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Abstract
Mihail Eminescu, vastly familiar with Romanian issues under Austrian-Hungarian Rule, by dint of his
various trips to Transylvania and, equally, due to his studies in Chernivtsi and Vienna, made his press debut
with a series of articles. In his issues, the lack of rights in the majority population of the Intra-Carpathian
region is aptly analyzed. Therefore, the poet was summoned to court in a tendentious trial on the part of
Hungarian authorities.
The stance taken by the great national poet reveals a kinship with the outlook of Metropolitan Bishop
Andrei Şaguna in matters of education and increased cultural awareness of Romanians under AustroHungarian Rule.
The great Orthodox clergyman, who marked the history of Transylvanian Orthodox Church by
restoring the regional Metropolitan See, was viewed by Mihai Eminescu as an energetic advocate of
Romanian rights. Due to his accomplishments in the realm of education and his involvement in the 1848
Revolution in Transylvania, due to his advocacy of political ‘activism’, he was deemed by the great poet as ‘a
political man through and through’.

intrând încă de la început în contact direct cu
studenţii români din Ardeal şi Bucovina, care
erau la studii în capitala imperiului, participă la
viaţa acestora în cadrul celor două societăţi
studenţeşti ale românilor: Societatea literarsocial „România” şi Societatea literarştiinţifică. Activitatea marelui poet naţional de
aici se remarcă prin eforturile depuse în sensul
unirii lor. Mihail Eminescu, cunoscând modul
cum s-a înfăptuit România Mică din 1859, mai
ales din povestirile care circulau în acea
vreme, cum ar fi Moş Ioan Roată şi unirea, a
sesizat faptul că fără unire lupta tineretului
studios din capitala Imperiului habsburgic în
obţinerea unor drepturi se va denisipa în zeci
de păreri şi de acţiuni plăpânde, fără a avea
tăria de a se impune în faţa guvernanţilor sau
de a atrage atenţia Europei. Ca prim pas a
fost alcătuirea din rândul membrilor celor
două societăţi a unui Comitet de organizare a
sărbătoririi mănăstirii Putna, având ca
preşedinte pe Nicolae Teclu, iar ca secretar pe
Mihail Eminescu. În cele din urmă cele două
societăţi au fuzionat sub denumirea de

Acum câţiva ani s-au sărbătorit 130 de
ani de la trecerea în lumea celor drepţi a lui
Andrei Şaguna. La cumpăna anilor 2008-2009
s-au împlinit două secole de când a apărut pe
lume cel care a reînfiinţat Mitropolia Transilvaniei. În anul 2009 s-au împlinit 110 ani de la
trecerea la cele veşnice a „luceafărului poeziei
româneşti”, Mihai Eminescu.
În consecinţă cele două nume reprezentative ale culturii şi spiritualităţii româneşti mia trezit curiozitatea de a vedea dacă transilvăneanul Andrei Şaguna a fost cunoscut de către
Mihail Eminescu şi eram interesat să văd în ce
măsură mai tânărul contemporan i-a apreciat
activitatea, mai ales că între cei doi era o
diferenţa apreciabilă de vârstă, de aproape
trei decenii.
La baza demersului nostru a stat, cum
era de aşteptat, atenţia deosebită pe care
Eminescu a manifestat-o faţă de situaţia
românilor din Transilvania. Când mi-am
propus această temă, mă gândeam că ar fi
aproape imposibil ca bogata şi diversa
activitate a lui Andrei Şaguna, pusă în slujba
neamului pe care l-a păstorit, să nu fi fost
semnalată de marele poet naţional.
Este ştiut faptul că Eminescu, fiind la
Viena, nu a putut rămâne indiferent de
frământările studenţilor români de aici, mai
ales, că din peregrinările sale prin Transilvania
cunoştea în mare parte durerile şi agitaţiile
acestora. Ca atare îl vedem foarte activ,

Societatea academică social-literară „România
Jună”, în cadrul căreia s-a constituit un

comitet în frunte cu Ioan Slavici ca preşedinte
şi M. Eminescu ca secretar cu propaganda şi
strângerea fondurilor pentru manifestarea de
la Putna.
Între manuscrisele lui Eminescu s-a
păstrat din această vreme conceperea unui
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„unitatea culturală”. Din aprecierile lui Eminescu lipseşte, fapt care prezintă o anumită
nedumerire, foaia braşoveană „Gazeta Transilvaniei”.
