ş ffe

sa u
ostoba, buta

f

i
vof’eăsi gnnn!i ?//• departe- între cititori se 
or găsi mulţ i, câţ i n au avut vreme să rî-

teasca memoriile Jui Şuluţ u - şin’au pierd
dut nimic prm aceasta! — ori n’au avut orile!
sa-l cunoască altfel, decât dună reclamele
bombastice si umflate, cu can dl Bramsce

telwiî' Brmffă!?"1' e” mplul pre*

I

!
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liiltn , tot ce s ar parea, că arc ceva comun 
;;u istoria in general. sau în special, cu ches
tiunea sulevată în .Tribuna-.

Din înşirarea simplă, ce va urma, se vor 
învedera mea odată procedeuriJe de discuţ ie 
probitatea de cugetare şi simţ ire a 5 ’ 
dmilui;. Şi lumea romanească, cu scaun la 
imlecata, va n pusă în situaţ ia de a cunoaşte 
mai bine, pe cine a ales odinioară şi pe cine ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tolerează asta in scaunul de preşedinte al 
celui mai înalt aşezământ cultural, ce-l avem 
al ^Asociaţ i un ii  pentru literatura şi cultura 
ponorului rom iar.

D-lui Şulutu necontenit îi umblă mira că 
lucrarea mea ar fi „plină de greşeli“ Dar 
cari sânt acele greşeli nu spune. I: uşor să 

cf?va.\ mai greu este însă a dovedi 
f-atra sfârşitul diatribei sale pare a renunţ a
nrodnrp «d'rmaţ iunilc, ce anticipase fără a 
produce o singura dovadă. In nr. 134 pag. }  
c taia 1 sene: „tu  însă nu de greşeli ci de

şars ■jKa.îWsSS
?/Tn“ Jn, Cdrtea mea. Şi „de strigiis, quae 

nou sunt, nulla mentio fiatL.
u,n contră eu i-am dovedit d-hti Şuluţ u. câf

„venera-



de mult greşeşte, când caută aşchia în ochiul 
al ina şi nu simte bârna în al său... I-am ară
tat, ca m broşura sa clandestină a comis o 
eroare istorica atât de boacănă şi grosolană. în 
cat prin aceasta şi-a pierdut orice drept de a 
mai ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdăscăli pe alţ ii. Savantul nostru istoric 
simte şi el cat de mare este greşala dovedită, 
dar recurgând la procedeurile obişnuite în dis
cuţ iile şt polemiile dânsului cearcă să arunce 
m capul tipografului greşala. de care numai 
autorul poate fi vinovat...
i, , sigure, că ..venerabilul a
tucrat timp mdeJungat la corectură şi astfel 
<Jaca. .ar .* l rost in clar cu ceeace scrie, avea 

sa-şj îndrepte această greşala. 
ir?- / VcUi/a £^Parî peste o sulă exemplare, 

plătind la Krafft suma de 24 cor. 60 fii cum 
apare dm registru Nr. 750. apoi nimicind parte
Krlc.fr-  a ^0l,a oara nenorocita sa
broşura, plătind 18 coroane, cum se vede din 
aedaş registru Nr. 785. Aşa dar în timpul, 
cat a tot îndreptat întâia tipărire şi până a 
a ajuns Ia a doua. ar fi putut să observe gre
şala, de care e vorba. Şi lotuş n a fost în stare 
s o observe, decât dupăce ..librăria- • - pâcă- 

]lb™riej ? trimis broşurile tuturor 
membrilor dui Academie.
„^atunci bietul domn Şuluţ u. la această

cu epistole prin
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după cum am arătat în .Tribuna" (Nr. 247) în 
rescriptul împărătesc din 1 Sept. 1865 nu este 
vorba de legile dietei din Sibiiu nici ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA„directe"  
nici „ indirecte", cum afirmă Şuluţ u. Şi când 
(e provoci la un act istoric, ar trebui să ştii 
..venerabile", că nu este acelaş lucru ca cu 
„memoriile'* d-tale, cărora le poţ i da frîu liber, 
să bată câmpii încătro le place. Un act isto
ric te obliga sd nu afirmi nici cu o iotă mai 
mult sau mai puţ in decut se cuprinde în şi
rele lui. Făcând contrarul, după cum ai făcut, 
vei şti, că frumoasele epitete de „mistificator, 
„falşificator* şi „fabricant de istorie", cu cari 
te crezi îndreptăţ it a stigmatiza pe alţ ii, sc li 
pesc pentru vecie de „ilustrul” nume al venc- 
rabilităţ ii" tale.

Căzând însuş din greşală în greşală, dl Şu- 
luţ u a alergat apoi cu broşura sa şi la dl Par- 
tenie Cosma, ca să vadă, cum „a rectificat dl 
Ş. înaintea Academiei istoria d-lui Lupaş** şi 
a istorisit păţ ania sa ..cu greşala de tipar la 
mai mulţ i cunoscuţ i**. Vezi, la ce neajunsuri şi 
alergături te expune afurisitul de tipar, ve
nerabile", când iui umbli pe căi cinstite, ci dai 
busna pe, potecuţ a „strictei confidenţ e" ?

Din această păţ anie ar putea trage bună în
văţ ătură toţ i cei de o pănură cu dl Şuluţ u...

Neputând dovedi nici o greşală sau „falsi
ficare* în lucrarea mea premiată de Academie. 
D. Ş. mai recurge şi la alte posne spre a-şi 
justifica titlul diatribei: „fabricant de istorie**.

