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rât să te fac cirac. 

  

re. 

i: Nota No.r.. 
- Că să'ŞI faca lectorul uă idee de isufferiziţele “poporului în 'acea epocă, repro: 
ducem allăturatul act, cum Și vă poesie care descrie cu elocinţă jafurile guver- :, . - 

  

  

nanţilor din epoca.de tristă memorie a-Fanarioţilor, .. - ..., 

le II DIE a 
„+++ Slujbele. sub Caragea, 

” Tota lumea. 'scie ca reposatul marele Banu Grigorie Brân: 
„covenul 6ra unul din cel' mal eminenţi' elevi (4) at -faimosulii 

„ Lazar; era un boier-plin de” erudiție; ellinist şi. latinist pro- 
fund, Filosofia lui Ainecciu, tradusă din lâtinește în limba el- 
lenică antică, este de acest boier. -. i. ei ii 
„La curtea: sa. afla asil și protecţie toți loghiotaţii Greci; Pe 
lângă sine avea şi ună condiscipol al 'sea, “Nicolae, 'ce avea o- 
n6rea a mânca cu câconul la massă ; şi care, pentru tota fă: 
v6rea şi protecţia ce'i se oferea, câ! un cărturar ce era; şi ca - „unul ce știa și. psăltichiă „ se 'credea, fericita a cânta la pâra- 
clisui dela, capela din curte; însă rumai când venea coconiul - la biserica, 

In domnia lui, Caragea, Banul Brâncovenul, fiind numit Spa- 
tar, gisse sâ'1 cheme pe logofetul Nicolae, — L.ogofete, îi di- se” Marele Spătara,, M, Sea Vodă: ra institu . cu Spataiia; și fiind-că ești ori allă curții: n6stre din -copillărie,- am hotâ- 

să rac. Te orânduesc polcovnică de potera 'în cu- 
tare judeţ ; şi iata'şi pitacul de 'orânduire, arhon' Polcovnice. „D-lui arhon polcovnicul Nicolae niulțuirai, strângându'și giu- 

: 
4 

beoă'cu respect: la” piept; şi'săruta ciristită Și stapânesca mmâ- nă a d-lut Marelui Spatara, 
1) Pote admirator, dar elev a fost al lui Lambru, nu al lut Lazar,



  

— 3 — 

Trăgându-se în odaea sa, fostul polcovnic » ce se afla deja. în București, și în tâte dilele, de dimineța până sera, era jos în capul scării spătăriel; veni dar la ellu succesorul seu, Acesta polcovnicisse sub marele spătaru Arghiropolu, cin- stitul și credinciosul boier şi ginere al M. S. Iu Caragea Voda. —D-ta, arhon polcovnice Nicolae, îi disse felul acesta de Bu- luc-bașăa polcovnicit, ești un om procopsit; îți plac cărțile şi viaţa ticnita şi fâră bătae de Cap; vinde'mi' mie polcovnicia , Şi Scapă-te de. un traia în care nu te aștepta de cât callaria di şi nâpte, pe ploi şi vânturi; și când ești a casă, nu stai de- - "cât a judeca pe hoţii de Români. Ea îţi dau so de mii de lei pe an. N'ai 'de cât san iel, și să ședi acasa sa te odihneşti. -. Logofetul Nicolae, ce acum începusse ă lua un aer cam mar- țial, devenind Polcovnic, remasse pe gânduri. Me — Bine, îi disse; ne vom socoti, și vom trimite sa te cheme, „_ Fostula Polcovnicu .se retrase. Nicolae » remâinda singur, „începu a'și dice: 50 de mit de lei! acesta e treba! Ea nu "Ştiam ca coconul 'mi a avut pâna acolo purtarea de grija. Când da el şo,ooo de le » cată să'mai scâta cel puţin 20,000 de ler. Nu dau. polcovnicia,, Odata îi vine omului norocul, Ce: treba am? S'o caut singur, și să remâia bun Cât Ciu trai. „A doua di, fostul polcovnic, pâna în diua, era la ușa logo- - fetului Nicolae; şi cerea voie a se întroduce. la arhon polcovnicu. — Nu dau polcovnicia, în disse acesta, cum îl vedii întrând pe ușă; am-s'o caut singuru, . . Sa A „— Bine, arhon; polcovnice; ea adica vrem să'ți dic ca pen- “tru binele d-tale vrem să te scap de nevol. 
inele, meă |: dar ea m'am gândit şi mat bine. „„Espedia -pe bulucbașa; „şi noul arhon polcovnic începu a se prepara pentru judeţ, a se duce la postul.seu; ca sa me es. prim mai bine, dupa langagiul de atunci, la tactul sea. a „+ Pleca. în fine, Şi ajunse „la tactul. sea » unde, toţi ceaușii. cu , poterașii lor îl primiră, cu stegurile întinse şi dând la pistâle, 

„.— Pentru bi 

„Se instala noul polcovnic în: postul seu. Trecu ua di, doue, . ua 'septemână, dous, trel septemâni; ciaușii șI poterașii aștep- tau ordinele boerului, dormind pe. prispa şi pe subt umbrare ;. Şi bla, căscatului și a urâtului se, întinse în tâta tabara pol- Covnicesca. Dupa vre :0.ştse, septemâni de dile , 'polcovnicul ' „Nicolae, vegând: ca stă! pe Cheltuiela, fara a intra nimic în pungă, începu a 'se socoti: A a Da 
et?
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„Ce dracu! pe ce îmi da omul asta 5o de mil de lei pe an? 
de. unde era săi sea el? Aci trebue se âe ce-va; cata sa | 

me& dumiresc.“ 

Bâtu în alme,' orunci unut: ciaușiu san repare calul i p Z p Ș p p >$ 
" plecă drept la Bucureşti. Cum ajunse, trimise și chema pe “bu- 

luc-bașa, fostul polcovnic.. 
— Știu ce? disse Nicolae acestuia; ea m'am socotit una. D-ta 

"mi al dat E de. mii de lei pe an pe polcovnicie; eu îți ceru 
numai 25 mil de le partea! d-tale; și să îm tovazoşt; să 
catam înpreună polcovnicia. . i 

— ţi mulțumesc şi de acâsta,. arhon _pelcovnice; și nu voi 
uita facerea de bine câtu voia trai; caci stam pe cheltuiala şi 

fara nici ua chivernisăla. | 
Se, învoiră, facură niserisul, şi „plecara amendot la judeţ, la 

tact, 

Cum ajunseră, ua. activitate şi ua bucurie se  respândi î în toţi 
poteraşii. : 

„ — Bine al venit sânetos, boerule! strigara cu toţi, “Dum-: 
nedea să te ţie, că plesnea fierea 'n noi de urât, 

— Astia sunt copil mel, dise buluc-başa. câtre polcovnicul 
Nicolae. Am trait bine cu dânșii; cu tâte că "câte odata, de, 

tarnuiam și scarpinarm. pe câte, unul. Nu e aşa, me, Iâne, Ma 

rine,, Stane? . | 

—. D- ta se fi Sanetos, boerule; viciul stăpânului îngrașe pe 
sluga. 

— Bi! acum pe! „lucru, copil! Aveţi caii, armele, în buna 
stare? De sâra sa “fl cu toții gata. 

„— Cu toţii, cu. toţii, boerule; flacaii sunt aci. | 
Boeril se pussera la masă; „dupa masă 'dormiră. ca. boierit; 

dupa somn luară dulceța și cafea. Apropiindu- -se sera, biilue- 

başa chema pe toți ciauşit în casă. 

„„— Gata sunteţi, copil? , 
E — Gata, boierule ! 

 — Pe vânat acum! Tu, ciaușia Stane, Vaţi poterașii, plecă 
în plasa cutare, şi înprăştie'i prin sate, după « cum știl'tu; ce sa 

te mal înveţ! Tu, ciaușia Vasile, iea pe at tel, și pleca. Tu, 

ciaușiu Dumitre, ce mal cașci gura la mine?" fa asemenea; ti 

tu locurile și cotiturile tale. Și voi “toţi, haide,. se ve ved! A A- 
râtaţi-ve spatele; pe cai, şi cu Dumnegen înainte! | 

Logofetul Nicola€,, cu -ochil sgâiţi, să vada ce va eşi din 

+ 

ordinele şi disposiţiile” acestea, i se parea halima, după. limba. 
1%   
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de atunci. Dupa ce eşiră, ciaușii, i plecară « cu. poteraşii, Ier, 

întrebă, logofetu Nicolae: | 

— Ce o să facă elacum? .. 
„— Nel vedea, mâine, -poimâne, ailalta poimâne, după depar: 

târea unde se duc. a , 

— Bine, vom: vedea, disse logofătul Nicolae, cu “flegma sa 
| de loghiotat.. „Inaintând,. nsptea, boierii “polcovnicl se culcară. 

A doua qi de. dimineţa începură ; a veni din ceuşi, şia da ra- . 
port. Unul spunea că baăeții lui, din cutare: și cutare sat, s'a 

întors cu atâtea capete. de vite, boi, vaci, vițel, cal, „ete. AL 

“ tul asemenea; celalalt pe a semă. 

Buluc-başa le „porunci, ca fie- care . să ŞI duca vitele salile în . 

alte sate, cu totul opuse de acelea de” unde le- -a. luat, 

A doua di, a treia, di,, se urmă tot asemeneă. In intervalul 

acesta; sătenii pagubâși începură a veni lă tactul polcovnici- 

ei, ca, cu genuchi plecaţi și, cu lacrimi fierbinți; să. se roge a 

li se da ajutorul poteraşilor spre a dai gână: hoților, ce > le-a 

furat vitele. ' 

Bulucbașa nu Tipsea, la. Bc-care plângere; a lua semnele Și 

cantitatea vitelor fie- câruia, Și de a ospedia poteraşii : necesari 

: spre căutarea. lor. Ri 

ciumă şi Ta! bacanie' se facea aliş-veriş. -Bacanul şi. cârciuma- - 

rul începură a, lauda pe. Dumnegeu că a mai înviat satul. In 

fine,. poterașii, espediaţi după căutarea hoților şi a "vitelor, în- 

„ cepură a veni care cu câte, ua „pereche de boi, care cu vaci 

şi cu viței, care cu câte un cal, "doul, în cât batatura. „polcov- 

niciel începu' a..lua un aspect de obor. - ” 

„ Pagubașii, fie-care își Cunoştea vitele sale; poterașit, fe-ca-! 

re ÎȘI, nara aventurele, cum a “alungat pe hoţi, cum 's'a bătut 

cu dânșii, cum a pus mâna „pe vite, şi cum în fine tâlhari de 

"hoţi le-a scăpat din mână. 

Polcovnicul Bulucbașa strigă sa le tacă gura 1a toţi; jcâa - 

facut curtea, polcovniciei se Ru, mal £ semene decât un“ han şi 

un obor... 

„Dupa. ce restabili tacerea, începu a „desparţi vitele, fie-care 
a 

cu stăpânul. sea, și a le prețui. 

„— AI ter sunt, boii ăştia, me 2 întreba pe! unul: 

A mei, boerule ! a | 

= cunoşti bine? e să iai 

= Cani, sa, nu-l, „cunosc? ca. număl atât, ave! 
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a “Bi sa! ţi ftătasta i Fata fâcair. ia gaiit. Dă ce: "mat bot! - 
Agtia: ca uă .para,. fac 500 de lei; cinci-gect de lei e deciutla; 

_caută-te 'n pungă, şi vei de da ce- va Și baețilo, că nu Sunt: 
slugile tale.: 

— Aoleo, 'săracul: de înine ! boerule !! Ea n'am "dat: pe bo 
de cât numai 200 de let; și acum sa voia săi vend, nu: a-mi da 

- nimini nici, 150 de let pe dânșii. i“ - 
— Minţi, Rumâne. Uite. Rumânul dracutut! da şiret nat! e, 

! “ Asta e; şo de lei, daca „Nrel Să iei boil; dacă, nu, puna de. 
scutură praful: dupa tine. .-: 

E Venia rândul: apol la văca: altuia, + la: cail celur-lalt; tâte' vi- 
“tele. se preţuiau îndoit şi întreit de'ceea ce faccu; deciuelele le 
facea, “grâmada de bani pe imasa Polcovniciei, păgubașii apol 
întra pe. mână poteraşilor” ce le Iu, mai cât le-a luat și pol- 

:: „covnicul, Multe 'din 'vite iară, cum! se “întempla, fireşte la tâte 
furtişagurile” din lume, nu se: mai gasea, cu t6ta strașnicia” ce 
punea d-lui Boerul. polcovnic: "Boi, mal vârtos cel mai țepent 

„şi caii cel mai frumoși, par ca „era un facut, câ nu se: mal 

Astfel! se urmă vre ua. doue septemârit; "Pe deo parte,: sera, 
unii din poterași. erau: espediaţi dupa vite, și pe'de alta, di- 

-minăţa. până în diuă; alţi: poteraşi! espediași! mat dinainte, ve- 
n€u, ;pe cum am dis, cu'vitele destinate a fi aflate de: strașni- 

“cul zabetlic al polcovnicului, Di. cu altă; deciuelela aducea în 
casa polcovniciel peste.uă mie de: lei. pe. di. * it mi 
La tote: acâştea, logofetul, Nicolae: se uita, « ca un! „Ioghiotat, 

şi suspina adesea.” ÎN ăi at 
In cele dupe. urmă, pleca la Pacurst,ș şi trasse drop la co: 

conul. NCN 

— Her! bine a venit, îrhoii polcoiicet! “îi issa d- lu ma- | 
"rele: Spatar. - a. 

Cum își merg trebiie? Cum o „duci cu' polcovieia? Si 
— Ren, cinstite cocâne! ! Ea 

. = De ce?: î RE a ee 
. 

„— Apor, ista de ce.u ȘI ticept ai spurie istoria cum a 've- 
o nit Bulicbașă,! şi i-a oferit '5o: de mir de Icr;:cum. n'a vrut s o 
dea, şi sa 'dus s!o: caute 'singur; cum â şedut pe: cheltuiala 
vr'o şâse septemâni; cum s'a 'hotarât a se întovăroși: cu Bu- 
Iucbașa; şi în. fine cum a a Vedut că'se caută” polcovnicia. la 
“fârra, 

.) 
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DEE — Sărac sunt,  disse el, cinstite cocsne; buni sunt şo de zii 

de lei ce "mt a dat;; :şi buni sunt banil ce vedem cu ochit mei 

sera pe masa polcovniciel; , dar. ceea. ce „Ved,. că este, e. ble- 

stemul, urgia lui Dumnedeu! Nwpal trebue! adause. el, scu- | 

turându'și „giubeoa,; mai bine, sărac şi curat, cu carticelele me- 

le, cu. bisericuța:. mea; şi pentru ua gură și îmbrăcămintea u- 

nut trup, se trâești d- ta! Mulţi săraci mănâncă, din curtea d-tale; 

oiu trai şi eu. - - 

— Hal.ha! hal Nu spul ca, eşti prost? Adica par? acolo 

tot nu te socotem! Măi, prostule, eu când te-am chemat şi i 

“am dis că voli sa te fac cirac, știam eu ce-va. Fieși care pol- 

covnicie are prețul hotărât, după listă; şi se. vinde cu şo.de 

mil de lei, cu 60, 70 până la 100 de mil de lei pe an; afară 

de ceea ce se mat dă logofătului spătăresc și Gmenilor casel; i 

„eu "ţi am dat una din cele mai bune polcovnicil; .şi tu te: le- 

pedi de noroc. Prostule!. dar astea sunt canonisite după leg. 

Dreptul Spătarului . este de a vinde polcovniciile; al Vistie- 

rului, de a vinde isprăvniciile şi, sameșiile; al Ispravnicului, da 

„vinde zapcielâcurile ;, „Șal. “Vornicilor , . d'a, vinde vataşiile de 

plaiu; şi apol polcovnicit, ispravnicii, „sameșii, zapcii, vătașii 

„de plaiu, cum, or să scâtă, banii, daca fie-care nuși va căuta 

„de meseria. sa,; dupa chipurile. ce sunt în.. obiceiu. Ea di am 

dat una din celle mal bune polcovnicii, şi ca la un om al ca- 

„sel,' "ți am daruit:o, unde alții dau. până la So de mil de, let 

- pe dânsa; şi tu îl! dal. cu piciorul! ,, 

__—Nu'i dau cu piciorul, cinstite cocâne; . dar, sg mă, ierţi d- -ta, 

“ÎŞI spuiu. că nu "mi rooae, nu pot baga astfel de bani în, „pune 

ga mea..:. .. » 

— Mer, dar eu sunt “Banul Brâncoverul,. "cu “moșii, „cu fi 

san ca nici un boer; şi tot.nu,m& pociu lepăda când îmi da 

_M. $. Voda ua chiverniselă. Vedi, tu ești. alla, dupa vorba 

curoăsca: „em chiel, em. fudul; E destul că în. Spataria unul bo- 

ier ca mine, să nu se facă Spatarul tovaroşid cu hoţii aştia de 

Fanarioţi, cu hoţii şi cu tâlhari, ca săi trimiţă în bende a des-. 

„puia şi a uccide lumea, .și să înparţă prădile' cu denşii; caci 

limongil ăştia. nu se mulțumesc. numal cu ceea ce e canonisit, ! 

„*.— Mie, boierule, nu'mi trebue. nici. canonisit ; un trup am, 

ȘI: noii: muri de fome; un suflet am, și 'ml e destul păcatele 

mele; ce să me mai încarce cu, câte am v sdut? , 

„— Prost al fost când erai în scâlă cu mine, şi prost o să morI. 

Ţlaide, dute; voii porunci cele de cuviință logofetului spataresc, 

!
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Iata, dara care erau drepturile cinstiţilor şi credincioşilor bo- 

ieri ai Domniilor fanariote! Ua clasă se gicea de slugi, alta 

de credincioși. boeri; şi cea mal înaltă, ce practica tâlhăria or- 

ganizală, se > gicea cinstiţi şi credincioşi. 1) ! 

  

“CANTEC OLTENESC. 

  

Lelco mulcă, sândurica | 

Numai pâte mitutica; 
Ca'1 frumâsă diminâță, 

Roua 1 nasturi pe verdeţi, 
Şi Zorilă ? n răsărit - 

JScă 'm câmpul aurit. - | 

Plec, m& duc la d'A1 ciocol, 

Ce-şi bat joc şi'şi rid de nol! 

Leleo muici, leleco Dsmne 1 . 

Prunculeţii 'mi mor de fâme: 

“Mor în țera Românâscă, 

Cea avută, cea cerescă! 

Codrul mândru „c'a 'nverdit, 

Frunga mi Va 'mpodobit; 

"Mă duc să pândesc ciocol, 

Ca prea mult ȘI rid de noi. 

Ce folos d'aşa câmpie, 

De a țerii avuţie, * 

Cadu aurul cu, sacii, 

Dacă parte mad. “săracii |. 

Ca din holda ce muncesc 

Nici un bob nu folosesc;. 

“Muncesc tot pentru ciocol; | 

„. Copilaşii îmi stai gol. 

N'aa cimașă, pai mâncare; 

Ca şi biata masa 2) m'are. Du 
Nare-a târce, mare-a ţesc, 

Și din strenţe nu mat ese. 
Ca plătesc, plătesc, plătesc,” ! . 

Și nu mat mt răfuesc. . 

Tâte ?n plată 'să la ciocot; 

:Lumea nu e pentru .noi!. 

Intro di ne-a cere d'ăre 

Plata p'aer şi pe s6re. 

5 „Conservatoruli No, 1. Novembre 1656 de N. Russo! (Eliade) pag. 12 23128, 

2? Prescurtată din mamă-sa. 

Ca cer vamă şi chirie 

Și 'p'a fiarei vizunie, 

Platesc locui de "bordeia, 

și n'am nici 'malaiă “de-meiu, 

O ciocoi, ciocol, ciocol!. 

Ce-om fi 6r'de vină noi? i 

Anul tot “în lucrul vostru, 

N'avem timpuleţ al, „nostru. 

P'o oiți cereţi plată, * 

Fiind-că paşte, fiind ea fată, 

Giini cercți să v& dăm : 

De n'avem, să cumpărăm. 
Mai iertaţi-ne, ciocoi, 

Cabia pelea e pe nol! 