Concomitent cu aceste fapte are loc şi
debutul lui Eminescu în publicistică, remarcându-se încă de la început prin atitudinea
pentru apărarea românilor din provinciile de
sub dominaţia austriacă şi, în special, prin
atitudinea faţă de dualismul austro-ungar.
Cele şase articole publicate în 18706 şi tipărite
de către editorii operei eminesciene dovedesc,
prin conţinutul lor, nu numai profundele sale
cunoştinţe despre situaţia social-politică a
românilor din Imperiul austro-ungar, dar şi
faptul că poetul deţinea toate însuşirile şi
cunoştinţele pe care tânărul şi analistul politic
le poseda pentru o confruntare de substanţă
pe tărâm naţional. Punctele de vedere exprimate în aceste articole cu privire la analiza
dualismului austro-ungar şi a drepturilor
românilor din cadrul acestuia au atras reacţia
autorităţilor ungare. Problemele ridicate de
studentul vienez Eminescu în articolul Echilibru7, semnat cu pseudonimul Varro, unde
susţinea autonomia Transilvaniei şi „fărâmarea
dualismului”, l-a determinat pe Judele de
instrucţiune din Budapesta să-i intenteze
redactorului responsabil al ziarului din acea
vreme un proces tendenţios, drept pentru
care poetul cere să i se dezvăluie numele
adevărat al autorului articolului pentru care sau inflamat autorităţile ungare8. Nu este cazul
de a intra în amănuntele despre cum a decurs
procesul pentru că nu aceasta este intenţia
noastră şi nici nu dispunem de toată documentaţia necesară.
Important este că articolele tânărului
poet a stârnit cele mai mari supărări guvernanţilor budapestani, ele fiind considerate ca
un adevărat „manifest politic”, cum le caracterizează editorii publiciştii eminesciene. Totodată, nu trebuie să uităm faptul că debutul
lui Eminescu în publicistică s-a petrecut tocmai
în această vreme în paginile ziarelor româneşti
„Albina” 9, „Familia” 10 şi „Federaţiunea” 11 ce
apăreau la Viena şi Pesta.
În primul articol12, luat în ordine
cronologică a apariţiei, Eminescu ia atitudine
împotriva broşurii lui D. Petrino, intitulată
„Puţine cuvinte despre coruperea limbei
române din Bucovina”, 1869, unde autorul îl
ataca pe Aron Pumnul, profesor de limba şi
literatura română, unul din mentorii marelui

articol pregătit pentru a fi publicat în ziarul
„Românul”, în decembrie 1871, pe care
editorii l-au intitulat „Din şedinţele Societăţii
„România jună” naţionalii şi cosmopoliţii” 1,
elaborat în toiul luptelor din sânul acestei
societăţi, din al cărui comitet, după cum am
văzut, făcea parte. El se declara împotriva
acreditării ideii prin care membrii Societăţii săşi aleagă conducătorii după principiul profesării ideilor în viaţa publică a românilor, ca de
exemplul în jurul celor două personalităţii bine
cunoscute „Bariţ” sau „Şaguna” 2. În privinţa
tinerei generaţii se pronunţa că aceasta
„numai în continuitate cu lucrările trecutului”,
unde s-a plămădit „ideea întregului” ce o au a
realiza, „are trebuinţă de o singură direcţiune
spirituală şi că încercarea de-a organiza viaţa
viitorului va putea fi făcută de către junimea
română cu ocaziunea foarte nimerită a serbării
de la Putna” 3. Mai mult prin acest articol
Eminescu milita pentru împiedicarea destrămării Societăţii „România Jună” a studenţilor
români din Viena şi a păstra o anumită
coeziune care să pornească de la ceea ce
aveau în comun toţi membri. Conţinutul
articolului sugerează, în privinţa formării,
educării şi instruirii spirituale a tinerelor
mlădiţe, o anumită influenţă şaguniană.
Mai târziu ca drept recunoştinţă pentru
activitatea sa, mai ales, în organizarea serbării
de la Putna, dar, îndeosebi, pentru „introducerea unui spirit nou”, în rândul membrilor
Societăţii, cu precădere a unităţii membrilor ei
în baza unor „obiective comune tuturor
membrilor, cari-i unesc”, aceştia l-au ales, în
1875, ca „membru emeritata” 4.