Spune anume, că d. ministru ungar de culte 
a interzis din bibliotecile tinerimii broşura mea

o
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îSVW ,nea"llllui  românesc-, pen-
dewSruri* Ă S'"®8 ?i nr cl|Pri.nle nea-

liunea istorici ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"1 4™n!ls#?rinJ ?i o cenzura sec- 
Sul ui u îl [ Smi i^c?c,,a,,un,,> s,Hb Prezidiul dlui

$gŞ£BES2 
K*^S£BSiS3:Fcm ce. pe cari mi le-a înipărlăs in,
' iinel-C';,| dhîi' <farili?. unni -adaos- sau „rii-

5ă£Nî;r^““ ™S*'*™'

B ilili
am Sâ’ i "o^epistollîpffl'e laude^i

ope-

i
c iu -



Sie MlMoal? "CKreŞit în UMa din br'”

liWLVaffi  *' C0" ,Cdi0SUI i:m,il a c;̂ -'
C;nn de aceea* «alură solidă sâni *i celc- 

l.il e scrisori şi argumente, cu ajutorul cărora ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n /(il ’ riau .venerabilul- memoriile sale si a 
dobancld. gratie indulgenţ ii şi credulităţ ii pu-
îmUrml,-Ii,0iS r- " ecit,tor> de .istoric* si 
"  'nv;|t;i<- 111 Şlare a întuneca ori când ' 
eelebrul autor ai .tablei din Lugoj*.

iNcislnitnitl cu argumentele, generosul meu 
adversar n irajţ c înainte cu insinuările si cu 
cele mai ncîundatc învinuiri. Nu voiu sa ahu- 
/c/ Prea 11111,1 de paciin a ou. cetitori De aceea 
m« voiu starul asupra tuturora, ci voiu^releva 
nuiiMi cateva din ele. Aşa d. e. nia acuza ca
!!etr rit^cVdm Pn, lm>  .con<r9. u,u,i Met cari- 
iu rătăcit din Petroşem aş îi batjocorit ne
ier:bi]ului"'i Cî’?'M'ln' c"-l<)îl(c insinuările .ve- 
ncr.ioiiuliii ! Lu am scris acea polcmie c-i
mi fWI? detractorilor lui Şu<n,n\r. Sub d- 
tlul acesta a aparut şi în broşura O ninn»
vorba0rdc"1m-,ii —vedea- eâ ««>!<> nu este 
trucL-d/n- c "encral- ci numai de ..dc- 
m lî, \ Şddiaur, cari, după cât sliu eu
în SibiiuLa nUmcro?i în Blai- ci mai mulţ i 

, In special numele 
n a fost pomenit în , 
ca Ia 1003 în broşura

pe

regretatului Bunea nici 
acea polemic. Adevărat, 

mea: -Şovinismul con-
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teşional în istoriografia rom.-ardeleană" am 
pomenit si numele părintelui Bunea şi mi-am 
exprimat uimirea. ca acesta poate scrie cu 
aintn patima contra celor cc au apărat bise- 
nca şi credinţ a străbună. Dar acea discuţ ie a 
fost imuta in termeni ştiinţ ifici, iar nu în „ter
meni murdari", cum insinua dl Şulutu. Do- 
u.m?’ Ca -nu . "ain batjocorit. e că regretatul 
Bui ea m a distins pană la sfârşitul vieţ ii sale 
cu binevoitoarea-t atenţ iune, trimiţ ându-mi va- 
Joroasele sale scrieri „în semn de preţ uire 
g«gca-, cceace ” 11 Ştiu, să fi făcut şi cu dl

Intre fruntaşii din Blaj am şi astăzi prieteni, 
a cari ţ in cu toata căldură sufletului şi nas 
f^niaodata in stare să-i supăr cu vre-un cu
vânt. Sunt convins şi din partea lor de cele 
mai bune sentimente frăţ eşti 

Mi-se pare însă, că .venerabilul" Şulutu si-a 
cam bătut m trecut joc de BJăicni şi de con- 
icsiunca lor. Căci iată, ce ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAteribilă mărturisire 
dc credinţ a cetesc într o scrisoare a Iui cătră 
Bariţ iu (datata in Apoldul marc 5 Oct. /S78)- 
In aceasta scrisoare rugă d. S. pe Bariţ iu, să 
intervină la Blaj. ca băieţ ii lui să capete sti
pendii aşa, cum doria dansul. Dacă aceasta

c(..nHGFEDCBA...VS!!!

ŞSkTŞ’jStf SSS ffffJSX.
's,une, a cărei capitul ma insultat şi ruinat"...

iui se va
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Din aceste şire se poate vedea, cât tle în
dreptăţ it era Şuluţ u să scrie în „Drapelul" tur. 
Id(i) că „ ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdomnii de Român sunt oameni co- 
rccţ i şi cu frica lui Dumnezeu*' sau şi mai si: 
-noi bătrânii uzaţ i credem cu toata puterea 
sufletului în Dumnezeu şi în dalinele stră
moşeşti**.

Puternică credinţ ă este aceea „  venerabile - 
care îţ i permite să ameninţ i, că numai decât 
te lapezi de ea. dacă nu-ţ i asigură stipendii 
destul de grase!?

Bariţ iu fireşte nu i-a împlinit dorinţ a vitea
zului Şuluţ u, ci publicând scrisoarea aceasta 
la 1892 o însoţ eşte cu următorul comentar: 
-Voiu fi făcut şi cu destule prostii în viaţ a 

mult agitată; aceasta însă. ce rni-se cerea 
in 1878 ca să o fac, nu ar fi fost o simplă 
prostie, neutru care să fiu de râsul oamenilor, 
ci ar ft fost dela mine o arogantă şi imper- 
tmenta fără păr cehe, ca să voesc a mă a- 
runca tic arbitru intre capitlul mitropolitan 
şi intre nepoţ imeu şulufianăr...

Mai departe mă Invinueşte dl Şuluţ u. că aş 
îi batjocorit pe Tfratele străbunei sale", pe 
episcopul Aron, fiindcă în altă lucrare istorică 
a mea dm 1903 am citat 4 versuri din o cro- 
mca nmata, intitulată: „Plângerea sftei mă
năstiri a Silvaşulur. Aici d. Şuluţ u mistifică 
şi denaturează adevărul, spunând numai că 
am publicat o poezie (par’că eu aş fi autorul 
ei!) şi nu aminteşte cu nici un cuvânt, că 
acele versuri sânt citate dintr’o cronică, pe 
care o citează şi reproduce în parte dl lorga

mea
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şi » ulili/ .ase însuş Bunea. ca izvor istoric, 
în lucrarea sa: ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEpiscopii Petru Paul Aron şi 
Dionisie Novacovici la pag. 321 şi 327, ci
tând înlr'un loc 11, iar în celalalt 7 versuri 
din ea. — Aşadar această învinuire, pe lan ga 
caracterul ei de mistificare sau reticenţ ă pă
cătoasă, mai dă dovadă şi de o crasă ignoranţ a 
•din partea dlui Şuluţ u. Aceeaş însuşire funda
mentală a istoriografiei dlut Şuluţ u iese la 
iveală şi din ceeace mai spune dânsul in le
gătură cu aceste versuri şi cu propaganda 
catolică de pe vremea Măriei Teresia, cu ten
dinţ ele căreia trebuie să fie în clar şi cei din urmă 
normalişti, căci altfel repetează anul! Multe 
ar fi trebuit să mai repeteze şi dl Şuluţ u, 
dacă e aşa de slab orientat în -istoria pa-