Până când 'să daa în vară, 

"Doi copil, îmi degerară ; E 

Ca-i "coliba dărâmată ; 

Cerga d'arendașa luată 

De găteje am Sfârşit, | 

Şi 'ciocoiul le-a scumpit. : - > 

O ciocol,. ciocol, ciocoi, : 

Ce ne frigeți, val 'de no? 

Ca platesc! şi pentru vatră, . 
Pentr'un căpatâiu de şetra ; 

Pentru tot ce e sub s6re;., 

Ca gis Christ, că daca sări 

Al d'a fost mai necâjit, 
EI e ?n cer mal fericit. 

"Mal dați cer pe la ciocoi, 

Și pământ, la alde noi. 

: Christuleţe, » mat ia-ţi . cerul, . 

„Ca. ne rebegeşte gerul; a 

"Ta-ţi şi cerul şi cuventul, 

“Şi mal lasa-ne pamentul. | 

  

  

         



: Dymi cat pociă măcar a „sta, 

i Capul: a mi-l rezima, 

"Mai du "n cer, şi a'ar ciocol, 

Și mai iaria-ne pe ol « 

" Leleo miutea, dactaşia prinde. . 

Hoţomani, d'aâi de ne vinde, 
- Hoţomani dela "biserici, 

Dai. ce ne tot fac la predici, 

Sa le spuia ce-a dis Christos, 

Pe-când mi'ţi umbla pe jos, -. 

Și da lumea la ciocol, 

i Ş'opria cerul pentru noi! . .- | 

„„Leleo muică, cucul cântă 

" Vara verde, vara sfântă ! 

Codrului că plete "i crește, 

Pe voinic că mi-ţi umbreşte, 

Umbra"? dâsă ?n cărpenișiă, 

Să m'aşed la al cotiș, 

Sa pândese la ar ciocol, 

Ca prea sunt spurcaţi cu. noi! 

Leleo mulcă,. măiculiţă ; 

Ta dă-mi tânta” puşculiţă ; 

Ca de an n'am. mat cătato, 

Şi rugina- o fi mâncat'o ; 

Ca de an mam “dat! cu, ea, 

Ș'asta”1 te averea mea. 

„Sa mă due la d'ai ciocot,. 

- Ceşi bat oc, şi ȘI, rd, de Rol, 

Pușca Tanga, Ehintulită, 

Din resbâe dobâridită ; 

Moștenire dela tica, 

Țica ce nu ştia frica; 
Ca intra în Cârjalii, 

Şi da grâză "n Pasvantlii, 

Pia 

A. 

8 IE 2 

- 

Tata n'avea Su şi i dor; 

„Se hrănea dela ciocol. a 

Poterile şi catane " 

"- II dicea tot capitane. 

Când răcnea,: scotea văpae; - 

Nuti sta nimeni în bătae. 

„El mt a dis când a murit: 

„Te-am crescut şi te-am iubit; 

„Punte 'n pânda la ciocoi, 

nCă el nu sunt fraţi cu rioL.u 

“Lelco muică, cucul carei 

Voinic! codrul se avânta; 
Frunza-l verde şi curat; 

Parcă-mi văd nevasta fata; 

Dar me duc, voinic şi viaş:: 

Și nu știu 'd'o să mat via; 
Hoţomanii de ciocoi. : 

„Or fi poteri dupe not... 

Ca ci fur! în “gioa mare, 

“In Divan, în Adunare; 

Yară frică de robie, 

De batae, pușcărie; 
Caci ei sunt privilegiați, 

Şi de prăvili apăraţi. 
Bresle rele de ciocoi, 

Ce sug sângele; din nol!* 

Cână plica în haiducie; 

. Copilaşii şi soţie, | 

Cu bătrâna, lor bunica 

Il ţinca plângând de frică, 

El pe toți, Si săruta, 

Flinta 'n umeri arunca ; 

Și luând'o spre Vulcan, 

Dicea 'n frungă pe Jian. ?) 

  

. 

“Nota No. XI. 

“ Laizul şi impositele sub. Caragea, - 

Un strein, ,. care a şedut î în Romania şesse ani, (dela.'181ş 

până la 1821) vorbind, despre luxul Gospodarilor ș'al boeri- 
lor, qice, despre, Caragea şi despre boeril d'atunci: 

1) D. Bolliac, Poesiţ:naţienale, tipărite Ia Paris, 1857, pag. 15;



pa Dee 

“ Imbrăcamintea unui bobr. din protipendada costă ' 400 galb. 
aprâpe; iar a: coesnelor, îndoit și, întreit. Boeril cheltuesc 'pe ” 
an până la '3 mit de galbeni, de-și au Poslușnicl și. Scutelnici, 
şi câte 10—20 servitori (țigani) “cu cari se ajutaă;. - 

„Cheltuelile Prințului -se urcă pe an dela 3. până la 4 mil, | | 
es, în care întră şi tributul „Porții! cum și. „presenturile“ Paşi-. 
lor” și demnitarilor celor mari. at “Porții, ' cum şi gratificaţiile 
pe la favoriţi: şi pe la Llcit (consuli), Intreţinerea; curţii” dom- 
nesci: costă: mal -mmulte sute de mil de le! pe an. Funcţiunile 
'se daa pe câte un: an,: şi tâte cu'bani gata. 1 ii 
"Un 'alt-strein, care a gedut. în. Principate” mal. a mule: ani, Si 

ce e despre Caragea : A 
„In primul an.al Domniel: sale, imposităl ordinar fu: adao: E 

gat de opt ori mat mult de ce: fussese fixat. prin: bugetul ge- 
“neral, decretat de: divanul. Domnesc la 1802, conform. Hatişe- : ! 
'zifulut; acel iniposit se mai “adaoga.'ș și prin. ordonanţe date'la . 
fie ce triminie de catre adunări. parţiale de boerl; decorate : cu 
dietul pompos, de” Adunare. obştesca. : 

„Acest imposit 'se mar mâria prin dessele schiimbaru de:vi- 
stieri ; îl mai marea, şi ispravnicii, creaturele Vistierilor, 6meni: - 
crudi şi rapitori; Și aceste. contribuţiunt 'straordinare, ce s&pu- 
neai pe oraşe și pe! sate, sub felurite pretesturi - absurde. şi 

"arbitrare, produceu sume: îndoite Ai intreite de cele legiute d de 
Domni cu divanul seu. -:: 

! aContribuţia vâimilor, cari. pâna la. 1802 privea numai. ora- i 
. şele. şi târgurile, se întinse și asupra satelor. : 

Apo și contribuţiile ce se puneau pe miel, pe vinuri şi pe: 
alte articole de felul acesta, „fură şi ele adaogite peste ceea 
ce stipula Hatișeriful. -- 

' pĂceeaşi: sistema de, încarcare. se urmă cu rechisiţiunile de 
fân şi ord, destinate : pentru poștit şi grajdurile domnesci ; pen-.. | 
tru untul, mierea și mieii ce se trimiteu la Vidin și la Stam- ! 

: bul; pentru: dillele destinate la construirea şi reparăția cetaţi- 
„lor turcesc după celle doue ţermuri alle Dunării; și pentru 
leranele de construcțiune la: amiralitatea. turcescă; „t6te ace- .,. 
stea, contră stipulărilor Hatişerifulul. * 

„De multe or acelle obiecte se plateu î în bani, cu pregia î în- . 
doita şi întreit de, valdrea lor reala, 

  

  

- 1) Lettres sur la Valachie par P. R. Paris, 1821 pag. "82; sp om 128, 123 : 
şi 134. 

..
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i „Și tâte aceste jafuri erau sancţionate de ministrit lut. Ca- 

- ragea,; creature vile alle Despotului, complici al hoţiilor salle, 

“ua: urmbră din. vechea obștescă Adunare;. iar budgetul era 

tot Vauna în deficit, cu scop da „servi ca pretest. penru a- . 

„busuri. nou€. alle: annului viitor... : . | 

“yIn şesse.ani şi jumătate al domnier lui Caragea, Ss “ad creat . 

peste patru mil.de boerii, cari adușseră un folos necalculat ; 

toţi. acești boeriţi erau '6meni recomandaţi numat prin basse- 

ea. şi rapacitea “lor; din el unii eraă înălțați la celle mat în- 

nalte trepte ale: boeriei, ceea. ce facu a înjosi cu totul proti- 

pendada, deja. decimată şi. slăbită. prin esiluri și persecuțiuni în 

persâna membrilor e! cellor mal influinți şi avuţi. 

Tâte funcţiile statului erau date la. mezat, pe fagiă; tot ce . 

era. avere publica şi privata era de drept a boerilor, mari şi 

mici ; Spaătaria. însăși, poliția generala . a ţerrei,. încorona ac6- 

stă operă de . spoliare universală şi sistematică , ce deve- 

nisse lege prin obiceiu. ' Spătarulă vindea capitaniile de ju-.. 

deţe, instituite pentru apărarea hotarelor şi liniștea publica; 

assemenea Vistierul şi Vornicul vindeaă funcțiunile ce atârnat 

-de. dânşii. | 

„Plângerile. catre Porta erai înăbușite de aurul tur Catagea, 

'stors din. spinarea poporului; promissiunile de îndreptare e- 

rau eludate de viclenul Gospodar; abusurile mergeu crescând, 

şi ţeranul abandona coliba spre a emigra sau a deveni hai- 

duc.: Ua assemenea stare. de lucruri trebuia să producă uă: 

rescâlă .) 
e. 

  

Nota INo. UI. 

ba către împărăție, când a îugit Caragea Yoavod, 109 sept. 28. 

„Noi, robil prea puternicei împaraţii, A Mitropolitul, Episcopit, 

| Egumenii şi Boeril, mart și mici, Capitani şi tota saraca Raia, 

„din cea neapărată datorie îndemnându- -ne ca nisce supuși cre- | 

“ dincioși, al prea-puternicel. şi a nostră hrănitâre împărăție, și. 

„cu celle pâna la pământ închinăciuni catre prea înaltul împă- 

Vă La Principaută de Valacbie, sous le iozpodar “Bibesco, par B. A... 

ancicn agent diplomatique dans le Levant.— Bruxelles 1848, pag. 14-17. 

—Vegi şi nota dela pag. 122 din „Conservatoruli No. 1 Novembre 1856, fse 

" xedactată de Eliade în Turcia, sub numele D. N. Russo, şi unde se descrie 

- mijlâcele prin care se înavuţiat împiegaţii sub Fanarioţi.



rătescu .prag . aratându- ne, printr acest prea plecat, al nostru 

obştesc Arz-mahzar, însciințăm prea blândului auzal prea pu- „ 

ternicel împărăţii, că Domria Sea Ioan Voda Caragea, Dom- 

„nul 'acestel țerri, astadi la 29 alle aceste luni. Septembre, pe 

la. 1o cesuri din di, lasând scaunul: Domniei,. a. plecat, eşind 

afară din politie” întocmal: cu același chip ce obicinuia de” eșia 

„.afară la plimbare ; iar peste prea puţină trecere de vreme, ca. + 

de 'vr'o patru câsuri, ne-am pomenit că, din urmarea drumu: 

lui Domniei Selle, ne. trimite câte-va porunci 'în scris, care ia- 

răşi după a. supunerii datorie și povăţuire, socotind.că, se. cu- 

vine a se face sciut și la împărăție. - ae | 

- Tată trimitem; și. copii 'dupu densele, adeverite cu iscalitu- 

“rele n6stre, : Mitropolitului, : Episcopilor şi .Boerilor, trimițând . 

osebit și copie dupe o notă ce în urmă ni s'au trimis de ca- 

-tre cinstitul general consulat al .Russiei de aici, spre a se' fa- 

ce cunoscută câtre împărătescul auz și cererea ce face. prin . 

numita notă Escelenţia Sea Generalul Consul:rusesc; şi tocmat 

:dupe priimirea acestor porunci alle D-Selle, ce s'au dis mal 

sus, încredinţându-ne cu bună semă de a sa "pribegire de aici 

"din ţerră, cu tota familia -sea, numai decât, pe de o parte no! - 

-boerit: am: îmbrățișat cu toţii strejuirea politiei şi otcârmuirii 

țerrel, -priveghind din tâta virtutea. de a se pune: în lucrare 

-şi a se urma ori câte mijlâce privesc la întregimea acestul 

împărătesc keler, după a supunerii strămoșești! nostre fer- 

binte râvnă şi credință, ca unii ce dela a sa împaratâscă milă 

- aşteptâm. tota hrana și mângâăerea. . 

Tar pe de altă parte, -prin nizamul deosibit, aăm lipsit: de - 

a 'înştiința fara de .zăbava, și pe luminaţii și slaviţit. Muhafidi - 

ai Serhaturilor, de acesta fară de veste întemplare, până când. i 

ne vom învrednici. a sosi :și a se ârata acesta vrednică de ja-. 

___1e a nâstră însciințare la împarătescul prea înalt Prag, înain- 

„tea căruia, așternând celle până la: pământ a le nâstre închi- 

năciuni, să ne tânguim de acestă fără de. veste nenădăjduita 

a pribegiri! Domnului, care nu puţina spalma și turburare a 

pricinuit. la obștea” supușilor Raiale de aici ale prea puterni- 

cel împărății, întocmat ca şi la alte trecute asemenea. întâm- - 

plări. de pribegiri alle acellor Domni, cari, arătându-se în pă- 

mântul țerrei cu desevârșită stăpânire și putere, a pus în lu- . 

„crare fără de sfiala, tâte cugetările și voinţele lor, “când nu 

puţine reutați și pagube am suferit; în cât, din nisce urmări 

"ca acestea, alle Domnilor, am ajuns a, ni se turbura apărarea, 

o
 
e
r
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liriştita a _ţerrel (care « este “kolâr imparatesc); “Şi în vreme! ce -. - 
"noi tot Wauna suntem, și. în tâtă viaţa. nâstră vom îi: supuşi 
şi credincioşi, ne vedem încongiurați de .asemenea: supărătore 
supărări. Dar cu tote :acestea, împlinind datoria supunerii și - 
a credinţii nâstre . către prea puternica împărăție, ama odih-: . 
niti cu. celle mal blânde .și cuviinciose mijlece pe supusele 
Raiale; am pus. în bună orânduiala curgătărele trebli alle țe-: 

;:și tote câte am .socotit că privesc la nizamul 'cel: obştesc 
a pamântului, le-am întocmit cât ne este: prin. putință, spre. 

. împlinirea sfintelor împărătesci porunci, ' spre săvârşirea cur- - 
gătorelor trebi, și spre întocmirea: liniștirii: cel obștești. De'a- 
-ceea dar, „alergând tâtă 'obştea: supușilor locuitori de la. acest 
împărătesc și noue' de hrană : datator keler “al prea puterni- - 
cei Împărăţii ; „ne rugăm ;. cu celle pănă la pământ închină | 
ciuni, ca să- -ȘI reverse prea.. „puternica . împaraţie cea. cu blân- 

-'deţe împarătâscă, şi. împăratesca mila sa, câtre cel ce cu ne-. 
sațiosă dorire aştepta şi: privesc. la: aceeaşi împarătescă a: sa 
“milostivire ;- şi precum a pururea 'delă moşii; strămoșii nostri - 
am dobândit: mângăiere: dela: asa nemărginită mila-, “ce.'pri- . 
'vesce către toți 'supușii prea! puteriicet.. împărații, asemenea, Şi 
ăcuni să ne învrednicim a dobândi ceea ce, a să stapânesca şi pă- 
-rintescă priveghere; cu milostivire privind asupra supușilor sei, 
'va bine-chibsui, spre, a ni se: pădi cinstea,. dreptaţile şi-privi- 

- legiurile cari prin” împărătescile și .vrednicele de închinăciuni 
“Hatişerifuri'ni: Sau hăradit ; cum: și” liniștita petrecere, i. odih- 
„nă, atât a părții bisericesci,. i a nemului. boerilor.: pământeni, ' 
cât șia tâter obștei supușilor. Raele a, kelerulul: împărătesc. 
"Caci: noi: 'apururea, Cu'tâtă obştea, înălțam mălai: de rugăciuni. - 

„către înaltul: Dumnedeu pentru: prea. puternicul şi'-prea drep- 
tul al:nostru:facator de:.bine', și ţiitorul dreptăţii, stăpân al 
nostru, spre îndelungirea anilor: vieții împărăției sele, și spre - 
“întărirea şi starea . împeratescului sell scaun, pana în: veci. 4) 

i 

Ea “Nota, No. 1. | E 
 Zontizrtaral în anul 1800; dărnit: de. Tudor la biserica dia 

| „Comuna Oloșani, E 

s aa, dat. acest, iponticostar bisericet. dela “Cloşant,, jud. Ae- 
_hedinţi; şi pohtim preoții. bisericel. „acesteia, ce se Vor afla, ori. , 

5. Condica No, 122,din, archiv, Statuluţ, +Pag- „338-339 

S



în ce vreme, a avea trecute. în pomelnicul dela proscomidie -. 
| numele ce arat mal jos, ca pre (elle) « să le. pomenesca la sfân, 

tul jertfelnic. Da E iti 
a | i 1819. febr. 27 

Dionisie Azhiereul Ca N 
Varlaam Monahul;  - Si Ra 

“Varlaam Lupul ; i 
“Marin; 

„ Efrosin Bromonah 
= Apostol; 

„4, Petre; a, SR 
Zoi; i Ş i i 
„Dionisie Arhiereu; „i - 

| Iosif leromonah Da N 

: Rocsanda; a ai 
”... Mitrofan. Ieromonahi ; 

„_ Costandin, Ioana; a Ra 
A (șuseris) Theodor biv vel Sluger. :) Di ai ai 

i 

, . . - 
- TI 

i Nota No. V.. a 

- Actul de danie a Int nador de 30 "sti. daţi î în folosul arcoţilee dela 
biserica din corăuna,:  Prejna, dist, Mehedinţi, Qidită de - “Tudor cu 
” ” pesele "sale la; 1808, și“ roparată . la, 11860. 

„Fiind că pentru stînjini. de moșie, trel:ăeci, cel. “ami cumipa- 

'ratu cu zapis în. ruptâre dela Glieorghe sin Kurea' Kelcea, 
în. hotarul. Rumâniorilor, aceşti stînjini, din. bun cugetul meu, 

1 arn.dat 'danie la sfinta biserică ot. Prejna, hramul sfintei nâs- 
„ catârei de Dumnedei, care sau: facut de mine, să fie pentru 
„ chivernisirea .sfintel bisericel, . și pomenirea sufletulur mei, şi. 

a părinţilor, și a; tot n&mulul meu; pentru, ca să fie. știut că 

acești, 'stînjini 1 :am; luat. numa. pentru. acâstă tr&ba, de "i am 

daț danie la, sf nta, biserica. - „Nimeni, din copil naer 2 sau n6- 

mul meu. să, nu fie. volnici a- căuta sar iă; ci sai stapânesca 
sf, biserică în vecl.! Și am iscalitu. cu mâna mea. i) | 

„Theodor Slugeru. i. N) IN „1808; Mal, 20. 
e 

  

5) Scris de mâna lut Tudor, "la: pag. 124 verso, din acel Penticostar, . 
12) Se: vede ca pe atuuci Tudor: cugeta la însurătâre., . :.., tr e ÎN ” 
3). Originalul autograf, il” poseda dutorul aceștei: istorii, MR 
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1 Nota No. VL | 

“Copie, dupe dilata, lui mador, când hotărisse să plece în Passia ?) 