Tot din această perioadă s-a păstrat
între manuscrisele eminesciene o însemnare
referitoare la aprecierea presei româneşti din
acea vreme. Criteriul de bază la evaluarea
periodicilor a fost relatarea luptei românilor
din Imperiul austro-ungar pentru cucerirea
libertăţii naţionale. Publicaţiile transilvănene:
Albina, Federaţiunea şi Telegraful român 5 –
acesta din urmă înfiinţat de Mitropolitul
ortodox al românilor din Transilvania – sunt
considerate din perspectiva eminesciană ca
„inteligente şi de bună credinţă”. Dacă asupra
primelor două poate să planeze o anumită
suspiciune dată de faptul că poetul se număra
printre colaboratorii acestora, faţă de „Telegraful român” nu se pot invoca asemenea
argumente, mai ales că această publicaţie se
pusese în serviciul „tinerilor” în lupta pentru
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sunt care, în zilele noastre dau popoarelor
tărie şi le asigură viitorul”15, iar cu alt prilej, la
Adunarea generală a asociaţiunei de la
sfârşitul lunii iulie 1862, considerată că cea
mai frumoasă şi mai reuşită dintre adunările
generale ale acesteia sub preşedinţia Mitropolitului ortodox transilvănean16, Andrei Şaguna
spunea că naţiunea română „este setoasă de
cultură şi luminare”17. Singurele drepturi de
care români transilvăneni se puteau bucura şi
care puteau să le asigure un loc în conul de
lumină a soarelui erau, după cum se confesa
Şaguna în vara lui 1864, la Braşov, lui Bariţiu,
„cultura limbei şi a spiritelor”18.
Pe aceeaşi parte a baricadei ce doi se
aflau şi în planul adoptării strategiei politice
unde împărtăşeau vederi apropiate, ce le
uneau în faţa ofensivei maghiare din cadrul
dualismului austro-ungar. Se cunoaşte că
Andrei Şaguna sfătuia pe reprezentanţii românilor transilvăneni să participe, în opoziţie cu
Gheorghe Bariţiu care recomanda în 1865
tactica pasivităţii după exemplul croaţilor19, „la
dieta din Cluj cu scopul de a-şi apăra şi aici
drepturile naţionale câştigate prin dieta sibiană”, de a protesta pe cale legală împotriva
unirii Ardealului cu Ungaria20. Şaguna îmbrăţişa „convingerea că în orice împrejurări şi pe
lângă orice formă de stat românii trebuie spre
a nu scăpa terenul câştigat şi care pierdut
odată, cu anevoie se poate recuceri21. Pe de
altă parte Mitropolitul Transilvaniei considera
dieta clujeană, convocată în baza legii electorale din 1791, „o reminescenţă jalnică, căci e
refluxul unei instituţiuni, care fiind bazată pe
sistema politică naţională a celor trei naţiuni
recepte, nu recunoaşte naţiunea română de
egal îndreptăţită cu ele şi nici-i recunoaşte
naţiunii române dreptul de a fi factor al
constituţiunii ţării” 22.
Cu prilejul examenelor de la gimnaziul
român din Braşov, din vara anului 1867,
Andrei Şaguna îşi definea noua lui poziţie,
arătând „că toată politica mea, începând din
toamna anului 1865 şi până astăzi este, ca noi
să ne punem pe acel teren, ce n-îl desemnează Maiestatea Sa. Politica aceasta astăzi nu
mai este a mea exclusiv, ci a tuturor acelor
bărbaţi, cari dimpreună cu mine au luat parte
la dieta din Cluj, în toamna anului 1865” 23,
„...legile din 1863/64 nu ne-au adus aur, aşa
şi cele din Pesta nu ne vor aduce aur, ci
precum acelea nu ne-au împlinit dreptele
noastre aşteptări în privinţa cauzei naţionale,

poet. Referitor la denigrările şi inconsecvenţa
aprecierilor lui D. Petrino asupra reputatului
profesor şi patriot bucovinean, Eminescu arată
că susţinerea „fonetismului absolut” de către
Aron Pumnul se înscrie în logica promovării
„latinismului extrem” întronat de bătrânul
Petru Maior, dintr-o „iubire nemărginită a
limbii numai româneşti şi esclusivitate faţă cu
limba latină şi cele surori. Aceste estreme au
fost condiţionate de însăşi natura lucrului, nu
poţi defige mijlocul unei linii până ce nu vei fi
aflat puntele ei cele estreme. Însuşi domnul
critic – continua Eminescu – nu e espresiunea
poporului, cum pretinde a fi, nu reprezintă cu
fidelitate legile ce se manifestă ca domnitoare
în limba poporului de jos, ci se ţine, fără de-a
o şti, însuşi de facţiunea literaţilor cari cred a
fi găsit calea de mijloc între fonetici şi
etimologi – un juste-milieu, cum s-ar zice”13.