Ca cei mai mare merit literar îşi socoteşte 
însuş dl Şuluţ u biografia lui lancu. Dar 
informaţ iuni sărăcăcioase şi nesuficiente a 
scris dl Şuluţ u această cărţ ulie, poate vedea 
oricine îşi va lua osteneala să arunce o privire 
peste lista bibliografică dela sfârşitul ei. Urmă
torul caz încă va putea da oarecare desluşire 
despre temeinicia pregătirii d-lui Şuluţ u, când 
s’a apucat să scrie biografia lui lancu. Când 
am publicat eu la 1909. în /Transilvania* Nr. 
1., o epistolă a lui Avram lancu cătră Ilie 
Măcelariu, tradusă după textul german dela 
pag. 411—412 a cărţ ii lui Eugen von Frie- 
denfels, dl Şuluţ u nici nu ştia măcar, că a- 
ceastă carte există, deşi ea apăruse la 1877. 
deci cu 20 de ani înainte de a-şi scrie d-nul

cu ce
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puiuţ ii broşura. Fii bine, asta nu merge să s*a- 
l>ucc cineva să scrie biografia lui Iancu, fără 
a cunoaşte o lucrare atât de importantă pen
ii  u timpul acela şi pentru istoria Ardealului, 
cum c a lui lYicdcnfels! Dar nu numai în li 
teratura istorică este dl Şuluţ u slab orientat, 
ci şi în alte informatiuni. In vara trecută am 
avut prilej să vorbesc cu părintele Gomboş. 
un nepot al lui Iancu. Sf. Sa mi-a comunicat, 
că a dus mi de mult la Bucureşti un ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsteag 
tricolor . despre care ştie cu siguranţ ă, că îl 
avea Iancu în 1848. întrebându-I, pentruce 
ce nu l-a donat pe seama «Muzeului Asocia- 
liunir, mi-a spus, că nu are încredere în a- 
ceastă institutiunc. câtă vreme se află un om 
ca dl Şuluţ u în fruntea ei. care susţ ine, că 
Românii n'au avut steag în 1848... Aducând 
vorba şi de biografia Tui Iancu, nu s’a pro
nunţ at nici decum favorabil despre ea. Şi nu 
e mirare. In literatura noastră istorică anevoe 
se va găsi o biografie mai superficială şi mai pu
ţ in serioasă, decât aceasta scrisă de dl Şuluţ u. 
Am citit-o ca student şi am rămas ncmulţ ămit. 
Aş fi dorit să ştiu mai mult despre Iancu şi 
mai cu temeiu. Am citit-o a doua oară la 1908, 
şi m’am întristat. Am rămas cu impresia, că 
geniul lui Iancu trebue să fie foarte neîmpăcat 

d-lui Şuluţ u, care e de părere, că 
ar trăi, m'ar .sfâşia". Cu cred, că 

mai curând ar putea să păţ ească una ca asta 
autorul cărţ uliei.

Căutându-mi acum notiţ ele risipite, iată 
ce sentinţ ă găsesc între ele ca impresie finală

paginile 
daca Iancu
cu
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după a 2-a cc r̂e a biografiei scrise de dl Şu- 
luţ u (comunic această observare numai ca o 
impresie subicct,va dintr'un timp. când nu 

o să am dc furcă vre-odată cu
df Sulut  ̂cet'!t(>rii sa poftească a se convinge 
înşişi despre adev̂  !\: -n«!v; fragnientar, anec-, 
dotic, în prea Jocuri (pg. 21, 25, 28 30 
40—in ;Lx iveala un egocentrism vanitos :s 
floricelele cu cari încearcă a'şi împodobi sti-;

I sântâ<lpiei>ri deplasate nefireşti şi artifi-î 
dale; vereurfle întreţ esute sunt incolore şi 
fabricate". _
p Sa1eadlil1C,)r- "■ 1>uiicariu- care într’° 

wiiintă a rniiii«iun'i tlc cenzurare, dupăce am 
f.cS "f"  "cetirea câtorva capitole ale lu- 
crâri? ni ele mi'a zis : -Ascultând expunerile 
frimîoTse si vioaie ale d-talc, iiii-am adus 
am nte de , scenă istorică, Nu vreau să te 
mă îndese dar ti'0 SPU1’ lotuş. Când a trecut 
Alelandrii-ce -Mare Pe lâllSă ruinele Troiei, a 
oftat s a exclai'lat: Fericit Aclii le, că s’a R*- 
sit un^Omer căre să-i povestească şi să-i
cânte vitejiile! P'ta n.u ,??ti cântăr?î " ic,' P°?‘  
ca Omer. dar cred, ca Şaguna ar fi şi el mul- 
ţ ămit şi încântat de lucrarea d-tale".

Cititorul să iefte aceasta paranteza, pe care 
la nici un-caz W Permis a o face,
dacă rvenerabilul dl Stiluţ u nu arfi fost atat 
de cutezător, ca ln seria nesfârşită a insulte
lor sale să invoăce şi spiritul lui Şaguna în 
rolul de a arunca vorbe de ocară asupra mea. 
Cred, că prin acesta dl Ş. a săvârşit o mare

aci amintire de observareaHGFEDCBA

i i



IIHGFEDCBA
17!ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

necuviinţ ă iată de memoria lui Şaguna. căci ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nune dintre contimporanii acestuia nu poate 
n mai puţ in competent a rosti vre-un cuvânt 
ui numele lui. decât chiar dl Ş. Felul de ju
decată .şi de simţ ire al nemuritorului Şaguna. 
dintre cei de azi, de sigur, dl !)r. II. Puşcariu 
il cunoaşte mai bine decât oricare altul, fiind 
ca în anii săi de tinerele a avut marea noro
cire de a fi în imediata lui apropiere!)