“A fându-me ea om necâsătorit şi fara de vrednici clironomi, 

 temându-mă& în tăta vremea de mârte, mal vârtos aflându-me 

ostaș, și în tâta vremea. călător, precum și acum am calatorie 

mat delungată, am socotit ca să "mi puii la orânduielă subt 

epitropie cele ce am, atât mișcâtore cum şi nemișcatâre, în ce 

chip să se urmede, întâmplându-se sfârşitul vieţei mele la vre 

ua străinătate, sa măcară şi aici. a 

,  Ântâia, ferbinte m& rog Dumnâvâstră la trel boieri, prietini 

al mei, Dumneta Chir “Constantine Furtuna, Dumntta Arhon- 

- treti (logofât) Joniţa Burilene, și D-ta axhon Armașu (ărigorie 

„Ciocăzane; sâ bine-voiţi, pentru mare pomenirea D-vestra, a'mi 

fi epitropl mie pentru tote, precum rânduesc ei mai jos, să. 

urmați dupe mortea mea; și pentru acestă ostentla şi facere 

"de bine a Dv. milostivul Dumnegei 'sa ve trimită D-v. pe. â- 

cesta lume mincin6să hartă şi mila lui; iară la viitorea şi nesă- 

vârşită vreme, ușurare sufletului D-v. Aa | 

1. YVâte acareturile mele, câte am aici în Mehedinţi, adică: 

case, mori, vii, locuri de prăvălii şi de case în Cerneţi; însă, 

viea din Poeana hoţescă, cu casele şi cu tâte vasele viei din 

d&lul: Govorel; mâra din Pleșuva, m6ra cea mare. din Severin 

cu pământul ce este „cumpărat; înfundat, precum se coprinde 

(în) zapisul caselor din Cerneţi; şi locul dela portă, cel cu pomi, 

locul de casă din drept Polcovnicul Istrate peste drum; Și lo- : 
4 

cul de prăvălii, de alaturi cu Velisco; cuniparăturele de moșie 

ce am la munte în Dalboca. Şi în Cloşani; îi o piatră de m6- 

ra din apa 'Lismenel, CU curtoa' de moșie din Câlnic; să se 

„venda, ori cu mezat sal cum se va socoti câ vă 'eşi mai bun 

preţa, ca să nu se faca paguba. 
Dia 

2. 'Tâte” hainele, ; arazmurile, şi tacâmurile de masă, să se dea 

le, iaramurile, şi ac
i 

feaţini-me Papa. . Ra IE 

„3. Tote 'argintăriile şi rmele câte! se afla sâ 'se-vânqă. 

“4. Moșia şi alte acareturi, şi viile ce ama la Vladimir jud: 

Gor-jiă, acelea să ramâie fraşini-meă Papa şi surorâ-mea, şi 

maică-mea, “cât va trăi. 

5. La 'nimini nu sunt dator nici uă para; iară. un” zapis: de 

PI a
d 

'1) In dosul acestei copii, ce 0 posedă D. Ion Vladimirescu, nepatulă hui “Tudor 

e scris: „Copie dupe diata ce ad lasat boerul când era să se ducă la Rusia“.



N 

15 i la Logofetu Petre de Divan, și altul de lei soo la Ghe- 
rie, omul boerului Samurcaș, să nu se ţie în Sema; că le am 
platit, şi nu S'aă găsit ca 'să le dea... --- mei 

6.. Toți bani ce vor prinde la vândarea, celor numite mal sus, 

cum 'şi bani ce sunt gata, 'care se vor vedea: unde se afla, 
prin altă însemnare în condica mea, care „este ' 'pecetluită, şi . 

la ce vreme se va "deschide, să se dea 'pe- îndata toţi banii, 
din 'care jumetate să se dea frățini-mev, “cu mumâă-mea și su- 
rori-mi Dumneel, cu analogie; iar. jumetate să mi se faca po- 

meniri, adica, cele obicinuite până la un an; uă sută de să- 
rindare să se faca cu tot șartul; talere 1250 să se trimiţă la 
Sfânta Agora, sa se dea cu legătura dară bisericei; și pentru: 

acesta, să, fie datâre biserica ca în vec să apringa. ua candelă 
la icâna: Maici Precistel, să, arda în tâta vremea, diua și n5p- 
tea, în vec; asemenea er 1500 să se trimiță la Erusalini, la 

_biserica Sfânta, tot cu aşa șart, ca să arda ua candela în vec; 

și ce bani:va mal prisosi, să se dea pe la biserici' sărace, sa 

" se“cumpere cele ce va lipsi; şi la biserica ce este facuta de 
mine în Prejna, să se dea, 'le1 300; şi de va mat prisosi bani, 
se vor mal face pomeniti, care'se va socoti de Epitropi, adecă: 
fete: sărace să, se îmbrace; sa se dea și la slugi: la Dumitru 

feciorul ler 100, la Rosa lei so, la “Stan Caroke lei 100, la 

Iancu Bogdan lei 50, şi la Nicolae băiatul le 100, fiind câ a 
cestia m'aă slujit. 

. Copiem şi foea de prețuire a averil! tur Tudor, dupe origina- 

lul aflat tot în possessiunea nepotului seă,. D. Le Vladimirescu 

din Vladimir. | : SR : 

  

ie de prețairga averii. lol, Tudor. când, era să glece în a Daria, 

6ooo lei,: Casa și viile din delul Cerneţilor. : 
1000 lei, Mâra cu coprinsulu ei, i livedi pe moșia Govora. 

-8oo lei, Vadul. de mâra cu. pravalil; dela moșneni, pe apa 
Topolnița. E mi, i 

“200 lei, Binaoa morii la Paducel. Nea aa 
so le, Casa morarului. 

„700 lei, Moşia, din câmpul Severimutut, dela Alexe „Viaauy 

Cercel. 

' 600 lei, Patru. silişti în oraş. docuri-în n Cezneţ) 
:3000 let, Casa de qida din Cerneţi. e 
12350 îeL. | ARICI 
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La ppa » pe când Austria ocupase Bucovina, Cabinetul Vie- - 

"tea face drumuri, pentru! înlesnirea comercitilui Şi tranporta- rea' trupelor; sa evaluese întinderea, populația și natura so- lului,, avantagele acestel ţărri,. şi paguba ce ar simţi “Turcia şi Russia din perderea lor; .în fine să. notese, disposiţiile 10- cuitorilor în privința Austriei, . RE „„„Eată respunsul comissiunii + Dece i i: n Aceste ţerri sunt d'ua mare utilitate.. strategica -pentru. a- părarea imperiului despre. resărit; “caer, possedând partea oc- - cidentală ;a Carpaţilor, este indispensabil a possede, și partea „ orientală, care ar forma punctul de redima, al oștirilor,: șar în- lesni retragerea lor.la cas de învingere ; apoi cele -doue pro: 
urmare, până să putem a ne face. stapânt p'aceste țerri avu- „te,- comissiunea e de opiniune a strămuta, hotarele, în timp de „ Dace,.fe prin. învoire sau prin oră ce alt mijloc. nMoldavia. are. uă importanță speciala :. caci ar pune în co- ___ Municaţie directa Galiţia şi l.odomeria cu, Transilvania :. astfel “ca Ştirile ar trece dela ua provincie la alta pe un drum mat scurt şi mai lesnicios; și unele “strâmtori ar: face, mat puţin greu, transportul artilerie] și mersul cavaleriei celei grele ; iar - trupele formate în, Principate ar putea, servi, în timp. de res- bel, a .protege: manoperile oştirilor nâstre.. - a „În. privința, negoţului, Moldo-Romania ar avea uă impor: tanță imensa. Tot comerciul Turciei cu Polonia, Ucrania, Ruus- sia și Germania; trece “prin : Bucuresci și Iaşi; prin urmare „prin Transilvania espediţiile sar face . mal iute. și mat comod. Bucureștii 'ar f magasia de. -unde . s'ar transporta marfuri și producte catre “Terzburg, IKronstadt și Bistritz, sau catre Si- biia, Czernovitz şi Syatin. i IRI e N _nMoldavia și Valachia “conţin mine fârte avute de aramă, cari, de nu s'au sploatat pana acum, causa e ca au fost tat- 

bi



.. 

| ză i. — 

„Guvernul imperial sa ia de urgeiață tâte mijlâcele ca să 
întarâsca costa despre resărit a Austriei, ce e atât de espusă; - 
ar trebui înca sa se întindă hotarele - şi în lungul. -Dunărei, 
dela Orșova până la Șilistra,; și d'acolo să tragă uă linie spre 
Varna până la ţermul'-Marei-Negre, şi dela începutul Gârlei 
"Podhorze, ce da în Nistru, pănă la îmbucătura acestiul. rîu, 
urmând cursul lui; ocupându-se ast-fel tot țărmul de apus al 
Marei Negre. 

„Cât despre disposiţiile locuitorilor î în privinţa Austriei, co- 
misstunea. îl împarte în trel classe: preoţi, boieri şi ţerani. ' 
"Preoții simt uă mare ură pentru stăpânirea Austriel, din cau- 
sa deosebirii de religie şi de temerea, sa nu perda proprieta- 
țile și influința lor asupra poporului. Boierii să tem să nu per- 
da dreptul absolut ce esercita' asupra țăranilor , . împârtaşind 
şi ei prejudiciile popilor; însă temerea de Ruși îl face. a pre- 

tera stapânirea Austriei. Cât pentru sateni, pentru că nu sunt si- 
guri pe munca, lor, și plângerile lor nu. sunt ascultate, el dor&a: 

- altă data dominarea Rușilor; dar de când cunosc jugul mos- 
covit, el invâcă guvernemântul austriac; mal ales de când . 
ved că săteni! din Transilvania. sunt protegiaţi, et platesc tacse - 
regulate și traesc liniștiți, bucurându:se de fructul muncei lor. 
E de sperat că chiar preoţii și boeril, luminându-se asupra a- 

: deveratelor lor interese, şi convingându- se de avantagele ce ar. 
trage din dominarea. austriacă, vor priimi şi el bucuroşi scep- 

| trul monarchiei austriace, 

„In privinţa solului, comissiunea e. de parere ca numal a 
_treea parte e cultivabil; căci. restul e acoperit de paduri, bălți 
“Și munți neproductibili ; și "1 preţuesce ca la 20. mil. fiorini, 

„Cât pentru populaţie, fiind ca locuitorii acestor provincii 
sunt supușii Porții, s'ar putea preţui fie-ce familie, una peste 

„alta, la: so fiorini, preţ cu care și nobilii din Transilvania vând 
“> “servi lor; prin urmare, tâtă populația română se pâte evalua 

Y; 
a'21 mil. și 500 mil forini. Ge | 
Ua familie de miei, observa autorul de unde estrageră a- 

cestea, ar costa mai mult ș însă Regii, fiind păstorii popâre- 
lor, evalutsa turmele lor bipede dupa buna lor plăcere, 1) 

  

: ) Primul: caiet al operei Staats-A nzeiger, de Schloetzer, pag. 38 şi urmaătărele a 
pe care faimosul orator Mirabeau le-a publicat la Londra la 1788, în opera, 
„De Îi Monarchie prussienne sous Frtdtric le grandi, tom. VI. pag. 279 şi 

"urmatârele ; şi după Mirabeau le-a reprodus: Alfred Michiels, în opera.sa: 
"Histoire secrete: du gouvernement autrichienţ, troisitme edition, p. 421-429. 
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"Nota No. Vu 

„ Bpistla, “Bpiccopului. Ilasicn “către Grigore Voaa Ghica 

„Macar că din nenorocire şi din: lipsă. a “multor: irebuinciose . 

mi se popii trupesca stare. de faşiă la luminat” prasnicul: nas- i 

ceri cel de a doua'a: 'nemului românesc, prin slăvita suire a... 

- Inălțimer “Tele în strămoşescul: domnesci scaun. al: Valachiel, 

măcar că uni se vor. fi bucurând, îar alții me. vor: fi câind, 

"caci me văd lipsit: de acesta dorită privire. la care asta- A toți -: 

i nâvalesc, dar sluga Mariei. Tele, şi așa departat, și așa căitu 

-  de.uni, iar 'de alți pâte şi oropsitu, însă tot stau de fața .cu | 

„duhul. înaintea. Înalțimei 'Tăle; şi de nu ceva mat mult. decât - - 

. toţi cel ce trupesce sunt.. de faţă, 'dâr nici mai puţin de cât 

ă niminea dintr'enşii împartășindu-me obscescei bucurii, nu me 

"mir nici.de: cambaniţă, nici de :tuiuri,. ca aceste. semne de stă- 

| 'pânire, vrednice la. cinste, le sciu atât: de vechi în luminata 

" familie a Înalțimet Tele, încât de multe, ori. și putregend. le-am 

vedut: pre la. mormânţurile; “prea:  Tuminâţilor: familiarhi și ne- 

“muritori cu numele Domni - Ghiculesci, ctitori al sântelor oca- i 

| : uri ale sântului Pantelimon. RR i 

"Ci me bucur: privind mal: vîrtos cu; ochii sufietulut Ia ridică- 

NE rea. nemului din prăpastia în care mal mort zăcea, aruncat de . -. 

vrâjmașa - vreme, “vetamatârea. 'de om, surpătârea : de: cetaţi, 

şi stingatârea- de: hemuri ; de-acestă înâlțare a nemului, închi-: !- 

. puita cu. mintea mea, prin ridicarea . Înalțimei Tele. pre scau- - 

= nul Domnescu; după învrednicirea Dumnedeiască. și buna voinţă 

-. împărătesca. “Veselindu-me ară” sâltat cu duhul şi - 'serbez. diua - 

î "cea mântuitâre, şi. din: prâună : cu mine a.0 serba: pre; toţi: în- 

dema,. nu în'.mese; şi în ospețe, nu: în chiote deșarte Şi în răc- 

„ "nete-de vidre,' ci în chimiale tacute, dar;bine. resunătâre de&: s 

“mulțumiri ş ŞI 'de: rugaciuni catre. milostivul: Dumnedeii, . ca: : dh va 

“ drept înoind întru 'câle din: lăuntru ale: Înălţime Tele, cu: duh Pc 

Si stapânitor” să.le întărescă; şi . luminându! ți. mintea cu: duhul î în- 4 

“țelepciunii, duhul” înţelegerii, duhul! temeril de. “Dumnedeu, dup 

: : “"hul cunoscinții, “duhul! bunei: credinţe, duhul sfatului, . Şi duhul - 

a : puterii, săți: îndreptede i mâna'spre sezerișul: neghinei patimilor 

“:. “din sufletele norodului; și. să te învrednicescă a semâna în trân- i 

i sele dragostea, către. Duiminegea şi câtre. aprâpel6,, 'şi:a domni 

„peste. dânsele; culegând, însutit. “rodele mulțumiri și ale supu- -. 

"neril; că.nu este-atât de, 'mare: “lucru, prea niniinate: Dâmne; Fi Mă 

iai ocârmui un 'norod, cât: „este: a se: face. “părintele. norodului, 

 



1 

    

„. „. 

s 

teste. de mirare a 14. mântui "pre. el. - Nu ieste: de, lauda : a. “domnii 
„preste averile: 'Suptișilor. ,. “CI, 'este “de lauda a: dorani în. inimile”. 

o lors iâră acesta! sciinţă:: a. câscigăril' de. animă, ay6nd”o. de moş: î i: 

E tenire Înialțimea, Ta; atât dela fericiți Dornl.. “strămoșit feat a 

miel Tele, cât. şi dela. repausatula ' întru, fericire . părintele' Ma: 
i Tele; caută : în ieâneie -acelor Etotal, Vâlachiel,. şi eLte vor . 

- pune pre: “calea cea. . dreaptă, ȘI: te, vor mâna la salașul Slavel | î 

şi-al nâmuriri, ae i 
Si nu. sunt departe” de tiimea, Ta: cinstitele; icăne. aie, ă-: 

. - -cellor.- Slâviţi barbați:  Aprâpe dâ: Inălţimea: “Ta, sunt; „căcl: Tn-: DA - 
""nălţimea Ta: dintr'ânșii te:tragi,: și al. lor. îi cștI;:şi dinpreu-“. ' 

„ Nu este “de mirare. a: "domni. preste: “chulg răi de; „dnei ei Ş 

nă:'cu 'denșil: ver moșteni. slava cea nemutitâră; : petrecând, că a | 
ned: “Şi pilda de. tota. fapta bună: dând, Şi cu: cuvGâtul, dar. mal: 

"i îrtos cu! Tucrul; atât. luminătelor. odraşle;”. cât. și: tutulor su-! 
: pușilor Inăiţimer Telle ; “că nici. dașcali: mat 'adeverați Și mal 

3
 

;-vrednici. de credința. fiilor - sunt:-de- cât părinţii ;.. nici: pravilă . 
mal! ascultata și mal pazita de. -SIpușI "esta.decât : “pravila' cea: 

vie,. care: este” “purtarea, şi. petrecerea Stapânitorului. Prea în- 

Su vețatul. Plutârch dice::: „Ca: marele: Alecsandru Machedon, : 'a- Si PR 
E vându- ȘI: capul. cam plecat. în. partea. anu! sumeră,: ai. dat pri- . 
N : cina. boierilor, și: boierii; „altora, a ține "Capul așă. cum! Şi, Iape- : 
zi ratul “socotind că le Şede. mal “bine €.. Aşa, se împodobesc: su- : 

2 : :puşii cu cusurtirile, măcar: firescl, macar nârâvescl, a le Star. 2 

 pânitorilor. - a r ti 
ln dillele reposatulu: Dorna , Alessandria Niouzi,- “cirtesa- | 

“mi cârl. de: cari .se întrecea sa 'caute chioriş, > pentru! că Voda : 

- “zeposatul era 'ponivos ; şi vedea.: cineva-și în Bucurescl, atunci” 
: -uă filotimie &rba.f în -orbire:.Și. care: patima trupescă este “Tnaă 

: 5 rea de cât orbirea ? Dâra obiăzul Doninului, „elle ial. urâte | 

-“patime le-arata, frumăse în Ochii. norodului; iară de. Inajţimea, 

„i. Ta nici uă. patimă, mhoralicescă, nu se va lipi, nici. va, 'smeredui 
pră supuși, în câtă, vreme vel petrece îi gândită, dera nu: vădută: ii 

* însoţire a' Grigoriilor, a, Matheilor,. a, “Scarlaţilor, „a Alessandri- aaa 
- lor, Ghici, nemuritorilor. cu “slavă Domni ai Valachiel, și. pă- ” 

: ? xinți al: Marier Telle. și al patriei, cari nevediaţi. stan d'asupra. 
, capului Inalţimei. “Teile, şoptindu' ŢI. cele de folos. şi de mân-, 

„î tuirea,. norodului înveţature, şi gata să: te încununeda” cu cu 
* Dune: nâveștejite,: :de'1 vel, “asculta. Pre acestia. ascultând, şi cu. 

cinstita şi. lăudată. adunare” a: boierilor celor :ce: acuimi. stau, și 

mai, la urma, vor sta, „imprăjurul dowpiieșculul: sca un. al Inalţi- E 
, azi. 

  

pa 
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măi Telle, siujindu-te; vel fi nevatamat de: 'aspidele și de. nă- 
pârcile cari, încolacindu-se pe dinaintea scaunului, stau gata 
să salte pre el: una este a lingușirii, cea mai obrasnică și 

mat.veninată ; alta este a vândării, grâsnică și acesta, și să- 
geţi şi brice pre nări „scăpărând, „Și trupuri morte:de '6meni - 

din gură lepadând; alta este a mândriel, fata cea . mai mare | 
“a Luciferului; alta a iubirii de argint, fiica Iudei vendătoru- 
- Tui; alta a altet-patime; şi tâte cu un cuvânt din nemul şer- 

pelui, carele ai înşelat şi au isgonit pe strămoși din Eden. 
“Departeda:le! Departeda-le! Nu le lăsa, Domne, sa se atinga 

de scaun; astupă-ţi urechile la șuerăturile lor. Te-ai atins de 

„ densele? Te-ai otrăvit! Mușcatu-te- -au? Sevârșitu-te-ai! Depar- 
„te de” sufletul Inălțimel Telle şi a luminatelor odrasle otraâvi- 

târea, de sufletele. 6menilor cellor: mari maâglisire: Verme ca- 
're "șI afla hrana şi se încuibeda în pâmele cele ma! frumose' 

şi: în copacii cel'mat umbroși,- până când acelea putredesc, Şi. 

"aceştia se usucă. Iară el atunci, fara de a pătimi nimic, pl&- 

" ca.vedând aşternut pre pâmânt, din “pricina nesațiului seu, 

" copaciul din care .cu puţin mal înainte se: hrânia. De multe 

„ori se fac şi născătorii vermilor celor neadormiţi, aceşti vermi; 

câ nedreptățind pe: cel drept înaintea Domnilor, şi neîndreptaă- 

ţind pre cel drept, facând dulcele amar, și amarul dulce, lu- 

mina întunerec, și întunerâcul lumină, dau brânci Domnilor în ! 