La numai zece zile de la acesta,
Eminescu publica un al doilea articol intitulat
„Repertoriul nostru teatral”14, având ca sursă
de inspiraţie dezbaterile din sânul intelectualităţii româneşti din Imperiul austriac privitor la
dorinţa înfiinţării teatrului naţional din Transilvania, ca una din instituţiile culturale cu un
impact eficace şi imediat asupra tuturor
categoriilor sociale din rândul românilor din
teritoriile dualismului austro-ungar. Aceste
discuţii căpătase o amploare deosebită în
preajma dezbaterilor din Parlamentul ungar cu
privire la stabilirea bugetului pe anul 1870. În
aceste împrejurări studentul vienez se
amesteca în disputa dintre „bătrâni – susţinătorii înfiinţării Academiei de drept menită să
pregătească noile generaţii pentru lupta
politică –, şi tineri”, care nu se împotriveau
necesităţii înfiinţării aşezămintelor de învăţământ, însă ei considerau că teatrul, ca o
instituţie cu mare impact şi influenţă mai
cuprinzătoare în toate sferelor sociale
româneşti, constituia şi o adevărată şcoală de
cultivare a limbii române.
Conţinutul acestui ultim articol scoate în
evidenţă apropierea concepţiilor celor două
personalităţi despre educarea şi ridicarea
culturală a românilor. Andrei Şaguna, la
încheierea şedinţei din mai 1861, de la Sibiu,
spunea auditoriului să ia „seama în ce
momente şi în ce epocă vieţuim. Popoarele
mai înainte au putu trăi fără literatură, iar
astăzi aşa ceva este curat peste putinţă şi să
nu uităm însă – continua Şaguna –, că
puterea minţii şi a geniului, ştiinţele şi artele
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aşa nici acestea nu vor fi mai bune; de aceea
trebuie să ne punem pe teren legal, adică să
ne înfăţişăm în legislaţiune, ca acolo cu
bărbăţie română, pe cât se va putea, să
aducem la valoare principiul egalei îndreptăţiri
naţionale”. El milita, totodată, „ca toţi bărbaţii
noştri să se împrietenească cu convingerea
politică unanimă a regaliştilor şi deputaţilor
dietali; ducă-se acolo şi poarte-se spre binele
comun al patriei şi spre binele particular al
naţiunei sale, precum fac şi bărbaţii altor
naţiuni” 24.
Aceeaşi idee o împărtăşea şi marele
poet naţional. Într-un articol, publicat la 5/17
aprilie 1870 în „Federaţiunea” 25, Eminescu
susţinea, citându-l parcă pe mitropolitul
ortodox ardelean, că „românii trebuie să joace
un rol eminamente activ… acum nu-i mai e
permis – continua poetul – nimănui de a merge cu cutare ori cu cutare persoană, fiecare
prelat, fie ilustritate, fie magnificienţă, ci cu
toţii trebuie să mergem cu principiul, cu
naţiunea” 26.
Unul din mijloacele legale despre care
vorbea Şaguna şi pe care Eminescu îl propunea a fi uzitat era „dreptul de a petiţiuna”,
de „a alarma Europa” în problema asta atât de
gravă, exprimându-şi chiar dezamăgirea că
nimenea nu „a uzat energic de acest drept
pentru a scăpa naţiunea română de forţarea la
o uniune pre care ea n-o vroieşte şi n-o
recunoaşte”27 sau împotriva acelui deputat
Kálmán Tisza (1830-1902), care afirmase „în
camera Ungariei din 11 februarie 1870, cu
prilejul dezbaterilor generale privind bugetul,
cum că naţiunea română nu există”, sau
contra aceluiaşi care afirmase că românii
transilvăneni trebuie să migreze în România.