Ţ in să adaog aici, că în diatriba sa dl Şu- 
lu(u se face vinovat şi de un mic plagiat;  
leproducând anume câteva rînduri din artico
lul amicului meu Octavian Goga: „Prodomo 
publicai în nr. 257 al „ Tribunei"

la ta acele r înduri  la dl 
(îogn:

alunei aş fi  sus, m îndru,  
sfidător, sănătos şi obraz
nic, ca un cocoş, care cu 
guşa plină de grăunte cîntă 
cucurigu din vîrful unei 
grămezi dc gunoi

(«Tribuna» nr. 257, 
pg. 1 col. 3).

şi la dl Şuluţ u :
Lumea ştie foarte bine, 

că: cocoşul, cînd e guşa 
plină de grăunţ e,-cînlâ cu
curigu din vîrful uneigră
mezi de gunoi

^Drapelul nr. 133, 
pg. 3, col. 1.

Mi-se pare, că procedeul dlui Şuluţ u în a- 
ceastă şterpelire de plagiat e identic cu al ve
stitului Dr. Regman Nicu Păunaş. Dl Şuluţ u 

spune, de unde reproduce, aceste rînduri, 
nici nu îe pune în ghilemele ! O fi şi asta iarăş 
tot Jibrăna“  sau .tipografia de vină”?

nu
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l i l.

1 )1ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA .Ş u lu ţ u se la u d ă , că d a n su l a r f i a ră tă  
p e n lr iM it(â ia ş -d a tă . d e la c in e p u rce d e id e i 
m liiii(ă r ii A so c ia ţ iu iiii ş i a r f i a tra s a te n ţ iu n e 
a su p ra d o n a ţ i a n ii fă c u te d e la n cu , B a lin t ş  
A xe n te în fo lo su l u n e i societăţ i literare ro 
mâne. S ă re s ta b ilim  ş i în p u n c tu l a ce s ta a d e  
vă ru l! F ap tu l a ce s ta se cu n o a ş te d in tru e p is  
(o lă a l  u i A ro n F io ria n că tre lo a n A 'la îo re s c»  
d in 2 M a i 1 8 5 2 . A ce as tă e p is to lă o co p ia s *  
s c r iito ru l a ce s to r ş ire  în va ra  a n u lu i 1907 ăin tra  
m anu sc ris e le A ca d em ie i R om âne ş i p n b lic a sa  
p ă rţ ile e i m a i în s em na te în n o ta 1 ) a ca p ito 
lu lu i, p u b lic a t în „Tribuna'' d in 4 17 Octonb 
vre 1009 pagina 4 co lo a n a 2 . N um a i d u p ă  
a ce a s ta s *a tre z it ş i d l Ş u lu ţ u cu a d a o su l’ 

C e p r iv e ş te ch e s tia F rie d ju n g . p e ca re d l Ş  
a ş tiu t so e xa g e re ze a tâ t d e  m u lt, m ă rtu r is e s c  
că în v in u ir ile , fă u r ite d in a ce a s ta ch e s tie co n 
tra m ea , su n t to t a tâ t d e p u ţ in fu n d a te ca ş i 
to a te ce le la lte sp o ro vă e li a le „v e n e ra b ilu lu i‘\  
M a i j ia in te d e to a te e u n a n i a vu t in te n ţ ia 

d e a s c r ie o dare de seamă d e sp re ca rte a lu i 
F rie d ju n g , c i am  tra d u s numai p a g in ile , în  ca re  
a ce s ta ca ra c te r iz a p e la n cu ş i m  ca re n u e s te  
n ic i o vo rb ă d e ■ „b a rb a r ie " sa u d e „ je fu ito r '"  
ş i a lte vo rb e s la be , c i se cu p r in d n um a i cu 
v in te ju s te  ş i e lo g io a se la a d re sa lu i la n cu . 
D upă p ă re re a m ea a ce a s tă  ca ra c te r iz a re  p o a te  
să f ie ch ia r m a i tem e in ic ă d e câ t ce a d in b ro 
şu ra lu i Ş u lu ţ u , că c i F rie d ju n g se ve d e , că a  
ce rc e ta t b in e a rh iv e le d in V ie n a ş i în u n

1

J
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punct îşi întemeiază aserţ iunile sale pe un ra
port al comisarului ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEduard Boch trimis mi
nistrului de interne Alexandru Bach în 5 Sept. 
INI*)  sub Nr. 7272. Singur cuvântul dlu< Şu- 
Iii (ii . pentru mine şi pentru alţ i oameni cu ju
decată. nu poate fi suficient spre a răsfrânge 
cuprinsul unui raport oficial. Dacă Friedjung 
la insistentele lui Şulutu a răspuns prin cu
vinte de politeţ ă, aceasta nu era decât un lu
cru foarte firesc, căci marele învăţ at austriac 
nu c nemeş din Cârpiniş, care să înjure într’o 
discuţ ie ştiinţ ifică, cum a binevoit ă face dl 
.Şulutu cu mine.

In legătură cu expectoraţ iunile sale triviale 
imi aruncă şi complimentul de „laş“ şi abso
lut ..neputincios*' de a studia documente isto
rice. Va înţ elege ori-cine neruşinarea acestor 
actizatiuni, dacă fine seamă de împrejurarea, 
că mie nu mi-a fost dată posibilitatea a stră
bate în arhivele explorate de Friedjung ani 
îndelungaţ i şi a controla isvoarele lui  istorice. 
Ca nu T-am certat pentru expresiunea ,,bar
baria? Aceasta nu se cuprinde în şirele tra
duse de mine şi publicate în Nr. 2 al „ Tran
silvaniei" din 1909 pp. 116—117.

In alt număr al acestei reviste publicasem 
însă o serie de documente, cari arătau cum 
insurgenţ ii au omorît pe un preot român, des- 
brăcându-1 în pielea goală, lăsându-1 afară în
tr’o noapte de iarnă, udându-1 cu apă să în
gheţ e şi tăindu-1 apoi cu topoarele. Cred, că 
prin publicarea acestor documente s'a lămurit 
intr'un mod îngrozitor, cine erau «barbarii- şi

i
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IV.

1)1 Şuluţ u afirmă, că cu aş fi spus o „rnin- 
eiună infamă", despre polemica lui cu preotul 
Nicolae Băieşan cin Munţ ii apuseni şi că aş 
li u»st de .rea credinţ ă" când am afirmat, că 
li.'iriţ iu i-a dat o ^lecţ ie pipărată".