" celle mai grâsnice rîpe alle greșelelor; și apol, dându-se de 

ua parte,.rîd ca fermecătârele, după ce ismenesc pre cei ce 

'se ating de elle. Jeră Inălțimea Ta, încălecând peste Aspide 

“și Vasilisc, şi călcând pre Lei și pre Bălauri, supune cuvântu- 

lui pre cei stăpâniţi de patimi, și asemânaţi necuvântătărelor 

fire de mat sus; și fiind cumpena dreptăţii, în cuvânt și în 
faptă, învață pre toți să încetede de reutăţile lor, să se înve- 

"ţe a face bine, să:caute judecata, să, isbavesca pe cel nedrep- 
"_tăţit, să judece pre sermani, și să îndreptege pre vaduvă; şi 

_de vor vrea, și de.te vor asculta, bunatațile pământului vor 

mânca ; 6r de nu vor vrea, nici te vor asculta, răi îngrodesce 

* Domnul prin Isaia. Proorocul; că gura Domnului a grâit ace-: 

stea. Și anii Mariel Telle dela Dumnedei mulţi şi fericiți fie! | 

Scrisa în 7 Sept., 1822. !) 
Ilarion Zpiscopul Argeșului, 

1) Din Memoiulr lui Darzenu. Trompeta No. 685 anul 1868.
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Nota, INo. x aa 

” Starea ds cultură a , Românilor în pregioa revolațiunii, dela, 1921, 
Prin întroducerea limbei ellene de catre Fanarioţi în bise- 

rica, în cancelarii şi în scâle, scopul lor era a desnaţionalisa 
- pe Români; „căci limba e naționalitatea, De aceea limba gre:: 

» că era obligatorie; şi fil de boieri, fără acestă limbă, nu pu- 
_teau nici ocupa posturi publice, nici dobândi. boierii .; şi 'apol 
acelle scâle, cu scop. da greci pe: Roniâni, făcându-l a dis- 
preţui tot ce era românesc, se plateu din Vistieria țerrei! | 

Pentru ' ondrea numelui de Român, trebue a. spune că au 
fost şi boieri despre care Raicevich dice „că cu atâta; religi- 
pune se purtau câtre vechile datine alle ţerrel, încât, sub t6- 
ntă domnia Fanarioţilor, nu voiră a vorbi nici uă vorba, gre- 
pcâscă, (pag. 255) 

Deosebit de dascalil publici, erau şi dascal privați prin ca- 
sele boeresci. ”, mulți din el innoranți . cum asigură scriitorii 
nemți, ca Sulzer, Volff şi Raicevich, 3) 

- Inainte de 1788, în scâlele greceşti. din "Romania se. învăță 
numai Gramatica și Logica lul Aristotel; tocmat dupe .1800, _ 

" începură a sc preda şi sciinţele de către professoril ca. Var. 
dalah, Veniamin, etc. 

Mitropolitul Moldovei Iacov. Stamate, a criticat metoda a- 
„cellor dascăli, care nu producea, de cât. pedanţi innoranţi +). 

La profesori ca Lambru se formară bărbaţi ca C. Câmpinenu, 
Cc. Hrisoscoleu, Stefan Balacenu, Episcopii Kesarie al Buzeu- 
“lui şi Ilarian de Argeșiu, și alţi, Poteca, d. Gg. Ioânid și d. 
P. Poenaru, fură -elevi a1 lui Vardalah ș'ai lui Duca, fiindu 
şi professori de classele începătâre, traduceau din limba-gre- 
că. vorbitâre în: cea română. 
Asemenea, C. Manu, Stirbei, Al. Ghica (caciula, mare), Gr. 

Cantacuzin, Ioan şi Dimitrie frați Capuţineni, fură elevil lut 
„Neofit Duca, 

Operile: illustrilor oratori, filosof şi moraliști at Elladei, con- 
“tribuira mult la deşteptarea” simțului naţional î în. sufletele : ace- -: 
_stor boieri, din cari.unil participară la mișcarea din 1821 1 dându . 

intr! ascunsi concursului lori lui Tudoru. 

1) Anaforaoa boierilor din 9 Maia 1746, la No. 20 al actelor diplomatice din, 
archiva Statului. 

3) Uricarul, 1. 58, 64 şi 7. 
3 Viaţa lui Şincai de D; Papiiă, pag. ş şi 6. -. , ” ” 

4) Idem pag. 6 şi 7 — Vegi şi Uricarul III, 1223,      



    

a -: Românilor î în limba națională; AR Sa II IE E 

« P'atuncl.. scole românesci! erau, numât cele” finutc, de: paracti- îi 

    

- Ca, tâte astea, tara: scăla, jur T. ăzar; Spiritul. năţional: ar gi. 

sti încă, “mulţi: ani în. amorţire, chiar după mișcarea 'dela 1821: : 

„Precum „Negru, Voda cu spada, “ast-fel: Gg, Lazăr, cu car” * 

N , -n tea: în: mână, “dice. d-nu Papia Tarian, trecu munţil.. ca 'sa ispuie 

5 Românilot, de; sub., Domnia; Fănarioților, ca erati: -Roniântt, D- 

z, Lazar sosi în: Bucuiresct la ariuli . 1815, adus în “era” de fa- : 

i pilia Biârcaneştilor, dupe: cum ne: asigura: Eliade 2). “EL pre-:: 

„ sintă Eforiei 'scolelor; (compusă de Mitropolitul, Banul” C. Ba. 

” : “Iaceanu, Votnicul Gg. Golescu Și. Logof.. Stefan. Nistor) : pro- : 

> rama de sciirițele, filosofice” și mateniatice, că. voia să predea .. 

"“serr pe.lă, bișerici, undă se înv eță "uim dice a. Poenaru,: riu- 

; “That înccânismul , citirii şi al scrierii, și „6re car rugaciuni: pi 

-: sericeșți. Mal era ua. scâla româna “la, „Colțea, - „care apoi, se” 

“mită la, Sf, Ge. "vechii Şi “al căreia: dasca! era “slavon; nu- . 

î mit Chiriţă, ce învăţa pe" şcolari uă scriere mal curată, din care - 

"eşiaa scriitorii -'de. hrisâve. “Succ&sorulti Tu Chiriţa, fu dascălul: 

a S Stan dela Olteni. La Pasi şi la” Crăciun elevi. din:aceștă scela..! 

- citeau: "discursuri: în: limba română, în. augul Dompiler,. pe când, 

dascălii greci le citeai. în 'grocâşte.. ? 

- Dupe înființarea: theatrului grecesc sub Caragea, jani roiniâpă- 

de: talente: din! sc6lele greceşti. represiritară, "și et tragedia lut 

ÎI Tiripide,. numita: “Eouta, tradusă de A. Naniescu, unul din ac- 

„. toriţ, români; iar. “rolul Ecav el 1 juca . Eliade, dupe: cuin d-nu'. 

„d Axistia, juca rolul! de femee în piesele. grecești, până, ce se ga - 

- si! dă, femee. anuine. „Marghi6lă, „itorea | Jut Somalki) ce > juca. d 

cele! roluri: 

N - Dupa Bcava: s6 eptesântă. Spirit ut Mollietei, apt. at: 

NR atrul: arse; Și nu se mal representă Biel uă! “piesă... .: 

st - Prin inițiativa “Banului C. Bălăceanu, “încuscrit- cu Vacarescii ; 

"i şi. care.nu'voise a-înveţă grecește, cum; asigura” tot-Elliade 4), 

"se decise: a se da; local pentru, scâla română. în încăperile bi-. -. 

. “sericel Sântu Sava, dicand Eforit, în” anaforaoă catre Caragea. 

“că; acele încăperi au :fost : destinate de chiar fondatorul. biseri-:. 

„cet Constantin Bassarab,, pentru sola: româna, cu 100 s6olari | 

Ei S 

  

+ i Viaţa: lut Şiacal pag. aa Ra es iii N PR 

Li „Isahar pag: Gr ei a a 

1-13) Viaţa lui 'G; Lazar de. den Poenaru: Dag. 1 Aaa a RI Si . 
Ă ț g- Pee 4 SR, : LE 

9; sahar pag: Gr. i si 

  

 



    

“ stipondişti, cum: atesta, inscripția, dupe ușa “acestel. biseiicl; asi | 

"-- râmată la.1870. 1)" Domnitorul încuviință | " deschiderea . șcălel; -:": 

dar. cu mare greutate se. putu: smulge din 'ghiarele steinilor n IE 

“numai un apartament din spașiosul edificia al St.: Sava. 

Adi: Lazar, în presința unul mic: „numer de. auditori; puţirit a 

din. sc6la; grâca, Și cei, mai mulți comersanţi 2) deştepta î în Ro- FI 

mâni amorul. de patrie şi gustul de sciințe, criticând tot-de-o-! ! 

"data morâvurile. stricate 'ale .privilegiaţilor dupe. atunci. Ta. în... în 

| ceput lecţiile sele erau în. forma de conferinţe, spre'a fi înțe- ....: i 

-.. lese de „publiculu ce. frecuenta scăla, Sa, nepreparat pentru, sci- i 

 înţele ce erea să li se predea. . 

  

„Dupa ce învețatul professor. ;: dice: D. Poenaru; ; prepară pe ! | 

auditorii sel cu. înveţaturile; preliminarii în Gramatica, Geo-.. i. 

grafie, 'Aritmetică” şi Desemnu, apol “înainta treptat la stuidiele IE 

, „speciale de: Philosophie' şi de Mathematica, cu; aplicarea, ace-: - 

" steia din urmă la „ridicare de planuri, topografice si la: diferite Se 

„yconstrucţiun: mecanice..4).:. i aa 

“In, curs! de. 3 ani, se :formă ua pepinieră de suna români cari -. 

„se distinseră în cunoștințe solide, ca. ingineri și ca profesori. 

. Menţionăm din elevii lui I.ăzar. pe. cet mal. de frunte, precum: Ea 

Christian Tell. (actualul 1 Ministru de Culte) , Scarlat Rosetti, a 

„ Mainescu, Predidici , “Theodor Paladi. (ce. întroduisse' metoda - pi 
“lancasteriană în scâlele românești) în fine. Heliade, parintele E 

„jiteraturel române și succesorul. lui Lazar î în n patriotica | lut: :mis- ati 

„:siune 5). - ar e 

Când vocea lut; Tudor dâştepta- în. “animele “Roimâşiilor + sim- | i 

:” - țimântul emancipării lor”, elevii. Iul T.azăr, în "sufletul cărora aa 
el aprinsesse 'schinteia. Sacra. a. patriotismului: şi-a sciinței, re i 

":spunsseră; cu tot: "poporul apăâssat, la apelul liberătorulul ; - ast- 

“fel scâla lui: Lazăr, dice D. Poenaru, deveni. focarul. din. care . - 
- schiniteia eritusiasmul patriotic, „ii - 

  

2) Peste cinci geci de camere. “din acel cdificia. erai! ocupate de greci, “arnăuţr” şi : 

„serbl, ce. “locuiai acolo cu “familile lorii,. unil facând parte din „garda, dom-.... 

„ nescă, „ali ca zudenii cu denșii și cu servitori domaeşti, numiţi, idielil, sad. E 

„copii din casă 4D. Poenaru, opul citat pag,.2 a - : : 

x, Aceştia: veniţi prin. îndemnul comersantului: Alecsandru zar (parintele gene- e - . „ 

xalului! Tell) care cunoscusse pe Lazăr şi pe alţi români luminaţi de peste .:.: ” 

: Carpaţi - în: calatoriile selg - ca comersant în . Dransilvania. (.- Poeriare, 9pul- - 

? „citat pag. 23) : ” 

- 4) Opul citat pag. 27. 
ei . î.. E > 

5) In nCurierul Români din. „836, nizăe; menţionizi pe e fsipolt lui Lazăr, Bra _



„Anima. Tur ilazar, 'ădaoga d, Poenaru, “săltă de mulţumire 

“ vedend, realisate dorințele 'selle, - și ajunse la măturitate fruc- 

tele ce avea să culega. în patrioticele doctrine ale scâlei sele. 

Pe de uă parte luminele lui “Lazăr ce deslegau graiul româ- 

“ nesc. din amorţirea la care era condamnat de seculi, pre de 

alta braţul viguros al lui Tudor, ce sfărâmă jugul strein, -assi- 

gurară poporului român dreptul de cetate în cercul naţiunilor eu- 

ropene ; și '1 pusseră pre callea progresului spre deșteptarea 

naționalități selle ?) 
Dupa navalirea Turcilor în ţerră, la Maiu "182%, scâla tur 

Lazăr se închisse , elevii lui se: împrăștiairă, și învețătorul lor 

"fu alungat: din' tesmplul ştiinţelor, A Mat târdiă, patronul: acestei 

| scole stărui de Lazăr a continua sânta lui missiune ; dar obo- 

sit şi descuragiat, Lazar refusă, și parasi Romania, însoțit de 

suspinele şi lacrimele vechilor sel elevi, ce assistară la pleca- 

rea învețatorului, ca. Apostolii la înălţarea lui Christ către cer. 

" Cel mal iubit elev și amicul sei, 'Helliade , esclamă atunci a- - 

ceste cuvinte din scriptură: „Intru alle scile a. venit, și al sei 

pre dânsul nu Vau primit. ui : 

„Lazăr a terminat viaţa sa la anul 1823, în satul î în care se 

'nascuse, și în etate de 44, ani 5 . 

„Se nasce întrebarea: o 

„In ce relaţiuni a potut sta Lazăr cu “Tudor? In lipsă de do- 

"cumente, ne vom basa pe ipotese,, susțiind că, prin interme- 

diul Episcopului Ilarion, cu care Lazăr era în intimitate 9), 

Tudor a potut fi pus în contact cu 'dânsulu; a potut frecuenta 

scâla sa; a potut a se: înţelege cu Lazăr asupra mijlâcelor 

de salvare ale Românilor ; în fine e probabil că Lazar a tre- 

'buit să stimulede și el, ca Ilarion, înfocatul amor de patrie al 
“liberatorului naționalităţii nostre de la 1821, aducându-i de e- 

semplu.pe Horia, spaima Ungurilor, și. pe atâţia “martiri at li. 

„bertăţii române din . ambele Dacii 

Nota, No. >. 

Un dialog în , versuri între Tudor, Prodan şi Machedonski, 

Acest dialog în versuri se atribue lut Tudor, care se crede 

„că Par fi facut înainte de > plecârea sa peste Olt, după încre- 

1) Opul citat, pag. 28 și 29. : | 

2) Vegi vitţa şi operile lui Lazar, în opera citată, de d. “Poenaru, - 

5) După asigurarea nai multora; mal ales a d. Poenaru, - 

. 
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dințarea d-lut Ioan Gornovicânu; acesta assigură că tată-sca 
Raescu, ce a însoţit pe Tudor din'preună. cu Machedonski la 
plecarea sa din Bucuresci, ar fi possedat originalului, scris şi. 
suscris de Tudor. Publicam acesta sub tota reserva, neputând. 
crede din parte-ne a fi opera lut Tudor, € ci. pâte a altora, du- 

' pă mortea acestuia, i 

a “TUDOR! 
„Fraților , a 

Șepte anl sunt astăgi; uă domnie stăpânesce; 

Un jug gren vedem c'apasi; pedepsesce, jefuesce; : 

In astă vreme trecută, ne'ncetat m'am socotit, 

" Dioa, nâptea m'am gândit, și tot nu m'am domerit, 
In ce chip ași putea face, norodul sl isbăvese,. 
"De jafuri de nedreptate, patria s'o mântuesc, 
Nu mat pot suferi încă ntmul mea să ved robind, | ă , 
Jefuit, adichipsit, înjugat, tare gemând. . Pa - 
“Strigă, plânge, lâcrămedă ; boierii aa asurdit; . . a 
Nu se "'ntorc, nu vor s'audă; ţin. planul ce l'aă urdit;. +. 
S'aa unit tare cu Grecit, au uitat pe ntmul scă ; 
Fel de chipuri iscodesce, nu tem nici de Dumnedeă ! 

"Sâ las norodul dWoparte; Bisericile-au vândut; 

„Şi au rânduit Nastavnici cari nu li s'au câdut; |. 
Peste pravili au călcat, fâr' a avea vru sfială ; 
Și stăpânind jefuesce, neavând nici o 'ndoiala. , 
VE rog, fraţi, v& socotira” ți, de se 'cuvine răbdare ; Pi 
Și ce rta pot săi mal facă, ca să nu aibă iertare? 
Ei acum am hotărât să scol norodu * n „pici6re, 

Cu arme să-şi resplătăsca ; să se facă un foc mare; 
VE rog dar ce-aţi socotit? Daţi respuns că sunt aprins 
Drua vapae ce cu rivnă arde. ca un foc nestins, 

HAGI PRODAN. 

Macar că 's născut departe, şaici nu e ntmul mea, “ 
“Drept a vorbi tot se pete, aveţi. un jug fârte grea; 

La uă pravilă nedreptă se cuvine orl şi cul 
"Ca să stea cu "mprotivire, Ea îşi dic: ţerra mea nu; aia 
De vreme ce-al hotărât, scâla-te, ce “stai pe gând? , 
„N'audi n&mul tea cum strigă, cu jale și lacremând? :: a 
Ce te temi şi nu pornesci? Ea voia fi ajutor ţie, 

" Am cincl-deci de St&rbi'cu mine, pot să ţi-i daa de soţie, 
Nu mal sta pe :gânduri dară; astă-nâpte să pornesci; . 
Mai bun prilej nu se pote ca acum să nimeresci, 

MACHEDOSNKI. 
: Arhon Sluger, și eu ic: vremea cea de mult oftata, ' 
„Domnia a reposat, destul 1 prilej Wt arată .



  

      
Di . . Pi . . : tt, 

Păi Si Ia Planul ce Val socotit! acum. sa pă în' lucrare; H IE 

: „Și ea cu: tine voiă „ergea căci. facend întergiere, NN 

mean a e ate Ori şi. cură poti să simţăscă ; - 

“SAL tea: “plan! iar joşa 'zemâne,. şi “er poti SA se. pagesca. 

Vai îmie! nu sta pe gânduni! “Acum ses! să *ncalecăm. i 

: Fraţilor, ve! gitiți caii; cât mat: curând s4 plecăm ; | 

A _ „Pan sunt: în buimăcel: 1: înainte sapucăm; : . .» Ra „i o or 

IC „Cu un “folos forte giabnie îndata să ne „sean “ E . i 
pata 

    

      

i a - pi TUDO Ri e 

; “Hagi! La: *Serbi poruincesce: “cai: “prărmele imdatat a e 
” EP ; 

gi " Acum nâpte'-avem „prilejă,. până”. Qiua nu, sărată, | E 

NR DI 7 - "Sa eșim din Bucuresci, “către olt drum. stapucăm; ; ! i e 

A E "Oltul după ce voni trece, la: noiod: ştire să dim; i 

, DE îi: ; Căci ei toţi, mă ştia pe. “mine; ni: sunt. la nici uă mdoiala; 

pi DA: “Mari şi mici se vor "'scula,: fară de nici ua sfialA n Da 

PE pi.” Gu'arme să "și resplatescă, toţi cei lipsiţi + 'de, dreptate PE . = 

„Câţi s'aa tras prin. judecăţi, - „jefuiţi cu 'strâmbatate. . 

; Am gând 21 vedea .sculaţi, ide vitejie "nfocaţi,     
    

    

i , . Cel mult ui lună se;gile ca dece. mii săenaţi St E Fa : 

' : ” , ai Hi „i i 

| "HAGI PRODAN. Sa 5 
2 A met prea, 2. subiţr ostaşi, cu' toți; acura'să geci i e 

7 Oltul după ce veţi trece, forte bine ascultați; * Pa : -i 

; . Dintracest câsa înainte, stăpân jacesta să] știți; ÎN o. 

  

On ce vE vă porunci, s'ascultați, că nu greșiţi.. 

' Mergeţi vol; ei stau: aicea ; „tăte” voia, să le: privesc ;, ” 

: Ochii unui bun prieten, lesne nu să ainăgese. - 

3 + Norocire ?n calea ivâstra ! : Acum veste. bun'aștept ! 

„De urmare de isbândă, “norodul săi veg; „deştept! 

      

PE ii E: : Cu arme pe toți sculaţi”i, plini” de: râvnă! "avăpăiaţi, | - 

Pra A frânge jugul robii; si vpi eh: f laudaţi. : | 

| : e ÎI i: Ea ; Bravot Bravo! Cale bană! . 

i - : E ; „+ Câsa, norocit ! Nopte buna! 