Faţă de evoluţia lucrurilor care mergeau
în defavoarea românilor Eminescu propune
„un congres general”28 al românilor transilvăneni care în mod paşnic să prezinte „atitudinea naţiunei româneşti faţă cu o eventuală
schimbare a sistemei constituţionale”29, în
urma celor două rescripte semnate de
împăratul Franz Ioseph la 1868: Legea pentru
unirea Transilvaniei cu Ungaria şi Legea
pentru egala îndreptăţire a naţionalităţilor. În
faţa „marilor schimbări”, ce se anunţau a se
petrece în imperiul habsburgic, Eminescu
considera că „oricare bun cetăţean are de
datorie de a se ocupa de viitorul patriei
sale”30. Eminescu arăta pe bună dreptate că
Transilvania este „patria” românilor „mai bine

decât a orişicui”, iar congresul va trebui să-şi
aleagă „oameni de încredere” care „să fie
înainte de toate energici şi de caracter”31.
După acest debut fulminant, publicistica
eminesciană înregistrează o tăcere aproape
totală în anii 1872 şi 1873, iar în anii 1871,
1874 şi 1875 înregistrează doar câte un
articol, pentru a-şi face din nou apariţia,
începând cu anul 1876, când Eminescu apare
ca angajat la „Curierul de Iaşi”, unde a
răspuns de aşa numita rubrică Parte neoficială
a ziarului. De acum încolo activitatea lui
Eminescu înregistrează bogată şi o continuă
activitate publicistică.
Aşa cum aţi putut constata în cele de
mai sus, am scos în evidenţă câteva din
convingerile şi concepţiile apropiate ale celor
două personalităţi care s-au întâlnit în
panoplia problematicii românilor din Imperiul
habsburgic. În noua calitate, tânărul gazetar
în baza rezultatelor achiziţiilor, a aşezării şi
cernerii ideilor elitei românilor din Imperiul
austro-ungar din deceniul şapte al secolului al
XIX-lea a cules fructul timpului în care mitropolitul ortodox transilvănean era situat printre
politicienii de frunte a naţiei pe care a păstorit-o aproape trei decenii cu un devotament
greu de cuprins în cuvinte.
Astfel, numele mitropolitului Andrei
Şaguna este pomenit pentru prima data de
proaspătul redactor al „Curierului de Iaşi” întrun articol denumit de editorii publicisticii
eminesciene „Se vorbeşte că în Consiliul de
Miniştri ai României…”32, unde se arată că
Andrei Şaguna înfiinţase publicaţia „Telegraful
român”. Eminescu apreciază că această
gazetă era „cea mai moderată [foaie] de peste
Carpaţi” şi în paginile căreia se continua „cu
stăruinţă politica modestă şi sigură a
neuitatului Şaguna”33.
În acest articol Eminescu, vorbind
despre politica maghiarilor faţă de români, a
adoptat o atitudine calculată, însuşindu-şi,
probabil, îndemnurile lui Andrei Şaguna34 şi în
consonanţă cu evoluţia politicii externe şi
interesele României de la acea vreme35. Cu
acest prilej a scos în evidenţă doar acele
elemente care dau substanţă „unităţii culturale”, dar şi siguranţă în progresul civilizaţiei
române. Aici se impune necesitatea de a
sublinia faptul că nu moderaţiunea politicii
înaltului prelat ortodox român transilvănean a
contat în obţinerea drepturilor româneşti în
confruntarea cu mentalitatea naţiunilor
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recepte ci tenacitatea şi mijloacele folosite de
Andrei Şaguna în relaţiile cu autorităţile
imperiale pentru atingerea acestor scopuri.