Să vedem cum stă lucrul şi cu aceste afir- 
inaţ iuni şuluţ ene ?

In „Gazeta Transilvaniei" din 1908 d. Ş. 
a atacat în felul său ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdistins şi ne/neşesc pe 
preotul /V. Băicşan, sub titlul: „£//? popa 
mincinos şi impertinent. Acest preot răs
punde cu toată smerenia şi cu cuviinţ a lui în 
./'el. Rom" (Nr. 14 din 1909) şi se întreabă 
mirai, că „oare acel domn, ce a iscălit tracta- 
lul din vorbă, c identic cu llustritatea Sa Dl 
Inşii Sterca Şuluţ u, preşedinte al -Asociaţ iunîi 
pentru literatura şi cultura poporului român" 
ren vântul cultura e subliniat de preotul N. 
I ’.aieşan! !)

singură această întrebare cu sublinierea 
atât de semnificativă a cuvântului „cultura\ 
ai ii dc ajuns pentru motivarea afirmaţ iunii 
mele. că bietul preot a rămas cu totul uluit 
de atacurile dini Şuluţ u. exprimându-şi în cu- 
\ inie simple, dar mişcătoare mâhnirea, că în 
li  unica Asociaţ iunii stă un om ca domnul 
Şuluţ u.

I >nr în răspunsul numitului prăot mai sânt 
>i alte pasaje, pe cari Ş. le retace tocmai fiindcă 
ele arată în mod vădit, cât de îndreptăţ ită era 
aserţ iunea mea.
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lată acele pasaje reproduse în chip frag
mentar:

„Preoţ imea întreagă a desaprobat cu desă
vârşire ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtonul în care e scris tractatul din 
vorbă...”

.Dacă şi în acest mod se face istorie, eu 
unul, care nu sânt istoric, nu pot spune altfel, 
decât, fie amândoi fiii  Şuluţ u şi adv. Dr. L. 
Pop)'pe deplin mulţ umiţ i şi liniştiţ i” .

„Scriitorul acestor şire are însă mângâierea 
satisfăcătoare în zisa poporului: Neadevărul 
b  inie şte dar nu trăieşte şi Adevărul biruit  
nu moare\

.Nu ştiu însă, ce ar zice din mormânt în
tâiul prezident al celei mai mari instituţ iuni 
de cultură faici cuvântul e subliniat iarăş de 
părintele j9ăieşany a neamului românesc din 
patrie... dacă ar şti şi ar vedea, în ce ton (sub
liniat de N. B.; scrie urmaşul său în preziden
ţ ia „Asociaţ iunii” .

D\ Ş. declară, că a rămas mulţ ămil cu’acest 
răspuns. Dacă e aşa. să fie sănătos!

Şi acum ar fi rîndul. să zic şi eu ca dl Ş.: 
„Nune venio ad fortissimum viram", fiindcă 
martorul clasic. care va vorbi în cele urmă
toare este în adevăr un _fortissimus vir" , e 
însuş nemuritorul Glieorglie Bâriţ iu. căruia dl 
Ş. n ar fi vrednic nici să-i deslege curelele în- 
călţ ămintelor.

Voi stărui aici ceva mai mult asupra bro
şurii lui Bariţ iu, tipărită în Sibiiu ia î Martie
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ISO2ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA şi intitulată în mod nostim : Criticele 
„ istorice" ale lui /osif (sici) Ster ca Şuia fiu 
dr Kcrpenyes scărmănate, fii ndcă broşura a- 
ceasta o consider ca fiind foarte instructivă şi 
nepreţ uită chiar pentru a cunoaşte, in toată 
strălucirea şi deplinătatea sa caracterul d-lui 
puiuţ ii. Mărturisesc, că pentru mine 2 pagini 
scrise de Bariţ iu cuprind mai mult adevăr de
cât toate bazaconiile din memoriile lui Şuîutu. 
Astfel afirniaţ iunea d-lui Ş., că l-ar fi „desar- 
mat pe*- Bariţ iu*- o consider ca lipsită de ori
ce temeiu serios. Dacă Bariţ iu n’a mai răs
puns la replica lui Şultiţ u, motivul îl găsesc 
la pagina 18 a menţ ionatei broşuri, unde B. 
vorbeşte foarte categoric, eternizând, ca un 
memento pentru toţ i cei viitori,  următorul sfat: 
.„Şi de aci încolo las pe criticul (şc. Şuluţ u !) 
pentru totdeauna în ştirea lui Dumnezeu: las 
şi descendenţ ilor mei cu limbă de. moarte, 
ca nici unul să nu reflecteze nici odată la nici 
o calomnie, ce ar mai arunca dânsul în urma 
mea.-

i

i

i:
‘ IV.

Diatriba dlui Ş. din „Drapelul" contra mea 
seamănă în unele puncte cu cea dela 1892, 
scrisă de acelaş eminent „istoric" contra lui 
Bariţ iu. Şi lui B. îi impută Ş., că l-ar fi lău
dat odinioară (pg. 15) cum am îndemnat şi 
eu, în prostia mea juvenilă, poporul, să-l a- 
clame. Şi în trecutul lui B. cauta dl Ş. puncte 
negre, de cari să se poată acăţ a, învinuim! pe
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H., că ar fi lăudat în 1843 guvernul, că şi-a 
fi însuşit pe nedrept manuscrise de ale lui IHGFEDCBA
Bârnuţ iu , Laurian, Maiorescu, care formau pro
prietatea neamului, ş. a. în tocmai cum fac  ̂
şi acum cu mine, răscolind prin pulberea d<{ 
sicofanterii netrebnice de pe stradele Sibiiului;

De aici se vede, că atacurile ne mai pome-* 
nite ale dlui Ş. de astăzi nu se pot scuza cij 
bătrâneţ ele, căci ele formează o tradiţ ie „ve
nerabilă* a acestui suflet nemeşesc, putându-se 
mândri cu un trecnt de aproape două decenii, 
La 1892 îl învinuia B. pe dl Ş. de ^machina- 
ţ iune* şi de ..intrigă" (pag. 6) întrun mod cu 
mult mai catonic şi mai sever, decum aş fi  
îndrăznit sau aş îndrăzni s’o fac eu astăzi.