N : NA CREDONSIEI: i 
    

Sufletul. tea “acel înare,. „tot zataci ie să-l vedr? | 

. Şale nemului necaziiri, tote” tu. „rel să le xabgr? - 

Şi dintr'u ua: “milostivige,, în pornire: prefacut, ): 

    

: ai a TUDOR. N N a 

i i Da! aşa » *mi'a , fost! ioioculi spre “necazuri :sunt născut. IE | 

Pa : Ah! Durmnedeule: sânte | - Ca ce mă poveţuesci, | Fi 

: Tate "acestă cale mmae, isbândă să-mi darescl!: E 

. „i FSE a 
a - , 

: PRI t).Până ce, oieri se ana! în arncjela “produsă de. “mârtea lar” Suţu. 

Sa: p: , Aceste trei versuri mă mici unt înțeles; se, vede ca sau copiat: greşit. de aa 

, 7 „cea am fost silit a complecta însunnl “câte-va versuri de” felul acesta,



  

   
   

     

  

    

      

sii nu me. dag de. a lăsă: ali “acest loc. de poop, 

Și, patria | mea scârbită, a-și isbavi-t -0 să pat!.: “ 

” = Nemul * mei cel” de: aicea, în ast loc. mult osândit, 

ASE Inima sint rupe ai mine, sia. mi-a pramadita,. Ri 

  

  

a MACHERONSRI-     

  

ALA CHBDONSIEI ANRE 
Dar este. folositâre; “a urmă: ter mingăia. E 

! Resplătire: ca: să facă, : singur „pbte și, toiesee. + -, 

i E Braţul ; sei ca. sa-l ajute, ' pă. alţii nu primesce: 

MN AI „nădejde "n Dumneăea, care te-a” îmbarbatăt; 

n - Ştir că te-a scăpat” din multe; pănă. "m sfârşit, ma a răbdat. 

! - Nevăind” ast” pas” a face; fârte, târe. ești greşit;:: E Si 

4: Intacest: Plan, te: 'ntaresce, că să 'dâr „un bun sfârșit. ICI Mi 

i Un-minut 'te mâintuesce (ea îţi qic): de, “ura lor.. pi n 

- “Ternete, penorotite | „Stranepot Romanilor !. . 

: Intpaest: ctsă: de durere, vegi să nu “te” pofichesel. 

At tot nănulut Gsânda,” singur tu at s0. "mplinescl. 

a „ 
LE pe 

n UDOR. 

- pm ÎS La: uă ă pravila) ncdrigta de: ce. sa” fa: oiânăiyi? oi 

„a Să rabăatn necăsuri :ndut, şi" în. chinuri stanci? - 

- Nws: destule câte are "ticalosul: muritor 2. - a 

: : “Peste-uă sărcini şi alta, cum pete, îi. rabdator? PER | 

pa -Cerescule „Imparate, fiinţa” ce! ne-al. răal” dat, : 

:.. Dăcă 4 EI peri Noi, ne „calcă, i că Na. ct x. at nabăat?, : 

    

   

   

   

  

    
   

      

   

      

    
a Nota Ț No. pei 

«Drina piața a: tai Tudor i 

şi 'sată ale. foi d Româiesci.. 

  

"Multă: Sanatate; fraților i6cuitort a f grei românesc, „ver din î ă 

ce nem veţi fil . „zi A E ICN 

„Nici ua! pravilă.1 nu „opresce dă, întâmpina reul” cu ri. Şăie 

    

pole, când ÎŞI: iese înnaânte ; i da-t cu. ciâmmagul şi da omora aaa 

5 Adica, Diimnegea : inu: voiesce' a  iprumută draţul: sea altora decăt lut Tudor: 

„Spre a: salra poporul mpilat, Ea ae a



- caci mat de multe-ori te primejduesci din: mușcatura lul; dar 
pe' Bălaurii cari ne înghitu de vii, capeteniile n6stre dică, 

- atât celle bisericesc! cât “şi celle politicesci, pănă cânda sal 

- suferim a ne suge sângele din not? Pana când să le fim rob? 
Daca reul nu este priimit lut Dumnedei, stricătoril şi facato- 
ril' de reu, bun lucru fac înaintea lui Dumnegeu? Ca bun e-: 
ste Dumnegea , şi ca să ne asemânam poruncilor lui, trebue. 

sa facem bine; iar acesta nu'se face.pâna nu va trece reul. 
__ Pănănuvineiarna, primaveră nu se face. A vrut Dumnedea 
- să faca lumină ; aceea s'a făcut, dupa ce a lipsit întunerecula. 

| " Vechilul lut Dumnedea, prea “puternicul: nostru'Imp&rat, vo- 
esce ca noi, ca nisce credincioși al lui, să trăim bine; dar: nu. 

ne lasă Reul, ce nilpun peste cap căpeteniile nâstre. 

| „ Veniţi dar, fraților, cu toții; ca cu reul sa pierdem pe cel 
rel, ca să ne fie nouă bine; şi să se. alega. din căpeteniile n6- . 
stre cari pot să fie buni, aceia: sunt al nostril; și cu nol din 

îi preună vom lucra binele; ca să le fie şi lor bine, precum ne. 
- sunt fagaduiţi, e 

Nu ve leneviţi; ci siliți de" veniţi în grab cu toții, cari. aveţi. 

: arme cu arme, iar cari nu veți avea arme, cu furci de fier si. 
„cu lânci; să va faceţi de grab, si 'să. veniți unde veți audi că 

se afla Adunarea cea orânduita pentru binele si folosula tâtă . 

- şera; si ceea ce ve va povăţui mal marii. Adunării, aceea să ur- i; 
“maţi; si unde ve vor chema el, acolo să mergeţi; că ne ajunge, 

: fraţilor, atâta vreme de când lacrimele'nâstre nu s'au mat uscat. 
Și iaraşi, să stiți că nimeni dintre noi nu e slobod; la vremea 

acesta a Adunarii, obşte folositâre, ca să se atingă măcar de 

. 

un grâunte de binele, sau de caşa vre-unui neguțător, orășian sau .. 
țeran, sau de alt al vre-unui locuitor ;: decât numal binele: si 

“averile cele reu agonisite ale- tiranilor boieri sa se jefuiască ;" ; 
A 

însă ale cărora nu vor urma „nou, precum -suntem fagăduiţi; . 
“numa! ale acelora sa se ia pentru. folosul de obşte, ') 

DD 1821 Genarie,. . 
N 

” E Theodor. 

? Din memoriul lut Dârztnu. „Tcompetae No. 645) pe 1868. — Acesta procla- 
maţie "urmeză a purta data de 22. Ianuariă, cum afirmă Grigorie Mongescuş



“Nota INo. = 

CANTECE PANDURESCL 

Reproducem fragmente din câte-va cântece alle Pandurilor 
din tabara” lui Tudor, dupa cum ne asigură Cioranul: si alţi -: 
Panduri din acea 'ostire, cari înca traesc prin Gorjia si:Me-. 
hedinți. 

“Ua. grupă cânta: 

A. dat “Bunul Dumnedea | 
"Sa umble și plugul mea! E . 

Sa trag brasda Dracului | | 
La ușa bogatului: 
Ua brăsduţă d'ale sânte, 
Sa ţiie ciocoiul minte ; 

- S4'1 arunc un semânat 

Cu sânge negru udat, 

Semânat de. “Poterași 

- SA resaie „Românași, 

"MI am vândut și cămășiără 
"Ca să-mi cumpăr săbiâră. 

* Pluguleţul meu nebun, 

Cum te prefăcuşi în tun! - 

Vegi aşa mal poţi arra, - 

S4 me scapi de angara. 

„Alta grupă cânta: . , i a 

Nu mal plânge, Mariuga, pd : 

Vegi de.Ion şi de câsuţă, - , a 

Și de bietele copile,. E “ 
" Cam ajuns în bune ile. 

Să nu plângeţi mârtea mea, . 

Ca-t la țâra piagă rea... 
Uite, mergem să arâm, . 

Țelina să despicăm; 

“Nol avem.sa semânăm, : 

Voi aveţi să ne urmaţi, 

» d Imsutit să secera 

Nu plângeţi, nu vE 'atristaţi,: * 

Domnul Tudor e cu noi, , 

Dumnegea fie cu vol. : 

Atta grupa cânta : 

Fruaga verde usturoin, . 

“Tu np'al lege, o ciocoia !
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a Et d :. « st 

. : MR 
Tr .. 

. pes , Ă pd Ă . « Ă 

2 . pa pi e PE , . . 

- De te-aşi: prinde în resboiiă, . : . . 

„ . „Cu măciucl; că să te: :moiă, a : ”    ze “Sa te moiu, să te jupoia;: +: gi Aaaa, 

Că cu: pielea de, ciocoii : -: a a aa i 

Am. să'mt fac 'opinca că, 

    . , | Ca Dâmna lut Caragea. * Și î E 

- , Ce șI făcu mă. malotea, ” i PRI Ia pr 

ie a 'Imblanită, de păgân. i e i 

IE i RISE „i zete pile; de Roman: Si iti IN: 

  

     „Ata erupe « cânta': 

      

: ; a, , - Daţi, papătrilot zorii: : 

Ra : i Să ERIC - Nu, “fiţi la suflete mică; . , 

NR Sai e îm 4 Daţi cu flintele,: "mpușcaţi, ” Ei 

Din robie ve scăpaţi;” - p 

a AIE Daţi. cu “puscile ” n 'ciâcei, N 

- ae Cai cl .vaa mâncat pe. vor; 

” Și van adus! într mă. stare, 

o De suntebi lupii de jale. 

    

    

  

   
    

   

ai “In înc, alta. grupă: căstă i | : | 

Pi BE ie ă De Dă î . Frunda desde de Molotru, - - ii o. i : : - e 

: Sa . Când sosi Tudor da. Motru, -, Ea a . 

4 i ti i „Ciocoii, trecară Oltu, 

: a i N Ea Si să "mocară en m At, i 

E Voişu: adura a. . cunâste "cine - "eraa -aca pui de: Şoitni, “cai a pi 

” lergaa. la "vocea. trâmbiţel înviere Romaniei? S'ascultăim pein .. 

: -po6til” română cum: "1 descrie: în pooma ce: -pâriă: numele. „det : 

„Domnulii Tudor“. Ne Ne 

E DR a ui» Ce sară ca. capra; când iarbă pasce, - | 

i a i i Şim vizuine de' vulpi se virăj ri 

e i E iea “cu 'glonțulă uă rândurică, - E 

Pe î „Se-dă "m ordic fără de frică, :: | 

pa ŞI pe un Pași singură” î) “strică 

CICI “D îea cn lancea * 'de: sub” ceadiră ) 

Ră : A n - Astfel sunt: îr. ce: ii” aasce, ȘI a o e Ra , E 

| 
ţ 

! 

i 

    

a a'câstuimului 
Di i: Sa “Sa ascultăm acuma ap acălașă poeta în descriere

: 

panduresca:. : E 

   
       

sI . Cu. căciuliţa- pe” uă urechie, | : N - 

CAI 1) Domnul: 'Pudor, de d..Boliac 1 Pocsii paţionale; a doua 'ediţiune,: Paris, anul a 

„. Dai 

- 
S. iii 

: ! ai 
— 

. | 

 



  

: Cu bitulă roşu peste minienă,, „! i 

, Cu kika. “data. Şi, aurită, : Da i 

Cu fina, lungă. şi ghintuita, 

Si cu uă ghebă găitânuita, * 

Padia ună veseli Mchedinţena ; 

"Iar 'sus la. ușă, la sala mare, 

NI Se plimba altul, vînosă şi tare; „. cp a 

, Una crunt Tesbelnică, vechiă capitana,” n ă - . p - 

E şi mat lunga a ăstul 'kik4; a taă 
A lut căciulă e şi “mat mică; - 

Si 'ochiu-i ageră arda ua frică : 

„Intregl armatei unui! Sultani,. 

    

rev ! aimiatura "i. este ui i palas, , Ă ERE 

Me Imbrăcămintea Sr. face fala ; Da 

a Toţ este "Ti albe, şi, numai” fra." , 

e . Gheba lui scurtă, Ațari, “minicnula, a 

* Tuslagi naprasnici, cum. pârt' Oltenulu; 

. Astă e portula ce vrea, :Gorjanulă ; E DIE 

Când Turcu "la vede, da, în. delira ) 
-e ! ă 

ee 

„Iata şi descrierea capitinilora acâllor: Panduri: : 

  

Si. căpitanul ce'i: “dica Crapatula, OI RI EI Ra 
„Si Frunie-lată, şi Nespălatulu,. . ta a 

si Vijelie cela batălosă, Ia i 

" Semeţi arhangeli” de” pandurime,. Ia 

” Sclipinda în rade p'intre desire, IA 

Se. mişcă 'm ste "cu agerime, Bă pai 

- Ca nisce “fulgeri: pun cert nudrosi, î. i 

  

   “Notă No. stiu, 

"Dătzo Măria Sei Derviș- Pi  muhafizul Diulai. 
a. .€ a 

      

Cu lacrimi ferbiriți jeliimmii: Inalţimer Teile,; ca pre! riGI, tâca- . 
1oșii Raielle din; tâta țerra Românescă; Domnir: ţerrit, dinprău. 

“nă cu Boierii greci şi - români, unindu- -se cu toţii, ne-a pre- iz 

“dată și ne-au. despoiață, în. cât. amiu: :remasu. numal. cu. suflete: Dat 

1e, precum pre largă: ticăloşia, și plângerea năstră,: în: :coprin- i 

„ derea: Arz-Mahzarului ce Pari. data catre . preă.. „puternica Im- -, 
„ pâraie, stăpânitorea ibștra,; se coprinde;. care: arz-mahzar' Vam 

TORA gg îi See Tea 
1) Ibid. „pag. 13 RE a i, EI i :, pp ; i 
   

  

«trimis la Inalţimea.. Ta, ca ună bună. credineiosu al: „prea, pu Să 

   



ternicului Imperata, rugându-ne ferbinte Mariel Telle ca sa te . 
„milostivesci și să bine-voesci a-lu trimite la prea înalta Impe- 
răţie, ca să pâta audi glasurile plângerii nostre ; fiind-ca n6ue 
tâte drumurile cumă și „ușile. prea înaltei Porţi, ni le-a în- 
chisu dela ua vreme încâce Domnulu ţărrii și Boiarii; ne-a 

“ poprită, pentru ca să nu ne mat: putemi arăta plângerile n6- 
”“ stre-la prea puternica. nâstră Imperăţie ; Și așa mal susă nu- 

miţii ne mânâncă de vil; şi noi, ne mai sciindu ce să facemu, 
” am năzuitu la mila: Mariel Telle; şi ne rugâmu ferbinte ca, să : 

trimiți jalba n6stră câtre prea puternica Imperăţie, pentru ca 
se audă glasulu plângerii nâstre, și să se milostivesca asupra 

". ticăloșiel nâstre, ca sa trimiță unu omu credinciosa înpara- 
tescu, să vină aici în țerră la Bucuresci, să cercetede să va- 

- dă nevoile cari le tragemi de catre acești lupi nemilostivi ; și 
- să ne facă dreptate. Și pînă a veni omulu împărătescu ,: noi 
ne-amă sculatu, cu mică cu mare, și mergem ca să ne adu- 

„nâmiă la Bucuresct. Și iară: să fie ştiutu Inălţimei Telle, că ri- 
dicarea nâstra nu este „pentru altu ce-va, nici întrun chipu, 
decâta numai assupra, Boiarilora cari ne-aa mâncată dreptaţi- 

le n6stre, cu care ne-a miluitu prea puternica împerăţie ; ; iar 
neguţatorii turci, şi veri ce neguţători voră avea neguțătorii ' 

' și trebuințe prin țerra, cu toții sa umble fara nici unu felu 
„de îngrijire; că noi pre nimeni nu poprimu, și de nimeni nick 

de cumu nu ne 'atingemi;. ci mal cu bună slobodenie voru 

âmbla. Și iarăși ferbinte ne rugâmă Inălţimei Telle ca. să ne 
ajuţi cu celle 'ce ne trebuesci, care prin graiu trimisulu no- 
stru le va arrăta Mariei Telle. Iar anii Inâlţimei Telle fie de 

la Dumnedea mulți şi prea fericiţi, 5) Si + 

„Toti. noroduli Valahiei, 

SEI Nota No. Iv. | 

Art mabzar către Pârtă âin partea poporului, , 

“Pita pirternice Impărate! îi 

La sfântulă şi prea puternicul praga alu prea puternicei 

Imperăţii, stapânitărel riâstre, cademu Noi, totu: norodula, ro- 
mânescu din: Valahia, cellă supusi şi încredințată el de câtre 

unul Dumnedeu a totu facătorulu, povestindu cu mare jalle 

î) Memoriula lui Dirzenu, „Trompetat No. 647, pe 1868. 
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pe scurtu necontenitele nâstre necazuri. și cumplitele . patimi 
ce le sufferima, din : pricina: unirii pămenteniloru :boieri cu cel 

"dupe vremi trimiși Domni, şi ocârmuitori' acestui norodu , de 
Dumnedeu padit, și de catre prea Innalta Impărăţie cu multe 
mille dupe vremi mângăiatu; iar. acuma cu totulu părăsitu'în 
mâinele numiţilor vrăjmași al prea; puternicel; împerăţii şi al 
nostri. : Caci Boierii, su mal bine ama. dice tiranii nostri cei 
cumpliți, invoindu-se cu cellu de acuma. Domnu, să lassăm că . 
ne-au predat ca.nici uă dată mai 'nainte: şi peiril cel de istov 
fara: milostivire pre noi ne-au dat; şi pe acest cheler împerătesc 
Cu totul de totbinele Pau deșertat, în cât am 'remas mai goli decât 
morții: cei. din mormânti; din care acestea tote, de: ar fi avut 
prea puternica Imperaţie cea mai puşină sciința, de mult n-ar 
fi isbavit de catre acesti nemilostivi tâlhari, de și se' numescu. 
câte ua.data că facu araâtări prin arz-mahzaruri catre prea pu- 

„ternica Porta pentru starea țerrei, la câte o Domnie nouă, o! 
facu numai și numai 'pentru folosul: lor şi al:'Domnului ; -pre- 

» Cum la: venirea "Domnului Alessandni Suţu au facut; că, des- 
“pre o parte, âretând prin arz-mahzaru darăpănarea ţerrei din 
pricina rellelor urmari alle Domnilor, au cerut mila şi uşurin- 
ţa dela prea. puternica Imperăţie; iar pe de alta, scriind mul- 
te laude mincin6se' pentru: acesti Domni, ca să'lu câştige nu- 
mal 'al lor, îndata dupa-ce a. sosit aici, au întocmitu cu dân: 

„ Sul predarea și stingerea: țerrei, începându dela :Biserica, de 
unde era se încâpă îndreptarea ; iar el » ca nisce -netemaători 

"de Dumnedeu, cu cuvânt ca pun Mitropolitu pamântena, au 
vendut Domnului Suţu scaunul Bisericel în doue mil de pungi 
de bani; şi au pus Mitropolit, roman adevărat, însă mai ade- 
verat ocâră nâmiilui românesti, şi batjocoritorul cinului biseri- 

„cesc; carele, îndatorat fiind Domnului Suţu, şi fara de mulţu- 
mirea și placerea, norodului împrotiva 'legii orânduitu, cu to- 
tul sa plecat rellelor voințe 'ale Domnului, şi au predat țerra, 

"ca să "lu mulțumescă; tâte cererile lui celle nesaţi6se şi ne- 
"drepte le iscâlesce, ca pe nisce drepte; și pe norodu îlla îm- 

pilesa de le împlinesce. Ei o 
- Intr'acesta stare aflându-se norodul, şi țerra, neavând mij- 
loc a'și arăta necadurile, și a cere mila dela prea, puternica 
Imptraţie, care: milă de multe ori a .câştigat'o, dar nimica. nu 

„Sa folosit, căci a r&mas scrisse pe hârtie, şi mâncată de că- 
"tre mai sus dişii. tâlhari, 'silit a fost. din; mult “adânca „desna- 
dăjduire, întâia de'a se scula împrotiva acestei reutăţi, și apol, 

| | 3



a năzui și a.cere împeratesca mila: Ca nisce. credincioși dar 
| și supuși robi.:ai prea puternicei Imperâţii, .cu lacrămi ne: ru- 

- gâm să trimiteţi omu împerătescă, nu de legea. nâstră ca să 

cercetede și să vadă .jalnica stare a ţerrel; și sa facă îndrep-. 
tare.cu orânduială, ca, să: lipsescă jafurile, și să ne respundem' 

ce va fi cu dreptul către prea puternica Imperăţie; precum și 
pânâ :acum am” respuns, și de acum înainte a respunde nută-.. 

găduim,. ca niște credincioși ce am fost și “suntem, şi în veci 

vor: fi voioşi, dupa. încredințarea ce avemi câ prea puternica 
- Imperăâţie nu ne va lipsi de milele sele, cu care din . vechime 

ne-a, hrănit, şi cu nume de raia, încredințată ei de caâtre.mi- 
lostivul Dumnegeu ne-a cinstit; precum la fie ce Domnie no- 
uă, părintesce! poftorind acellă dulce. nume, în. urechile celle 
surde a le Domnilor, încredințându- se lor ca'să ne apere; ia- 

„ră el tâlhăresce despoindu-ne şi prăpadindu- -ne, pribegesca de 
la .0.vrome încâce; şi Boierii nostri, atât : cel. biserisesci cât. 