Cât de adevărate sunt aceste constatări
amintim că într-un alt articol, publicat câteva
luni mai târziu36, marele poet naţional arată,
prezentând atitudinea lui L. Kossuth (18021894) dintr-o scrisoare din 26 aprilie 1849,
adresată lui Ioan Dragoş (1810-1849), că
acceptă pacea cu românii „cu excepţiunea” lui
Andrei Şaguna care a îndemnat „poporul
român la răsculare”, fiind acuzat de „trădare
de patrie”. Drept pentru care în viziunea
conducătorului revoluţionar maghiar Mitropolitul ortodox transilvănean „nu poate avea
parte de iertare pe acest pământ”. Tânărul
ziarist cunoscându-i activitatea, mai ales, din
cele ce i s-a povestit, se întreba mirat de ce
era aşa de pornit L. Kossuth împotriva lui
Andrei Şaguna, care a fost, chiar în timpul
evenimentelor din 1848, „unul din cei mai
moderaţi oameni”? Tot autorul articolului
singur îşi argumentează, fără a intra în alte
detalii, că ceea ce a făcut mitropolitul ortodox
de la Sibiu a fost „în realitate un serviciu adus
umanităţii şi un merit faţă cu popoarele
transilvănene”37. Nu vom dezbate aici
activitatea mitropolitului Andrei Şaguna în
timpul revoluţiei de la 1848 din Transilvania;
lucrurile, în general, se cunosc. Noi dorim doar
să arătăm preţuirea de care se bucura acest
prelat ortodox în ochii marelui poet naţional.
Şi ca să continuăm ideea, Andrei
Şaguna nu era văzut bine şi nici de unii
fruntaşi români. Aşa se explică de ce
Eminescu face reproş indirect unui „partid
românesc din Transilvania”, care îl caracteriza
pe Andrei Şaguna „ca vânzător al intereselor
româneşti şi ca maghiarofie”. Astfel, într-un
articol publicat în ultimul număr al ziarului
„Albina”, se critică atitudinea rezervată a lui
Andrei Şaguna faţă de iniţiatorii acţiunii de
împiedicare a sancţionării şi introducerii legii
care promova dualismul. Eminescu nu-i
prezintă numele din considerente umane,
fiindcă acesta ia patronat începuturile activităţii sale ziaristice38.
La puţină vreme după moartea
mitropolitului ortodox de la Sibiu, Eminescu

aducea, doar la trei ani şi jumătate, aprecieri
pertinente şi obiective asupra întregii activităţi
a lui Andrei Şaguna, considerându-l un om
„politic de la creştet până-n tălpi”. Poetul
constata, totuşi, cu un oarecare regret, că în
fapt mitropolitul, cu toate că „îşi cunoştea aşa
de bine poporul, oamenii, inteligenţa, încât nu
i-au crezut capabili de-a rezista la 866 cu efect
la introducerea dualismului”. Această deziluzie
a credinţei lui Andrei Şaguna în viitorul
poporului român din Imperiul austro-ungar pe
care l-a slujit atâta vreme s-a datorat, spune
tot Eminescu, ca la „toţi politicienii de talent”,
„pesimismului” mitropolitului ca măsură de
prevedere în cântărirea evoluţiei evenimentelor din punctul de vedere al cântăririi
faptelor „cele mai rele, nu cu cele mai bune”.
În cele din urmă marele poet apreciază la
Şaguna „judecata sănătoasă şi oarecum
realistă a conluptătorilor săi”, care în cele din
urmă „a fost în parte adeverită”39.
Eminescu, ori de câte ori are prilejul, nu
omite a reaminti perioada cât Andrei Şaguna a
fost în fruntea creştinilor ortodocşi români din
Transilvania precum şi despre spiritul acestuia,
care dăinuia cu multe păreri de rău şi
regrete40. Alteori pentru a scoate în evidenţă
personalitatea mitropolitului sibian nu scapă
nici un moment din vedere lupta acestuia
pentru câştigarea şi apărarea libertăţilor
poporului pe care l-a slujit cu atâta devotament, mergând până acolo încât „pune
ordine ministeriale ungureşti ad acta – spunea
Eminescu – fără a le-nvrednici măcar de-un
răspuns şi care, când dreptatea era în partea
poporului său, o susţinea în contra a orice şi a
oricui”41. Aceasta era atmosfera în care „se
creştea tinerimea română din Transilvania”,
luând de drept model memoria marilor
antecesori între care sfânt patrimoniu al
marelui mitropolit Şaguna”, în al cărui
testament se sublinia neefectuarea vreunei
„înţelegeri cu maghiarii”, fiindcă aceasta ar
duce la „ideea unei acţiuni în contra dinastiei.
Toate speranţele românilor se-ntemeiază –
potrivit concepţiei lui Andrei Şaguna – numai
pe împăratul”42.

Dr. Constantin BURAC
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