Un lucru însă rămâne ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfoarte regretabil şi 
aproape de neînţ eles: cum se poate, ca acea
stă jnâritâ obşte românească,̂ entuziasmată 
de marele Bariţ iu şi conştientă de însemnatele 
servicii şi' jertfe, ce acesta a adus pe altarul 
naţ iunii şi al „Asociaţ iunii transilvane* să fie 
la un moment dat atât de uitucă şi de incon
ştientă, încât la un deceniu după acele atacuri 
şi intrigi, să ridice prin votul său, pe autorul 
lor  \n scaunul, pe care l-au ilustrat odini
oară uriaşi ca Şaguna, Cipariu, Bariţ iu, Mo- 
cioni? Cum se poate una ca asta??' Iată o 
interesantă problemă de psihologie a mul
ţ imea ■

*

Cetitorul va fi curios să afle motivele, pen
tru cari a atacat Şuluţ u pe Bariţ iu. E vechea 
şi ireductibila simpatie a cavalerului Şuluţ u

i
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pentru faimoasa Ecaterina Varga, pe care în- 
eleptul B. n’a laudat’o cum ar fi dorit dl Ş. 

()e aceeavs’a năpustit acesta asupra lui B., 
criticând in felul său, paginele defa ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsfârşitul 
volumului 1. din «Părţ i alese",.. B. motivează 
atacurile lui Ş. în chipul următor: .Toţ i com
patrioţ ii mei bătrâni, cari cunoşteau fatalităţ ile 
acelei femei, au înţ eles lâ moment, că criţ icul 
meu loveşte în mine, nu din compătimire 
pentru biata Catarina, ci din mînia că nu poate 
folosi, cazul ei cu rezultatul dorit in. contra 
unui prelat mort (sc. Şaguna), in contra că
ruia poartă şi după moartea lui o ură ne-' 
stânsă, nedem nă de creştin şi de om , care 
se ştie stim a pe sine însuş. Alţ ii cu sp 
mai satiric observară, că ei nu au văzut pe 
nimeni; ca să apuce calul de coadă spre a-1 
pune în ham... Numai oameni, cari caută a - 
minţ uri şi speculanţ ii apucă să citească. ziare 
oui cărţ i) dela columna din urmă, iară la păr
ţ ile cu articoli serioşi nici nu se uită.

,Nu m ’ am temut niciodată — continuă B. 
de critica obiectivă şi sinceră, ci i-amfost 

mulţ umitor, îi sunt şi astăzi ori unde mă în
tâmpină. Din contră ori ce om iubitor de 
adevăr. îşi va întoarce faţ a dela o critică, în 
care vanitatea personală, urile învechite, sco
puri egoistice şi pofta de răsbunare gre
ţ oasă sar. în ochii cetitorului

Judecă acum. iubite cetitorule. eram eu în 
drept să afinri că polemica lui B. a fost pentru 
dl $, o lecţ ie pipărată, sau nu eram ? Găseşti

irit
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vreun strop de rea credinţ ă în această afirma
ţ i un e a mea, ori nu găseşti?

Cu adevărat ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlecfie pipărata a fost a- 
ceasta, va răspunde oricine. Durere însă, că 
dl Şuluţ u na voit să înveţ e nimic din ea. ci 
a ţ inut să repeteze la 1910 în mod cu mult 
mai exagerat vitejiile sale stilare. pentru cari îl 
ilişcănise la 1802, maestrul Bariţ iu peste de
gete, într'un mod atât de simţ itor.

i

:IHGFEDCBA

1V.
Atâta poate ar fi de ajuns ca gustare din 

broşura lui Bariţ iu. Dar iată această minunaiă 
broşură vine să descurce nodul gordian, pe 
care nu l-au puiul descurca „ocoşelile" pre
ţ ioase ale dlui Branisce, când acesta a cercat 
să deplaseze chestia Şuluţ u de azi. silindu-se 
a-i da o importanţ ă istorică nemeritată.

După părerea dlui Branisce rezultatul cer
cetărilor mele asupra lui Şagunaşi a timpului 
său aşteaptă să fie ratificat prin mulţ imea do
cumentelor, ce posedă şi mai adună încă şi 
acum d, Şuluţ u. Căci. vezi Doamne ar ii cu 
mult mai important, ceiace spune ori adună 
d. Ş. despre Şaguna, decât ceiace am putut 
afla eu în cercetările mele. eu un biet muritor, 
care n’am de unde şti, cum a procedat Şa
guna. căci n’am avut nici măcar norocul de-a 
trăi pe vremea lui.

O judecată mai tipic analfabetă decât 
aceasta, în materie de istorie, numai o sin
gură dată am mai auzit: ţ inând în \6 Nocm- 
vre 1009 în comuna Galeş, lângă Săliştc, o

-
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prelegere poporală despre ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtrecutul acelei co
mune, am vorbit de întâmplări şi stări vechi 
de prin veacurile XIV— XVII I. La sfârşitul pre
legerii unul dintre bătrînii satului mă întreabă: 
„De de unde le ştii toate astea domnule pă- 
irupoape, că doară eşti om tînăr, nu eşti de 
nuni s'o urzit lumea?"

l-am răspuns simpaticului meu ascultător 
cu înţ eleptele cuvinte ale lui Miron Costin: 
„Lăsat-a Dumnezeu iscusită oglindă minţ ii 
omeneşti: scrisoarea, dintru care, dacă va 
nevoi omul, toate cele întâmplate cu multe 
veacuri înainte va putea şti şi oblic?'...

Recomand şi în savanta consideraţ iune1 a 
Ului Branisce aceste cuvinte simple şi bătrî- 
neşti! Şi, cât e pentru documentele, ce ar po
seda dl Ş., te rog, linişteşte-te, dle Branisce! 
Te pot asigura eu, că dl Şuluţ u nu are nici 
măcar un document de 5 rînduri contra lui 
Şaguna, căci dacă ar avea. ar fi scris 500 de 
..răsunete'* despre el până acum.