şi. cel politicesci, intoveroşiţi fiind cu dânşii 'în jafurile ce ne 
facu, în loc de a fi cu priveghiere și a'1 popri, le înlesnescă 
calatoria, uitându-se și denșit cum fugă: diri Bucuresci,. dioa 

'mamiada mare.. , .. E | 

; Acestea tâte prea plecate arătâri, adevărate. finau, se vor: 
„dovedi mai. cu scumpttate și mai pe largi înaintea trimisului 

„credinciosă,- omului împerătescă, pre carele ferbinte ne rugâm . 
prea puternicei. Imperaţii .: se bine voiască a na trimite cu. 
milostivire. 1). -. a a a 

| Aa AD "1821 anuariu,. 

A “prea puternicii trmperațit. prea plecați 
şi credincioși, 

„Tot norodul din târa Românăscă, 

Nota Roxy. E 
ESTRACTU: 

din memoriul răposatului Dumitrache Protopopescu: din Severin 2 | 

- La leatul 1921, când a venit Zavera, “fiind eu atunci: logo- 
fata de scaun, m'a trimis pe mine cu logofetul Dinu Baldea,, 

Ciuceru Costache Raleta, ispravnicul « ce era în acella. ani la 
1. 

- Memoriul lui Dirzănu, Trompetat No. 647. 
2) Memoriul este scrisă la 1848, Noemvrie 1, şi conţine 23 île; iar acesta e... 

ștrăctă figuredă dela fila 7 7 Verso, până la file 16 inclusiv, îi



_ Mehedinţi, și « Saimeşu Poroinnu, cu volnicii, ca. să aducem! pe: 
„Vistierul Crainicianu, pe “Capitan Dumitrache Colţan, ipe-că--. 
pitan ? Nicolae. Bobolâca:, cu Pandurit lor, cari. slujia la Bu 
curesci, 300 (la numer), ca sa iasă înaintea lut Tudor; că au. 

„eșit la “Tergu-Jiulur. cu'.40 de arnâuţi; şi ducându-mă, lă doue - 

, 

dille am fost cu ei la. Cerneţi, când Ispravnicul cu 'sameșu să - 
punea în căruță să, plece la Craiova; și Tudor venisse la Corcova. 

„ Intrebând ea cu Bâldea, pe sameșul -Potoineanu : : „Dac NOL. 
ce facem ? A dis (ella): „Cum ştiţi Da 

Vorbind cu acel trei căpitani, m'a chemat cu i și ăm ple- - 
cat! la Timna asupra lui Tudor ;. că venea” la Strehaia. 
La “Timna, în casele hat. Manolache Fi iotu, „unde. ne aflaria, 

„ne. -pomenirăm. dimineța cu uâ mulțime de “Arnauţi (Şi) cu. 'Pan- : 
- duri, strigând să, eșim afara, că au firman. Ea! eram fârte în- 
armat și tânaru;' am eșit. îndrasneţa înainte,. cu un „Petru, Col- | 

fiind ușuri de cap, (și) vedând. că. ţin en cu căpitanu Durnitra- 

Eu atunci. de frica m'am facut ca „morta,; și am gisa: maideţ, 
copiii. mel; că me împuşca.t 
Iara. rebelanții într'acesta, navvaliră. la: porții și sparsera, de N 

intrară în curte; au „pusi mâna pe Vistierul Crainiceanu , şi 
pe căpitan. Dumitrache, şi pe mine, cu: logofetu Dinu Baldea, 

- bătându-ne ferte red, luându-ns! bani, cai, haine şi armele, la-. 
” sându- ne, numai, în cămâșt ; iară lut căpitan, Bobolâca cu a toți, ! 

, Pandurii nu le- -a dis, nimicu - rebelanții. . N 

ţan şi alți Dumbraveni voinici , gicându-le „să fuga înapoi, că, Ma 
dam: „de "i împuşcâmt“; facânăuu- le” (şi) jurământ. Er:se tot-a- 
“Propiă, şi. striga. ca au firman; iară Rumânașii noştri, Panduri, 

che la zăpor, şi “Zavergil strigau pe; anume . “Pandurii nostri, :- 
fiind! iarăși, dintre frații lor, aă începută . toți al noştri să în- 
“târca - puscele catre mine, dicându: „că şi acum ți cu: ciocoii? : 

De acolea.- ne-a dus. căllari „pe. cai, pe, “deșelate, i numâi. în ca. 
NE „măși, la Strehaia, la Tudor; „unde „acolo 'erau uă mulţime de : E 
“Panduri; şi vedându-ne Tudor, „a .porundit ca Crainicenu cu. . 
capitan Dumitrache să fie. 'bagaţi î în ferre, în:  Cloponiţa, bise-. 
ricel, unde era acolo și ciaușu. Istrate, și. Pau „Nicolicescu, și |; 

- coconu Barbucâniu Prisicenu, închiși; iara pe mine și pe.- logo- -. 
-. fetu Dinu ne-au întrebatu: „ca. nor. ce am cautat? I-am res: - -!: 

puns: „că: ne-au trimis Ispravnicii. sa'i aducema pe: Crainicenu 
„Și cel-lalți sa se. bată cu dânsul. « Ella a zimbit de rîsă, șia... 
poruncit ca să ne: „puie la scris, în Cancelaria lut, :care publi | 

"ge:
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„cuia în ţârra, Bind. acolea mul scriitori, Rinopsi , 'Ortopan, 
Gniţa Aurel. ” 

A doua qi Tudor a plecat cu Ordia şi cu nol la gura Mo. 

trului, 'uride acolo! era reposatu Stefan Bibescu cu reposatu 
. Vieşioreiu închiși, ca veneu Ispravnici la Cerneţi ; şi audindu 

de “Tudor, sta acolo; şi ajungânda, (Tudor) acolo, de acolo de 
locu s'au pus la bătaia, dând cu puscele unii către alţii; şi 

. făcându” Arnăuții (nedescifrabil) sa-i scoţă din mânăstire, ma. 
“putut sa-l sc6ţa, împușcând din rebelanţi, vre- 0 11 ; şi așa (Tu- 

dor) le-a “facut: “loc. de au plecata, din monastire la Craiova. 
Iară Tudor sa, tras la Ținţăreni î în monăstire. Acolo a. pof- 

titi pe toți căpitanii | sa spună unui Gospodar Iova, ce era 

mal mare peste. Arnăuți, ca să le gica barem sa ne dea: hai-! 

nele şi caii, iară armele să le ia; şi care căpitan, “chemându- 
me pe mine 'sa arat ce „Arnauii sînt, spusseră lui Gospodar, 
ȘI priimi ca să le: dica să mi le dea; și arătând eu pe celli 

care 'mi luasse callul meu. cellu roib, cu' șea turcesca, și (cu) 
arșelle numai cu firă, luate! din Dii, și 240 lei; — iar acumu 

ar face 600, — “ qissera să mi le dea; dar că, “spânjuratulu, 
„de mânie înnegri; şi scosse iataganul, (Ș navali pe mine să 

me taie; eu dideia fuga pe lânga câpitani, (și) luai pe ună 

-Vuca baraectarul în braşe, dicend: „nu me lasa, că me taie.“ 
De loc sărira toți căpitanii; şi Vuca trasse și ellu iataganula 

și eși înaintea lui, înjurânduta ca să: stea, calu face „ciopaţi ; 
care (lova) . să şi 'opri,. dar intra uă mare vrajba între ei. | 

- Augind Tudor, me chemă şi disse: „Să-i lasi la dracu !“ Ea 

îlla 'rugaiu 'să-ml, dea un răvașt de drum, să me ducă a casă 

| ca sa-mi i-au alta calla; şi așia facu carte, luaiu un alt callă 
_pe deşelate, mă dusseiu a casă, gassiu pe maică-mea şi pe 

frați, le spuseiu ce am pâţit, și că 'mi au luati totu; se vai-: 
tara cu toţi; iar maică-mea plângea, că mă vedea gola. 

Și "mt luasse acestea: callul cu tacâmul lu ; _ipingea roșie - 

- nouă; cobure la callu; șea turcescă; arșelle scumpe; dulamă 

scobită, de postavu negru, cu cheltueli grele de matase; „po- 

„turi negri cu copci de arginti; ilicu frumos, și taclita; cau- . 

“cul din cap; şi giubea lungă de postav bun, îmblânită cu na: | 

fea peste totu; şi lei zoo cu punga lorb, din sînu; j pistlele 
şi cuțitul -de la, brâo, ce purtămu; şi cu -puşca. . 

Vorbiiu cu fraţii și cu maică-mea 'să nu me mai duca lă 

- Tudor; iar neica Meiţa î îmi spusse ca viea ce o aveama ' a- 

 



a 

colo, în acela sata, pe moșia Domnesca, a îngradit:o. un Ne 
goe Marinescu, și O sapa; cu ce „cuvent, nu scie, | 

Am „plecatu cu ella, Şi cu un popa, Iordache” și Ioan Druta. 
rul acolo. Neica Meiţa îmi dette un pistol la brîă, şi ellu cu 

ua puşcă în mână. Tu gasiram (pe A Negoe) sapând prin . viea, 
mea; eu îl disseiu: papol ce este acesta, Negoe?4 Și era cama 

câstă. Ellu era din della,. cu un săpoiu în mâna; me înjură, i 
gicând, „că nu mal.sunt ciocoi în erat, Și veduia ca înne- 

„gri; și ridicând „(ellu) sapoiul, trăsseii pistolul , dicând sa nu - 
"dea; ellu ajunse ; și când să, dea, eu țacii cu pistolul , Și. min: 

ţia sapoiulă de la capu, de me lovi în ghigialicu ; şi feriu | 
- taclitul cu care eram legat la capi, lovindu-me la mâna. drep- * 

ta puţin, ce. ţinem pistolul cu. ea; şi mi. se muiă la .valle Mâ- i 
na; când de loc (Negoe) al douilea' ridica sa mă. omore; dete 
neica cu: puşca de la spatele meu, dicând:. „nu da, ca te îm- 

pușcu“; şi “li lovi prin picidre, de. "mi lungi viața; ca de nu 

da (neica) cu pușca lui, (Negoe) da ua data şi me omora: NR 

Dupa aceea, vegând ca Românii au luat nasu, m'am dusu 
speriat; şi am luat pe nepotu, Ghiţă, şi iaraşi m'am duș. la 

Tudor, găsindu-lu tot la Țânţareni ; când acolo iata și Tepo- 
satul Maior. Ciupagea,. numal. în. cămaşă, jefuit de Zavergil.; 

"De acolo plecarăm cu Tudor, din Ţînţareni, cu vre ua 7—8 , 
- mil de Panduri și Arnăuţi:!); și până să ajungem (la Oteteliși), 

"Arnâuţii au fosta ajunsu la Benesci, unde acolo se bâtura 
cu Arnăuţii boieresc ; şi împușcând (boierin un Arnăută, (za-. 

_vergii) luasseră, tot de la bieţii - boieri. Noi am ajuns cu Tu- 
dor; și .vedend ella acea, urgie pe „acel boieri, ce au facuta | 

blestemajii, de Arnăuţi,, a. oftat cu. supărare, și le- au disa: „cu. | 
ce poruncă facu aşa?% EL san îndârjit şi către “Tudor;. iar, ella 
a tacutu, 

De aci am “plecat. la Oteteliși, “Acolo a mijlocit de a omorit ...- 
(Tudor) pe chiar Bairactarul Iova, “gospodarul. lor, Şi pe. un 
Ioan Arnăutul,. -cellu mat rea.  Dimineţa, vegând capetele lor - 

în țepă, strigând. (pristavul). ca cine-va face ca el, ca el să pă- 
țescă, Ciupagea lua vorba cu mine, cu  Aurellă Şi alți 11, tot 
parte boierescă, ca să, ne, facem nevăduţi; şi cu cari. facânâu | 
așa, am plecat; şi ne-am 'dus la Rîmnic, la un cumnat al lut 
(Ciupagea), .ce- dicea Ignat, buluc-bașa, cu care am mers pe- 
ste Olt; şi am prins doul zapcil de ne-au dat cai, arme, ş şi vro 
trei patru mil de el, A A a DI | 
') Țiira e esagerăta, neputenda avea Tudor. atunci. decât dela : 2, mil. - 

4



“De aci, “aftând! că vine nn i capitan, Barbu. “Tapuj. de: la Căi 
„neni, și vre uă '15 Panduri, cu cari au (fost) ținut drumulu la: 
puli boieri de 1 au. jefuit, Maior. Ciupagea,. ne-a făcut: un cu- 
vânt: „Ca.acum e: vremea ; "că-cum au luat alțir! dela nol;, să, 

”. Tuâm și nol! dela alţi; şi să ţinem” calea acellora.“ 
Am luat un mare curagia ; şi am! ţinut: callea 'la.- drum; căci 
no) eram 12, şi anume: Maior Ioan Ciupagea,. Gheorghe Au 

rellă, Dumitru Tirişu, Stanciu L.ogofetu, Sdîrlea, Ghiţa: Pop- | 
pescu,. Petcu Sârbu, Nicola Becheru, Ioan Balţaţeanu., Ispas 

- Bulucbașă,” şi cu mine; pe cari (panduri) "1 am luat în pusci, 
: din nainte și dupa urmă, sdrelind -nepotu Ghiţă pe. unul, 'ce 'e- 
ra mal îndrâsneța ; iară căpitan Țapu strigă, că: se prada; noi : 

"am scos! iataganele și. "I-am prins pe toți; le-am luat acelle 
Ie jafri, cal, arme, argintarii, haine boierescl; şi banii. — Ne-am 

-- întors înapol - pe Topolog, la. Olt; (Și) trecend' Oltul, :amă ve- 
miti pe sub munte acasă; Și Ciupagea, “Aurella şi Tirişa « s'au 

dus” lă Cerneţi, ” i - i 

| Noi, : și a casă; “Binda, „nu “putera sa “traim - de Panduri; că 
” veniră într' ua, di trei, și găsiră pe "neica. Niţă. la Vladaca ; şi 
pentru mine. a 'vrut să-lu taie; și aflând. „noi, eu, ncica „Mieiţa 
“Şi nepotul Ghiţa, merserăm la el; şi gasiram pe neica. Niţa 

o plângând; de loc not! trasserăm iataganele, şi "I-am batut tâte,, E 
. bătăile, 'de' val 'de el ce aă „păţitau; şi (6) s'ai-dus-și' au spus 

luî Solomon; şi (Solomon) a: trimis * vre- 0: 56, Panduri din 
Valea Aniniloră - să ne împuisce ; ca aşa era Vremea. pe îm- 

. pușcat; şi 'nol nu ami fost sciut,: 

| Intr una din: dle, augirăm din! den ca în satu la Atmajeită Sti 
an venit "Badea. Garofoiu. cu alți Panduri; ea,- fiindă 'cu. ella 
prictin, ara plecat cu neica "Meiţa şi cu „Ghiţa. la: cașsele! Di- 

. mitreilor,” unde erau Pandurii ; când am: ajuns aprope, în bata: 
: tută, de uă dată. eșiră 5—6 "Panduri cu. puscile întinse catre . 
-nol, necunoscuți, Panduri; „Nol: strimbaram' cail ; ȘI (el) deteră 

e - foc îri no. cu puscele ; „atunci Nol ne: împotrivirăm ! Catre el; 

. şi (es): se trasseră' în case 'de' 'uinplură puscile ; iară „Rol ple- : 
Pai carăm spre. valea Dobrii ; căci nu era Badea cu el... 

De acilea . am; plecat dtepta la” Solorhon ; Şi Pam aflat la sa-, 

tul Argintâea, cu oștirea lui, patru-cinct: sute de Panduri ; mal i. 

. era lânga "dânsul. ŞI căpitană, Dumitru, Buşteanu,', i Gheort 

-.ghe Tspasoiu, 'vrâjmașii nostril,: de 'ne 'pîra, la, „Solomon, și cum 
m! âm- înfățișat, la dânsul, a dissu că- sa fi la” pază; la urmă 

- ma. iertat, și am „fost cu. ella: prin . sate, „multe die; apol ia- 
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"- răși ne-am i cerut. pe a cassă, când a trimis. "Bobocu. (să me 
"cheme); și m'am. dus “iarași.cu -Neica Meiţa i Ghiţa 'la- Stre: 
-haca, unde: petreceani . prea bine; -dâra într'una din dille: dis- - 

se [Bobocu]: că'se duce .pe la Solomon: la 'Ţinţăreni; eu dis- . 
seiu. ca să me duc şi 'eu; neica. Meiţa disse ba. să .nu me duc; 

"ca sciu cine sunt acolo, acei vrăjmași 'ai nostrii; nu “lu ascul- 

taia; ci i luaiu cu' mine pre amendoi, nazuind. la Bobocă, că 
"îmi va fi de adjutor. ma SR 

Când am mers!'la inţareai, ş și m'a vedut Solomon [ce. era 

cu Serdar Costin] de loc a: poruncit şi ne-a luat! armele,: tac-: 
liturile. de la cap, şi. caii, mie și. neichi- Meiţa ; iara nepotului 
Ghiţa nu; şi ne dette în. paza la Pandurii lui Puşteanu, vraj- 
mașul nostru. A i | | 
A. doua. di plecaram la. Tergu- Jiutut, Mie îmi dettera. un alt 

“cala, 'de nu facea 5 paralle ; iara Neica Meiţa mergea pe jos, 
prin noroii, după mine, să veda ce îmi, face; şi sa 'vâita cu 

amară, audinda de la Panduri. că o să me taie; și ellu nu era. 
în nic uă pază; iară Ghiţă se ţinu dupa.mine pană la un 106, 
astemătii, [2]. şi de frică fugi dela podul Turburil. 

“Nol ajunseram' la Carbunești ;- acolo 'se' rugă Badea. Gara- 
"foiu de Solomon,: în .genuchi, câ 'erea. cel :mai credincios lan: | 
ga ella; și mă ierta; ne detteră cail şi armele. .. ... i: 
. Apol plecarâm: pe: ua valle. Solomon : era mai înante,'cu. 