Dat spune Şuluţ u însuş, că ar fi trimis la 
Academie o lucrare cu excepte din Bariţ iu şi 
din Cartea de aur despre anii 1863—7. (Cam 
în răstimpul acesta sânt înrădăcinaţ i gărgăunii 
dc „trădare naţ ională” ai dlui Ş., de care ar 
voi cu orice preţ să-l scoată pe Şaguna vi
novat, dar nu reuşeşte cu nici un preţ !). Aca
demia se vede însă, că a ştiut aprecia după 
merit lucrarea dlui Şuluţu, lăsând-o să zacă 
acolo netipărită, pentru care fapt „venerabi
lul” se-simte totuş în drept a mă numi ye 
mine -ignorant” , fii ndcă aş fi „spart în
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gnI" si nu aş cunoaşte o lucrare, care n*a 
va/ui lumina tiparului şi, probabil, nu o va 
vedea niciodată î

De altfel chiar şi din diatriba, cu care d-ta 
n'ai pregetat a-ţ î manii coloanele falnicului 
-Drapel4', precum şi din broşura clandestină, 
pe care de sigur ţ i-a trimis-» autorul ci în 
semn de mulţ âmiiă pentru bunele d-tale .sen
timente si servicii , ai ti putut să te convingi, 
stimate die Branisce. că ..venerabilul” nu poate 
dovedi nimic contra lui Şaguna. ci crede, că 
l-a doborît pe Şaguna îniurîndu-mă pe mine 
în mod atât de trivial şi de păcătos.

Dacă pe d-ta tot te mai obsedează încă 
bănuiala de tradarc. ce aruncă Şulutu. şi dacă 
persişti în dorinţ a de a te lămuri din consta
tările unui contimporan mai bine decât din 
rezultatele cărţ ii melc, iată. dlc Branicse. mă 
ofer să-ţ i stau în ajutor. l)c aceea votu cita 
aici părerile lui Bariţiu. care. ori cum. vei recu
noaşte şi d-ta. că merită mai mult crezământ, 
decât toate vorbele de om năcăjit şi pătimaş 
ale dl ui Şulutu.

Să fim deci cu luare aminte la ceeace scrie 
B. la pag. 8 a broşurii sale!

„Criticul meu (adecă dl Şuluţ in ca fost iu*  
rist şi judecător ar trebui să aibă atâta simţ 
de drept şi cunoştinţ ă de jsjS-i ai legii, ca să 
ştie. că dânsul nu poate să fie ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjudecai or com
petent între fratele tatâ-său şi între alta per
soană. prin urinare, că notele sale vrâjmăşeşti 
intercalate la biografia lui Şaguna pentru 
mine nu 'puteau să aibă nici o valoare, din
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roiură ele mă făcură, ca din acea zi ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsă trag 
hi mare îndoială iubirea de adevăr a dini 
tosif St. Şahi fu".

.Şi mai departe urmează B: rDn. Şuluţ u 
.11 e unta pasiune de a pronunţ a şi în conver- 
saţ iuni private cuvîntul dc Jrăddtor asupra 
mitropolitului Şaguna. Las’ că cu acea incul
pare grea răneşte pe coreligionarii acelui 
prelat şi produce în ei o iritaţ iune. care poate 
deveni fatală, el insă nici nu a fost in stare 
să convingă pe nimeni cu probe. cu docu
mente de valoare juridică despre acea tradare. 
ce zice dînsul, că ar fi comis mitropolitul Şa- 
guna (aţ ă cu Transilvania, prin urmare vine 
in pericol, ca mai curând ori mai târziu să 
fie tractat ca calomniator. Desfrânata sa 
pofta de nisbunare il  orbeşte, ca să nu vază 
nici atâta, că acel prelat, pc care el îl in
culpă dc (radare. îndată după consumarea 
dualismului a fost declarat din nou de cătră 
monarhul acestui imperiu ca cel mai credin
cios cetăţ ean şi supus, distins şi onorat cu 
una din decoraţ iunile cele mai eminente, prin 
urmare în nici un caz trădător.

Şaguna a vândut ţ ara ? Cu câţ i florini  ? Cui 
a vândut-o? Impăratului-rege? Casei Habs- 
burg? Ungurilor? Şi cei vreo 15 arhiduci 
maioreni şi toţ i vechii consilieri intimi, oli
garhii austriaci, vreo sută sau mai mulţ i ge
nerali, şi miniştrii cu ambasadorii dela curţ ile 
europene, au căscat gurile la trădătorul Şa
guna, au rămas muţ i ca icoanele din bise
rică; erau şi surzi de tot, încât nici unul nu
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!ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAauziseponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nici chiar cele 500 de tunuri austriac6 
şi pe ce/c 000 prusiene cie/a Saciowa şi 
Kăniggrae/s; nici cnergioasa intervenţ ia ne 
a împăratului Napoleon'' 111 prin miniştriisă> 
ta regele Willielm, ca acesta sd nu ' insiste 
pentru destrămarea monarhici austriaca, nici 
furiile KossutManilor *n‘au cumpănii nimic 
asupra itiimei celei sfâşiate a împăratului 
l'rancisc losif\ singur cuvântul lui Saga no 
a avut aceea putere magică, prin care s'a 
consumat cassarea autonomiei acestei ţ ărir

După cele înşirate până aci. întreb încă 
odată: fost-ani eu ele reacredinţ ă când am 
afirmat, că B. a administrat prin broşura sa, ■ 
lui Şulutti o Jccţ ic pipărată” ?

iHGFEDCBA
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VI.
Dl Şuluţ u susţ ine, că eu aşii batjocorit me

moriile d-sale şi că aş fi aşteptat să-mi laude 
cartea. Doamne fereşte! Bu aş fi cel mai ne
norocit autor de scrieri istorice, dacă s’ar fi  
întâmplat să scape din condeiul cilul Şuluţ u 
vre-un cuvânt de laudă despre cartea mea: 
.Viaţ a lui Şaguna-. Despre memoriile d-sale 
numai atâta am afirmat şi voi susţ inea 
totdeauna, că autorul pare a fi fost condus la 
alcătuirea lor mai ales de nobila intenţ ie de a 
se imortaliza pe sine şi pe ai familiei sale. 
Cine crede, că această afirmaţ iune a mea ar 
fi nebazată, poftească să controleze, cetind 
însuşi aceste scrieri polecrite .istorice” şi exa-.

i
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minând autoexliibiţ iiinile caraghioase ale au- 
mrului.

Nici istoriografia secolului al XVII-lea nu 
poale arăta cu una cu două asemenea pro
ducte istorice amuzante. Dacă eu sânt de pă- 
icica, că lucrările „istorice" ale Ului Ş. trebuie 
primite şi utilizate cu mare precauţ iune. fiind ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
foarte problematică valoarea lor ştiinţ ifică 
am iaraş mângâierea, că nu sânt singur de 
această părere, căci şi B. persiflează cu destul 
succes activitate  ̂„istorică" a dlui Şulutu. 
scriind în broşura sa la pag. 7 următoarele: 
. Parc că a scrie istoria contimporană ar fi  
iot atâta, cât a culege anecdote de ale vână
torilor, a Ic grupa'în 2 -3 coaie şi a le ti 
nda memoriu..." Sânt de părere, ca şi la pag. 
lo7 voi III din „Părţ i alese", unde B. vor- 
bcşic de anume -istorici" cultivători ai -anec
dotelor de petrecere", tot Ia dl Şulutu face 
aluzie.

fireşte pentru aceste păreri ale mele dl Ş 
nu va pregeta a mă gratifica cu epitetele de: 
obraknic, infam, laş, mizerabil, fiindcă am în
drăzneala a le spune în publicitate, după cum 
am avut curajul a demasca şi broşura clan
destină, care, după dorinţ a „venerabilului" autor 
ar fi trebuit să rămână „intra muros". — Vezi, 
asta-i „venerabile" eu, în rusticitatea mea, 
n am putut tolera, ca preşedintele „Asocia- 
liunii" să aibă la activul sau fapte, de cari 
trebuie să  ̂se ruşineze însuş în faţ a lumii. 
Căci, după „rustica" mea părere, un asemenea 
preşedinte trebue să fie în toate privinţ ele un
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om corect şi superior, ceeace am văzui cu 
mâhnire, câ .Venerabilitatea Ta" n ai putut să 
fii si nu eşti. Pentru aceste grave scăderi ale 
caracterului Ului Ş.. pe cari am avut virtutea 
rustică- a le demasca, am fost timbrat, că 

aş fi om .fără creştere şi fără caracter", pe 
când dl Şuluţ u va rămânea, probabil, în con
sideraţ ia amicilor săi financiari şi pe mai de
parte ca un ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbărbat integru, cu creştere şi cu 
caracter; mai ales cu caracter!

Cât pentru «rustica natura", mărturisesc, că 
sunt mândru de originea mea de ţ ăran, de 
cioban din cel mai frumos colţ de ţ ară. Am 
ieşit din opincă şi îmi este foarte scumpă 
aeeastă opincă, pe care o preţ uiesc mai mult 
decât toate blasoanele şi pieile de câne, 
cu cari se mândresc atâţ ia imbecili şi ne
vrednici.

Mai departe afirmă dl Şuluţu, că m’aş fi  
.turtit" însumi, prin cartea mea. care mi-a 
adus premiul .Academiei Rpmâne" şi deco
raţ ia Maiestăţ ii Sale Regelui Carol. Nu do
resc alta, decât să-mi ajute Dumnezeu sănia 
mai pot „turti" şi în viitor prin astfel de lu
crări.

Şi câte nu afirmă încă dl Şuluţ u? Imposibil 
să exhauriez aici toate născocirile lui, căci aş 
abuza prea mult de pacienţ a on. cetitori. Pro
mit însă, că voi mai reveni de cate ori dl 
Şuluţ u va mai tipări vre-un „ răsunet, o sa-1 
întâmpin cu un nadaos\ După cum se zice :

nulla dies sine linear tot astfel in viitor nu
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\n rămâneţ i nici un ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA..răsunet" a dl ui Ş. iară 
adaosul cuvenit".
Încă o insulta a dini Şulutu, .şi voi temina.
riindcă ani avut „obrăznicia" dc a scrie o 

«arie voluminoasă despre Şaguna, iar nu o 
bazaconie ca broşura lui Şulutu despre laricu, 
Mimică cosistorul metropolitan a fost atât de 
imuininios. încât din venitul net al acestei cărţ i 
mia acordai şi mie Va ea onorar; şi în stîrşit 
Mimica Academia Română a aflat de cuviinţ ă a 
premia această carte, dl Şulutu se crede în drept 
a mă numi _ştreber’ * şi „autor gheşeftar" !... 
Şi se laudă cu cele SOC) eoroarne. cu cari afir
mativ a contribuit la .Fondul Avram lancir. 
Dar ce sâni aceste S sutişoare de coroane 
venerabile" iaţ ă dc zecile de mii. ce ai în

casat pe nemunciie ca membru in direcţ ia 
Albineiy Zilele trecute mi-a comunicat unul 
dintre cci mai serioşi şi mai bincinfnrmati 
umeţ ionnri dela ..Albina", că în timp dc 30 
de ani, dc când este dl Şulutu membru în di- 
ircţ iunea acestei bănci, a incaşul peste 100.000 
de cproane ca tantieme şi mărci de prezenţ ă, 
mi cum le mai zice. întreb: nu este aceasta 
o ..pomand" însutii mai mare decât premiul, 
cu care Academia Română a aflat 
mea vrednică de a o distinge? Şi în schim
bul acestei sume enorme de 100.000 ce echi
valent intelectual sau moral a iertîit dl Şulutu 
pe altarul naţ iunii ? Memorii, răsunete, adao
suri şi diatribe?!

Când voi a.iunge şi cu să merit titlul dc 
.gheşeftar, când, voiu incasa şi eu zeci şiIHGFEDCBA
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sute de mii. şezand în direcţ ia .Albinei-, 
atunci am să aduc o jertfă mare pentru bi
necuvântata memorie a dini Şuluţ u: voiu ti
pări diatriba lui din .Drapelul' în atâtea sute 
de mii de exemplare, câte sute de mii Ro
mâni ştiutori de carte se vor găsi atunci în 
această ţ ară. Şi voi trimite fiecăruia calc un 
exemplar gratuit şi cu fotografia dlui Şuluţ u, 
ca să ştie tot natul, ce ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcinste mare a fost în 
stare să facă culturii române, la anul Dom
nului 1910, acest .venerabil" preşedinte al 
„Asociaţ iunir.

Iar până atunci .venerabile” vei avea prilej 
să meditezi, mult şi bine asupra masimei 
etern adevărate a dlui lorga:

-Bătrânetele, cari îşi cer singure res
pectul, nu îl merită*! i

Sălişte. 15 Decemvre.
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