„ pârâșii nostrii lânga dânsul; “iar. ea mai pe urmă cu unchiu- 
seu, capitanu Enache Pleșoianu;. şi „vedem că da mulţi cu 

„_puștile să împusce purcel, dela nisce scrofe, și nu: lovea; eu, - 

fara,.sa judeca că. vrăjmaşii stau să me. piardă, și sa fiu aprâ. 

pe lânga. Solomon, că așa vrea: 'pentru unulu ca mine, :să-lu 
slujesc, şi .să-lă cunosc de aprope, am dat cu pușca,.ce avem: 
umpluta cu glonțu;, şi de câllare am împuşcat un purcellu. :. 
:: Vrajmașşii me pirîra ca ea nu me astîmper, și fac jafuri, fară. - 

de porunca "lui Solomon; .pe. care, aducându-lu la ua mare 
„mâniă. asupră'mi, :a poruncit. să me duca la densul ; şi s'a fost 
: jurat ca să. me . impusce, pe unde se împuşcasse' omulu de la 
- Almăjellu ; şi -me' dusseră la dânsul, . unde. erea la uni câmpu 
tota oştirea,; rota. pe lânga dânsul, -sa 'veda [de] îniplinesce. 
„juramântul ; unii se ruga, alţii me. pira. “Căpitan: Enache, un-. 
, Chiu-seu, striga: , „loniţă, să nu îrhpuscl voinicii, ca este pecatlu 

Când ajunseiu la dânsu, și cu neica A Meiţă dupe mine, sta Solo-”.- 
: mon, cu pistolul întins în mână; porunci : și "mi luă taclitulă : 
; de 1e. capu, (și), disse: „bre!. -pe unde: at împuşcat omul cell:



| de. la Atmăjeită, care spun d-lor 2% Adică, Gheorghe Ispasoiu 
și: Buștenu.: Eu, vegând că: o'să me împusce,: de frică: nu -a- 
“pucaia: de :locu să: dic nimic; nici că ?mi da în gîndu să dică 
că Neica, -vegând că o să mă omâre, a dat; dar neica Mieiţa, 

„ca-trate,: eși cu peptul înainte-l, şi strigă : pe lam împușcat, ' 
stapâne; iar nu frate-meui, Solomon disse atunci: :„de ce? 
Neica știu ca disse: „apol un frate, când vede 'ca a omâră 
alt-cine-va [pe frate-seu]. sa ” cade să nu: “a lasse; ci să “lu 
scape, ca pe un frate |... - 
Atunci Solomon pocni cu: pistolul î în sus, spuindu-a [neica] 
că [ţeranul] a dat:cu un ţepoiu tocmai în. capul meu. Vrâj-. 
mașil se întristară, iar prietenii se bucurară. Dup” acestea, tot 

„nu s'a putut limpedi de mânie, Solomon, după fagaduiala ce 
le-au fost dat vrăjmașiloru; ci a poruncit de: m'aa pus jos, şi . 
m'au răstignit, unii de mâini, alţii de: picidre; şi a. luat chiar - 

„mâna, d-lui-un par, ca pe: mâna de gros, şi a dat de vre uă de- 
“ce ori, de am remas mort, mult;-și mai sculat, cine? nu scia! 
:de miau luat câpitanu Enache, ' și mi au.dat pietre: TOȘII ; şi, 
de aci am plecat;. şi neica.: Mieiţa a.venit acasă; iar pe mine, 
după ce și-a facut Solomon tot „cugetul .ce a avut, a vorbiti 

“cu unchiu:seu să fiu al.lul de. aprâpe;. și "mi a-dissă să:me&' 
închin lut Solomon, 'că . 'ml va fi de aici înainte ca un părin- 
„te; am şi-mers la dânsu; şiiar eu, ca un mal mare [ce era 
: ellă], 'mi: am cerut iertaciune; -şi care - m'au luată de aprâpe 
lângă dânsu;:cu ellu:mâncam, lângă ellu dormem, i scriam , 

-în cât la urmă me avea ca pe un copil; și 'mi spunea că: vraj, 
mașii au stat: de' dânsul sa-mi. 'pierdă vicţa;: şi că dă slava lui 
D-deu, că: nu mi-ai luato, mii arata cu mâna și (e1)'se uita la 

„Nol, când ședeam la mesa; iar el în picidre stau, plini de. a 
"MAT Să în : 

; După tâte acestea am plecat asupra Râmnicul 4—3. sute ; 
| de Panduri, și cu gospodar Anastasie cu Arnâuţii, ca să ne 

întîlnim cu: Tudor, audind că au plecat dela Bucuresci; şi .mer- 
“gând la Dragaşani, am găsit ;orașul pustiu; fugisseră toți ne- 
guţetorii; şi eu intraiu într'o cocină de porci, unde era:un fi- - 
gan băgat; şi scoțându-lu, spusse că de frică a intrat acolo, 
„socotind că sunt Turcii, audind ca 'de sera sunt la Brancovent; 
„Şi mergând cu ellu la Solomon spunându-i, porunci: „caii! şi . 
„Să plecăm“. Pandurii umplusse ' pivnițele . cu ploştile; sa: ia 
"vin; îmi disse mie Solomon ca.să-1 scoţi, că vin '“Turcil;. 
„traiu în'pivniţa 'repos. Băluţa, boltașu din Craiova ; unde era. . 
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24 de buţi cu vin, și altele cu. rachiu; dedesera găuri 100 
"- prin elle, și curgea vinul prin ploşti; le gisseia să iasă, că. 

vin Turci... A NR 

Sarira cu. puscile la mine, mat ales un pirișu al mei ae. a- 
prâpe, anume Buştenu ;. eșiu afară, și spuseiu lui Solomon, că. 

sta callare în „ușă, şi striga; îmi. disse, ca cine? Ea îl arataiu. 
„pe acellu pârișu allu meu; dette Solomon cu. pistolul în ellu, . 
şi "la “lovi la un picior; atunci, cel-lalți de frica. fura gata, şi 
plecarăm pâna la Zevedeni, în sat; găssirăm satul fugit;. ne | 

trasserâm acolea, sub deallu, în nisce pruni, în errina, să o- 

dihnim, că erea. veră și căldură grozavă, : : 
„Slugerul Solomon cu gospodar Anastasie Mihalopolu s se > cul. 

„ cară pe un covor, şi porunciră sa fie toți Pandurii gata; ia- 
ră eu cu ună: -polcovnicu Luţă şi Ioan Locustenu. din picidre. 
mâncami un puiu de gâină, şi cail 1-ţinema de priponă; iar 
proștii de Panduri luară șelele dupe cai, și îl împedecară; când 

„ ne pomenirăm venind pe marginea. Oltului cette . de Turci, ca- 
lari, In fuga mare; și de loc me dusseia la Solomon, îl sculaiu 
și disseta : „lacă “Turcii 14 Striga: gata air! Si eșirăma.-înain- 
te-le în nisce grădini, [unde] se strîmta drumul, și unde era 
bine de ţinut foc; și not,.cel ce fuserâm gata, "de loc pleca- 
ram, unde poruncisse. [Solomon] înaintea. 'Turcilor ; ajunserăm | 
la acellu loc; sosiră și Turcii; începurăm să ne batem cu pus- 
cile; el stau şi dau, noi stam -și dam la acea strîmtâre; iar 
Panduri! nostrii ce [nedescifrabil] Slobodisseră cail; [şi] au- 
dind pocnetul ce se da grozav, cail s'au spăimântat; şi fugendu 
[caii] au remas pe jos. Turcii venea gros, și se înmulția; al no: 
stri, unil dedessera fuga la costa, împuşcară pe Baraectar. Mi- 

hale, ce ţinea. bairacul, şi vr'o doi Panduri voinici. Ajunse şi 

Solomon. Ea, în zorul acella, am sărit dupe. callu, și am. „luat t? 

bairacul în mână, de jos; şi puscile nu contina. Ei în "asi, ae” 
în ci. Solomon disse: „Ca ce facem? că ne ocolesc Turcii. & 

Și da mereu cu .vr'o doue sute de Panduri. lar disse Solomon: 

sînapol !“ vedând că ne-a:.ocolit de. tot; şi unii din at nostril 

fugea. Am. plecat pe faşă; [şi] Turcii, dupe noi, venea ; și da 

strigând '„dur, bre!“ Mai pusserăm. obuzii [umplituri], [și] 
împușcarăm în nisce vii mulți dintre Turci; “câ. de nu faceam, 

aşia, nu scăpam; că obossiseram, şi stâtusse şi cai. EI 

Dupa aceea, Turcii ne ajunsseră de tot, în deallu; ne me-. 
stecaram cu ei. Un Turcă, cu-un callă galben, ajunse să taie 
pe Buștenu; delta]. striga catre mine: „nu me lăssa,..neică,!€. 

i.
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"Im! veni: în “gând cand me: pâra la Solomon , “Sara, lasa; ca” 
-'pe un vrâjmașă ce-mi era; dar iarăși, ca, să cunâsca ! ca. în- - | 
„ protivă Pam scăpat dela mârte, dedeiu cu pușca şi lovi Tur-.: 
„cul în piept; [Turcu] se lassă” pe :şellele calului, că eră apr6- 
„pe; când de-loc! sossiră alţi dou vrâjmași.. Ochiiu ;. însa ei 
ţineu tot la Buştenu; ca' "lu. vedea cu mâna pe pistolu; când e- 

ra sa-la ajunga Turcul, țină minte, tot pentru pâra dinainte ; 
"că 1 va da dracu în gând să dea în mine, în acea furie a batait: 

Pușca îmi 'rămasse g6lă; “apucaiu pe un fagașu în valle; * 
„ Buştenu se dusse;' când la'ua poeniţă,; înii eşiră alţi dot Turci - 
„înainte, pe jos, cu puscile câtre mine, dicând: „Caţi mai cur- 
vo!“ Eu cu pușca câtre ei, gâla, dicând şi ea, „Câţi, mai cur- 
vo!“ E1'se detteră dup'uă tufa ;'eu avuiu' vreme şi incalecăiu 
pe call; veduiu că nu dau cu puscile, pricepuiă ca suntu g6- 

„le, ca'şi a mea; luaiu curagiu. Aci,. pe loc, iată un Ioniţă Ce- 
- uşiul, “din satul Salcuţa, al lut. Solomon, fugeă' câtre mine; şi. 
doi Turci îl gonea pe:jos; si Turcii îl: ajungea, îl; ajungea, sa 
“lu: taie cu: iataganele, : [Ella]: strigă către mine: „Nu me 'lassa, g Sg > 
nene! 1 [tocmai]: când umplem pușca da călare ; stătuia' şi qi- 
seiă : „„ia-te de câda callului.t. ȘI așa “facu; dedeiu: scări callu-, 
lui, ca d'uă bătae de. pistol; într'unu; delu, “Turcii: remasseră 

N 

de nulă ajunseră 'să "la taie, şi clatinau: din “cap, dicând aura. 
dini sictin cu puscile ; not din protivă, tot așia 'diceam, avra= 

„ dină sictin, și cu armele ' g6le; numat în' pușcă bagassem,. şi o 
- păstram. tot pentru . cel alți dor dintâiu ; iar dacilea mâl veni- 
ră dal. nostri ; Furcil se *nt6rsseră inapoi, umplurăm "armele 
bine. Acolo începurâm 'a. ne strânge; şi căpitani, , Iuând 's0-- 
Cotela, mulți lipsea din Panduri. . " 

: Iar Solomon, fiind că “i-a spus Buștenu ca. ani scăpat de: 
“la “Turcu, de 'nu:Pau tăiat, şi am împușcat [pe Turca] şi Io-: 
niță Ceaușiu asemenea, [că]: 1 am „scâpat vicţa, mal vîrtos” că . 
am luat şi stegul, din. aşia: zor de 'batae, "mi-a dat: dece mah- 
mudelle ; și m& avea ca'pe cellă 'mai bun copillu al lui. *: 
De acilea: plecarăm ; eșirâm. în valle, spre Rîmnic,.să mer- 
gem; când ne pomenirăm .cu uă sumă „de inși căllări, ca la. 

"- 4oo—goo,'toţi negrit, cabădai ; socotirăm sa sunt tot Turci; lu- 
- arăm 0 desperiere [spaima], vorbindu-ne: unii catre alții, că venea 
spre noi; și facurăm jurământ, sub blestem; spate la: spate, toţi - 
să -murini 'acolea; sau toți să scăpăm. . Ne detteram jos dupe 
cal; lepadaram: cismele' din -picidre, cine! avem; plecarăm Cu. 

puscile' In mână, Parada, [la frot] la ei; el la, nol; şi: nu ştia
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nici. ei nic. not ce > suntera. EL. vedând' câ am fogghinunchiat la 
pamânt, gata de batae, țrimissera duol înainte spre. noi, și cel 

"mulţi se oprira; şi Solomon ponunci mie și Badi Gareiocăi să... 

ne ducem și not, duoi înainte spre acei duoi; prinserăm: cail ;- 
încallecarăm, cu puscile gata în „mâini; 'apropiindu-ne unii că- 

_tre alții, ca de ua bătae de pistolu; Și strigarăm :. „Ce sunteţi“ 

EI dica: „creştini 14 Dar el: dicea nouă: „dar Voi, ce sunteţi 
Noi, „cu puscile “la ochi: „creştin! Și ne apropiam unil câtre 
alţii, „spuind [et] că sunt: cu  Gospodar "Gheorghe Cîrjaliu; a- 

semenea .şi noi :spusserăm! cu cine: suntem. Se întârseră îna-- 
poi ia at lor, și nol la ai nostri. Spuindu-le [a nostri] se scu- 

| lară. și prinseră caii dupe câmpă; şi aşia veni acellu „Gospo- 

daru cu al sei, socotind întâia nol că sunt tot Turci, ajutoru i 
cellor dela Zavedent; _şi spusse [Cârjaliu) că. vine Ipsilanti cu. 

Muscalii,” ja Rîmnic ; unde plecaram cu toţi; și ajurigân da: la: i 

orașu, ne lovi uă pictra forte mare, şi iute grozav, dar multă 
pană. Sa. facut grâssă de uă palma. Sa 

„ Sedurâm, acolo trei dille. Soloinon, de unde afla nu „ştiri, ca | 
“mar fi Muscali.. 

 Dimin€ţa, îmi spusse [Solomon] numal. mie, ca 'să duce. în 
țerra nemţescă, începând să' plângă; şi disse să nu spui, nici 
cui. Sa facu bolnav, şi sa găti: Veniră „mulți din căpitânt, Gmenii 

„lui, și caril se întristară forte. Plecăram mulţi cu densulu, pă: 

nă aprâpe de Cozia. A. stat în drum [Solomon], şi a spus ia- 

rășl. la toți, că nu vin Muscalil. Ii luă giua. bună, dupa ce ne 
sărutarăm; și plânserăm 'cu amar. 

| Intorcându-ne, ne : dusserâm tot la comanda. Gospodasutui 
Mihalopolu, - “A: doua di audiram, câ veni şi Ipsilant cu A Mus- 

calii, la Oltu. Ev, de multa. dorință. ce aveam „pentru ] „Muscali; 

scosseiu, cinci mnatmudelle din.500 ce avem lângă mine, bezi 

"bani albi, şi. 1e dedeii în mâna a cinci căpitani, cei mai "sara: 

> - veni, și anume, Dumitru - Buştenu,. Vasile Crapatu, Barbu Ţi- 

"cu, Ghiţă Cuţoi, ? Nicola Urlenu ; că, de: vor. fi. Muscall, sa fa- 
că orl'ce o'.vrea cu. elle" [eu mahpmudellele. 

. Plecatâm, la Oltu, înainte-le, toți șese, callari. Ajuingânda, 
vedurăra: dincolo (ae rîul Oltu] uă sumă de Gmeni, tot negrii, 

și callareţi, (unil) cu suliți, alţii pe'jos; împreună și mulți Panduri 
- Gal lut Tudor, Mehedinţeni și. Gorjani.. Trecurăm Oltul la ei; 

'vedurâm și cinci tunuri; merserăm la uă cămară [câsa]: “unde. 

era, şi se gătia să mânânce ; ascultaram « să vorbescă „muscă-
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j lesce; audiram Şicând: _pella do, adele » Alt: sti camis? 2) 
[nedescifrabil]. . 
'Pricepurăm' ca 1 noi am rămas în mâna Turcilor, fina Greci, . 

„iar nu Muscali! Luaia mahmudellele înapol; ne întârserâm în- 
napol, forte. „mehniți, audind câ: vin şi Turci, Pe Tudor nu “Ta 
vedem. acolo, la Rîmnic, . 

- Acolo, la Rîmnic, mergând d-nu Ipsilant, lua dela Gospo- - | 
“daru Mihalopolia. 20,000 -lel , și -1 împărți pe la oştire, Sârbi, 
Grecl: și. Români, ce. ne aflam ca la 5—6' mii; îmi dette şi 

„mie 200, că eram grâmmaăticul lui Anastase [Mihalopolu]. Ne 
2 disse Ipsilant că Muscalii sosesc pană în trei gille ; dar pana 

atunci noi să mergem la Turcii dela Dragașani, să-i batem, 
Capitanil români se strinseră toți, 40; şi me pusseră de fa- 

"_cuiai uă jalba catre 'd-nu Ipsilant, cerând pe slugerul Tudor, 
care i luasse dela casele lor; şi merseră cu jalba la Ipsilant, 
„unde eram şi eu „acolo, mal.aprâpe; o detteră , Şi.o citi tilma- 
ciul ce ?lu avea; şi disse „că o trimite după ella [dupa Tu- 
„dor] la Russia, să se întârca la noi; fiind că e chemat aco- 
„lo; şi până. atuna să'nu şedem ; ci să mergem la Dragaşani 
„la acei Ture.“ 
Și plecară căpitanii, mîhniţi, la. locurile lor; şi unii diceau: 
„că dacă au luat pe Tudor, care "i a ridicatu dela casele lor, 

„ce să mai șada la Ipsilant, un Grec, callare pe calla ? ? Și co- 
pii lor. sunt în-mâna Turcilor.“ 

A doua qi plecarăm la Dragașani; ş Şi „patru dile am mers tot 
prin ploi; când Pandurii, din „patru "parți, tre. [parţi), dupe 
“drum au fost plecat acasa, din cel mal voinici; iar cel-lalţi, 
cu căpeteniile . câte era, ajunseram aprâpe [de “Dragăşani]; şi 
să vorbea, s6ra fiind, pe subt- amiad, să remâie „pe.loc, ca. 
dimineţa să ocol&sca . până în diuă. pe Turci; și să. trassera 
[Pandurit] pe la pimnţi [alle 'viilor), mat pe della. -: | 

lar Caravia, cellu care era mat mare allu Mavroforilor. du- 
pe jos [pedestri], nu vru să. asculte ; şi merse cântând, cu mu- 
sica Golescului înainte . la Turci, în orașă, [la Dragașani) cu 
căpitanu Enache. Cacaleţenu la tunuri, fiindă trei; şi. mergea 

„dupa, el; şi pana, să se gătescă capitaniu cu Rumânașii . Pan- 

D. Ela 96, ddelgi. - — “Vino încoa, frate, N N E 
5 zi adus: 2 — Ce fat? Da Ea 

i, 
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duri,  cer-lalţi capitan, audind ca an remas. acellă plan. jos a. 
ajuns Caravia înainte ; şi Turcilor le-au fost frică tare, [Și] Sau 
gătit:sa faca un iurușă ; şi vedână putere din parte-nc, să. dea | 
fuga cu cail la Craiova. - 

Și așia au facut [Turcii] acellu iuruși asupra Mavroforilori 

iar ei, Grecii, subţiri [delicaţi], şi mat allesă copillași, unii din A 
el, începură a se sparge [a se rissipi] și a "da fuga, țipând.: 

Turcii de loc luară curajă; ajunserăm și noi, cu căpitan lor- . 
” dache, Ghiuler-A gasi, [cu] Farmache, Mihalopolu ş şi alţi gospo: 

dari, Machedonski, Hagi Prodan, “când rupsesse “Turcii jume- 
„tate Mavroforit. 

Capitanu Enache slobozi un 'tuna, și dette spatele ; Turcii, ” 
mai ret luară curagiu; înpușcară hatoica [iapa) Sardarului Ior- 

dache, "[care] remăse pe jos; deteram și noi cu 'puscile, Câţi - 
va; da. şi Turcii, de vâjia glânţele ca plâea. Unul din al no- 

stri fugi înapoi ; Turcii, vedându-lu, luă curagiu; și [pornind]. 

- din: vale: ne “goniră! până la piscul ce să, dice. al, Caliii, „spre 
| Rîmnic; și se întârseră . înapol. , 

“Iar d-nu Ipsilant era 'remas de a doua di cu cazacii! Mol 
doveni, 200, la satul Bocciana, ca să vada ce isbânda facem. 
Când ne-am dus acolo, [ellu] plecasse la Cozia spre țerra 
nemţescă; și ne- -am dus, după ellu, unde ne-a dis să eşim pe 
munți, că în 4—5 dle vine ella „cu i Nemţii, pană, să ajunga 

Muscalil. : 

" Atunci ne-am ales tot noi, 13, cari şi mai "nainte “fuisesseni 

cu Tudor până la Oteteliș; și eşind în muntele “Lotrului, pe - 
postul , lui st. Petru, acolo sus în munte, la uă stână 'ungures- - 
că, sprijiniram un Egumen, cu sumă de bani la dânsul, cu dot 

Arnauţi Și 'dol țigani, cu dou& sacsanale; umblară să ni se 
împotrivâscă Arnăuţii, dar noi îi luarăm în' pusci, și rânirămu 

pe unul puțin; și începură a dice (nescifrabil), le: luarăm ar- 

mele, [și cail] ce fură mai buni de drum ; dar Egumenul cuno- 
“scu pe unulu ce era cu noi, din! „Craiova, îlu lua de gât, ru- 

gându-se 'ca să-lu scape. Eu diseiu ca ' să-l luâmu 'din bani, 

" (dar) acel ticalos se ruga, vai de ellu, ca-lă: cunâsce, și vin. 

Muscalit ; se uni și Ciupagea cu ella; eu, vedând a lor slabi- 
ciune, le-am cerut să me spovedescă, şi încredințându-i cu ju 
ramânt că nu-la, taiu, a spus călugărului; și așia am mers cu 
ella sub un brad frtizos, mat de o parte, gicând: „Vedi. tu, 
„Câlugare, ca eu nu umblu dupa” spovedita, ci după bani; a- 

„cum strigu feciorilor mei: de te face ciopâți; adu banil.t A- 
4
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- juhgându-ta i un “cutremur, -elta de frica sa dus i în coverga,, un- , 
de doborîsse sacsanalele, ȘI. a Tuat. galbeni 100; de "ral au a- 

- dus, dicând câtre cel-lalţi al mel, ce: şedea, acolea , "și mânca '"- 
nisce jimble, că a luat uă cărticica, şi adusse suta de gălbi- 

„naș. [EU] "1 sărutaia mâna, [ella] mă săruta pe obrazu, urân- 
- = du-mi ca să traiesc, Apoi. scâsse la toţi un clondir : cu rachiu 

„de cellu bun, şi băură ; me blagoslovi, ş şi plecaram pe munte; 
A doua. qi ajunserăm la: Tergu- -Jiului, în faptul de diua ; şi | 
trasseram le Slugerul Ciupagea, c&.era orânduit Ispravnic cu 
Monga acolo, de „Tudor.: Când acolea, în marginea orașului , 
vedem uă înulțime de 6meni - ferbând; iata un creștin cu unu 
carru, ce ducea, [nedescifrabil) pentru Turci ; întrebarăm :. „unde 

îi șede Ispravnicul Ciupagea.: 24% [ela] disse: „fugiţi, frate, ca-vă ta- 
ie Turcii! cunoscându- -ne pe semne; "iar Ciupagea a Îvgit de 
ieri la munte.t 

Turcii. luară, de veste; și pana s se. încalece! pe "cat, noi dete. 
| râm în Jia, cu. caii în noti, [și] eșiram. dincold; și detterâm la. 

patru să ia înainte, iar noi 8 remasserăm . în, crângu. Venira 
Turci țipându, aprepe de NOI în padurc, şi nu. ne vedea, fi- 
ind „not. pitiţi; şi. slobozirar focurile unde era, el. strînși, la ua 
dessime î în padure; picară vre-o trei, şi atunci începură [și ei] 
se dea focuri 'de tote parțile, Ne spăimântarâmu ,. și” deteram. | 
fuga, că cail erau duși. mai de mult ; nici: mal: avurâm vreme 
să-i bulduşim [jefuim]; de câtă Stanciu. Pleniceanu a luata uă 

| pușcă numai -sidefuri și -un şal dela” capul unul Turcu, „ce, pi- 
casse, mal aprâpe de ellu: 
„De „acilea, ajungând la cai, apucaram! siuntele; şi pe la. chin- 

die, ajunserăm la, Tismana, unde acolo era sumă de rebeli, cu. 
„metereze făcute în tote părțile. Acolo ne-am. făcut două: cete, 

şi am plecat la Starmina şi la drumul olacului, s& ținem ca- | 
lea la Turci. In câtta în care eram cu, era Slotea. Grecu , ce, 

_ ţinea Corzu î în arendă; iar în cetta cee-l-altă era Mitroi. Ei 
aa mers, la. Starmina, aa împușcat un Turc, [şi] au venit. cu 

"capul lui. la Gospodaru î în „Monastire, și cu' ce mal. pleșcuisse-. . 
„de-a ellu; noi, aflând ca suat vre o dece “Turci la Corzi, ':am 
“mers la, ei..din Dragorcia [nedescifrabil];- și când ne-au vedut'- 
[Turcii] aa închis în. casă. Pandurii s'au bagat î în nisce buţi 

- Și S'aa rostogolit la cassă, de “4 au dat: foc; ama scos: Şepte, 
iar doi şi un Pandur „turcesc. a ars în „foc,. A farariă ca tota 

". țerra sa umplută de Turci, și Muscalii nu mal vină, „Gospo- 
dar: Nastase „porunci să taie “Turcii. Bă, „fiindu pe, valea Tis- 

   



„menel, -cu.un Constantin. Tainașu, logofătul, la mere, sa 'mân- 
- câm, pe jos, audiu.pocnete 'la -Monastire.. Scotea câte unul a- 
fara din porta, şi Vuca Baraectarul cu „Nicolae Vârbicenul: îi 
împușca, și alţii le taia capul; când pe'unul din -Turci,- cela 
„mal voinic, sa-la scâta . Pandurii pe :ușa.,: [ella] a zmicitu din 
mâiriile lor, şi a dat: fuga prin ordie, după .care curgea .pist- 
lele ; şi, eșind din ei nevătâmat, apucasse câtre not, 'fugându - 

- desculți, și striga dupe ellu mulţi : | „țineţi-ve la. 1 urca, « Me 
sloboziiă „cu acellu “Tainașu ; când Turcul. apuca pe munte, și | 

„lua-ua. picira î în mână; când îl ajunseiu, răcni [Turcul], și de- * | 
te să dea cu petra; [eu] .trăseiu iataganul şi-l tâiaiu gâtul j ju-: | 
metate  şi.umerile; cădu [Turcu] jos, și-i luaia „capul. "Mi. dete 
Mihalopolu * trei mahmudelle,.ca dicea [ellu] .ca sa le. trimiță 
[capetele] la. Tergu-Jiului, la Turci.. .. „i 

Când a doua qi ne pomenirâm cu mulțime d de turcime , că 
ine [spre' noi]; am plecat n6ptea din Monăstire: pe raunte; și 
„la diua am fost în gura Cloșanilor.: Ne-a luat Turcii: la: gână..: 
„Era cu'noi Sărdar Chintescu, 'gramaticul gospodarului Mi- 
halopolu ; era pitar Petre Strehaianu, „era.:Ioniţă., Zoituzu, pe . 
care ajungându-lu Turcii. Van împușcat. -. II 
„Am trecut pe Scarişibra muntele la streja nemţâsca, şi Tur- 

. ci tot dupa :nol. Eram [la vamă] ca la 600; [și] pâna.sa ne“ 
scrie, ne și. ajunseră Turcii, ȘI , Împușcară pe un' Sârb, tocmai 

„în streja, 
Ne pusseră.. Nemţii. într'uă 1 peştera, să facem azareta, unde 

nu era nici apă nici pâine, etc. : D. ra 

i Nota No. VL! î | 

- Dea. stiam Todor Gătre- d-lui Ciucerul cosantin za, îs 
| pravnicul ot „Mehedinţi, - a : : 

so drhon. Cluceră fie 

“Pana: acum numai prin audire: audiamia că Dumneta: strigi 
- câtre toţi, cum ca ei a-și fi eșit la hoție,. ca. sa prada lumea, 

  

') Ne oprim aci, căet ceea ce urmeză | nu. păte. interesa de cât . pe „urmașii auto- 
“rulat acestui memoria, Lectorii curioşi, cari vor să -afle - întEmplarile 'cridse 

"alle reposatului Dumitru Protopopescu, cittsca membriul seu, de în posses- 
: "Siunea fiului set, D.C. Protopopescu, tot din Severin. Ca D.: 4: :
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și nu credem; “pentru că eu me sciii că: nu sunt hoţ; iâra a- 
"stâdi, în: Ceovarnoșani, găsiu și în scris, subt iscalitura Dumi- 
tele , la mâna unui hoți, anume Pau Nicolicescu,. căruia i dai 
voie "Ca să me prindă dinpreună cu'toți cei ce se afla cu mine, ori 

„viă s6ă mort. Din acesta te cunoscil că eşti om procopsit; ȘI me 
miri de unde ai Dumneta voie ca să omori Raiaoa Impăratu- 
lui? Și:pentru ce? .Au pre semne nu vă ajunge că "1 aţi tradat | 
ȘI "1 aţi despuiat;, până când a rămas ticăloșii ţerrani mai goli 
de cât morții cet din mormânturi ? Si acum! se vede, că aveţi 

| pofta ca să-l şi omorîți! Nu mal să scii' că nici Dumnedeu , 
nici prea “puternica împerăţie, nu ve va îngădui; eu însă nici 
nu sunt hoți, nici am fost vră ua datâ, nici voiu fi; ci suntu, 

-. atât eu cât și cel împreună cu mine, eșiţi pentru mare folos 
obstescă, și al cellor mari și al cellor mici; şi spre mai bună 

„. pliroforie, vei citi Dumneta aceste doue copil, [proclamația şi 
arzmahzarul]. Iar Dumneta prea r&u te-ai purtat de: ai spart : 
orașul, și ai sfărâmat lumea, fără a to uita mal departe; ci nu- 
mal cu un cuvânt că eu a-şi fi hoţi, și a-și fi venit 'să pradu 
lumea, fara de a sci ce dici; ci iarăși dic, să scil câ eu sunt 
cellu mai bun fia allu patriei mele; şi dela București până! a: 
ii am venit tot. prin orașe şi 'sate, şi nimeni fu s'a superatu 
de nimica; ba încă și zaărăfiile judeţelor erau încârcate de bani 
şi nici de cum nu s'au clintit. Și iarășii, de a-și fi fost hoți, : 
precum dici, de multu te a-și fi luat de acolo. Ci me rog Du- 
mitale, de “ești patriot, lasă-ţi. acestă felu de fantasit, și aduna” : 
cum mal îngrabă orașulu la loc. — Pre Turcii ce “ay luată 
dupe la locul lor si "I-ai strâns acolo, dă-le drumuli, ca să-si - 
mergă la treba lor. Nu da pricină legaturilor cellor sânte, că 
la urmă nu vei. putea da respunsul. | 

„pricină vecinătății [măcar că le este seiută celloră mari trebuin- 
ţa cea de obsce- folositore] ; si Pandurii ce.a1 adunat. acolo , 
da-le drumul ca să vina sa mergă unde sunt de trebuință; si 
Dumneta mergi la conacul Isprăvnicatului de "ți caută trebu- 

                  

inţele Dumitale, fara de nici un felu de temere. sea îngrijire; 
" asemenea si Dumnelui Beșlega.                , s&i de 

„_. câtre cel ce sînti împartășiţi cu mine, "nici una fellă de te- 
mere să nu aveţi, pentru care te încredințeda cu sufletula 
mei ; si încă, dăcă voesci folosulu de obsce, vino din „preună. 
cu toţi boierii pământeni, ca sa ne întâlnima ; scu trimite nu- 
mai pe Dumnelora, si le poruncesce ca, sa fe silitori spre se- 
versirea, trebuinței. Si iarâsi, dică, pădesce-te bine, să nu dat 
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„horodulut:: vre, uă pricină-: cu -vre. uă.: împotrivire. de arme ;.că 
:atunci, bine-să scii, că nică în:găurale. șerpilorii mu: veți scăpa ; 

. pentru; câ :norodul cellu: ars și fript de;către; Dumnevâstră: e- ., 
“ste: amăritu şi înfocatu asupră-v€; și numal pricină „caută. Și 

“cum; de.at dat:Dumnsta voie cu arme, de; mârte asupra 'Raie- 
„el; împaărătesci ? Și, au: nu. socotesci că :sabia: împărătescă 'va 
să mănânce. pre toţi ?;iAu -pre;semne gândesci „că va fi-murit . - 

și Sultan Mahmud? Ci umblaţi cu bine;cu Raiaoa: imparates- 
că,;de woiţi:să ve fie bine; câ cu reul malegeţi nimic; pentru 

::că nu vaţi așternut;bine:.mal de! nainte“; 1) e 1821 Ghenarie 28. -. 
Theodor. NI i [ aa aer 

Nota No. vu De 

Petiţia Boerilor Orimcsini călra Pâiă “dtațână mrtea isi 
m Th at z:NModă Suţu ditai i 

i. Noi, prea olecațiuşi. credincioșii : Supuși” ai: prea: puternice 
| Amperâţi "smeritul; Mitropolitu, Episcopii, Arhimandriţii :Egru- 
".meni, şi 'tâtă câta: de obște : a boiarilor. pământeni al. errel To- 
“:mânesci. . i EDO . 

- Ta: preă Inaltul, îmmporatoscu Dragă, aşternend: cele : pâna: Ia, 1 
« pământ: alle: nostre: închinăciuni; dupa:a supunere! neapârată. * 
“datorie ce: avemu câtre milostiv. :și! de '6meni iubitâre :împe- 
“Tăție'.(a căria tărie și putere : Domnuli. Duimhedea să o:îmul- 
:țesca și să'-o păzâsca): încunosciințăm că Domnia sa: Alecu vo- 
: da: Suţu, 'ce “lu avemii aicea. Domâu; ;''orânăuita, „de: prea pu- 
ternica: împărăție , bolnăvindu-se: înca "dela, trei ale trecutei luni” 
lui "Dechembiie, cu 'tâte câ saucăutăt. dupa cuv iință; aţât.de 
doftorii ai! Domniei Selle, .cât:și:de.. cer: pământeni de: aicea, 
;mau; stâtută însa mijlocă: de ase: întâmpina primejdia: vieții ; 

"pci: astaq, la 19 ale:lunirilui Ghenarie,:șaă dat. „obștescul'sfer- 
it; și:'serva!și;îngropa cu; tâta: cuviinci6săa : cinste și orându- 
„ială. Iar) no, după :datoriă, cu. 'rivuă Și credință, că care: dintr 
ună, început am;fost și. suntem :supuși câtre sfintele «şi .vredni- 

„ce,de.. închinăciune. împărătesci porunci,.ce privesc, la;obștâsca * 
bnmă. orânduială și. ocrotire, a :acestei'-ţerri,i:ce. este „chelerii.. alla . 
„prea, puternicei. împerați ii; noue: de, hrană datatore;. îndată am 

: Îmbrațişat. „tote, „curgătdrele trebi "și. pricini»alle: pământului , 
-eăutându-le. cu tota osârdia, și fara de, pregetare,, încâtno e- 

  

” Dirzenu, Trompeta N YO. Gai DE Sa ” f., m
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--- ste. prin putinţa. Cu acâsta însa pană la pamântu prea -ple- - 
cata aratare, aducem împreună şi ferbintele nâste rugăciuni 

- câtre înparatesca și părintesca îngrijire a prea. puternicei îm- ” 
: perăţii, ca să se milostivescă de a ni se orîndui și Domnu re 
carele, ce va găsi cu: caile. de Către a sa .prea înaltă înțelep- 
“ciune, spre paza cellor sfinte  împerâtesci porunci alle prea 
“puternicei împerăţii, și a. împerătescului seu chelera bine pri- 
- mita 'și plăcută. ocârmulire ) a Ie 

CE 19 Ianuaria 1821. 
 (Urmega semnaturile cellora șepte. membrii al: Guvernului 

„"provisoriă.) .: N a - ” * 

ii „Nota NO. XVII | 
 Dastea Boeriloră Divanulat către - Slagerală Tudor, 

: Cu mare mirare: luarăm în scire de “urmarile ce ai început 
a face, cugetândaă. însoţire de mai mulţi, .și împărțind cuvinte . 

„câtre locuitori ca sa sară cu toţii spre isbăvirea râului, și. să - 
iasă din întunerec la lumină. Acest felu de urmări, că nu au 
sferșituri bune ,' este sciut și din istorie - și. din pildele ce se 

„-v6di pre totă qiua, Judeca care pote sa-i fie isbânda ; când, 
înarmându-se împrotivă-ţi toți credincioșii stăpânirii, te. vor 
supune prin resboiu, și: te vei îndatora însuţi a cere mântui-. 
re, care nu vei putea-o: găssi. Au nu scii că plătesce țerra 
la atâţia Ogeaclii ȘI: Panduri, pre cari, când îl va: însoți și cu 

| alții ce mai sunt pe din afară, ce cu arme.se vor ridica asu- . 
- pră'ți, încotro vel năvăli. ca 'să te mântuesci? Vedem ca. prin 

- cuvintele ce prin nejudecata ai alcătuită catre Jocuitori, pro- 
. poveduesci că pentru folosul obscii și binele țerrel te-ai pornit 
într'cestă faptă ;și voesci a arăta cum'.că nu. esci tâlhari seu. 
voitor de reu, ci îndemnătoru binelui și “sevârșitoră isbăvirii, 
obscii din ispita reutăţilor. Deră care dintre. locuitori: îți: va. 

“da cred&mânt ?. Și în ce: temeiu 'rezemând, se va însoți cuge- 
tarilor ce ai? De vreme.ce cu toți cunosci și înțelegu câta 
smăcinare, câte cheltueli și câte pagube se 'pricinuesc sate- 
lor dintr'acest felu de netrebnicie. Deci, te sfatuim: părintesce, 

- şi ca nisce adeverați patrioţi, îţi poruncim sa te. părăsesci de. 
- assemenea fapte, pagubitore jerrel, aducatâre de „Smintela, li- 

  

> Din arhiva Statului. Conâica No. 123, pag. 193. 
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niscel locuitorilor, și pricinuităre a: mare nevoe asupră?țr; și | 
"te Incredințăm cu. jurăment. că, de te vel supune poveţuirilor 

“şi poruncilor nâstre , şi. lasându- -țL armele te vel scula și vel. .. 
veni, fără tagăduire vel scăpa. de orl ce urgi6; caci 'cu toți 
„vom fi mijlocitori către Domnul țerrel ca săți trecă cu, vede- 

- rea urmarea ce ai cugetat; și pâte vei. fi ascultat la multe de-: 
” stoinice arâtări spre despagubirea, . jafurilor ce. vor fi cercat 

locuitorii ; pentru că la ua asemenea dreptate mal. cu. s&ma 

denadinsul, şi nu te vel. supune acestor. părintesci povețuiri, 
ce cu iubirea de oinenire îți dam (nevoind ! turburarea. Şi smă- 

 cinarea satelor), atunci, nu: numai că te voru isbi cei ce sunt . 
i gata asupră-ţi până acum,” ci şi. alții! se vor mai „porni, , Câţi. : 
 trebuinţa va cere; și fil încredințat că, după ce nu vei gâssi 
“scăpare; apot și osânda, MorțIL îţi va fi grozavă și cumplită, 

„ca unul turburător si amestecâtor de. liniștea, locuitorilor, Ca- 

tre acestea te sfatuim iarăși, ŞI'țI poruncim, ca îndată ce vel 

primi acesta, scrisâre a „nâstră,, în :soroc de dou& cesuri, sa-ţi 
iel sema bine, şi. câtre cellu: ce “a va trimite scrisrea să dat: 

respunsă înscris, curat; ca de va fi cu coprindere de supune- 

„re, și prin vrednice dovedi, ca să pâtă fi 'credut, sa îricetede. 
| nitmnat decât. pornirea ce este gătita asupră-ţi; şi să te aştep- 

___tâm aici, precum mai sus pre larg ţi se arată; iar de nu ți se: 

-..Yor precurma relele cugetări „hotărescete singur morţii; și fii 
încredinţat că nu vel gasi scăpare. ;Citesce cu mare luare a- 

„minte aceste scrisse ; ia-ți sema bine, supune-te povațuirilora 

ce privesc spre binele-ți,: și fu sanatosa. 1) NI | 

: i i821.. Ghenare 30; 

„DMitr. Dionisie, - Bari Văcărescu _ 6. Filipescu o SI 
Gherasim Buzeă «It. “Crețulescu „2 Dum, Racoviţă 

“ Ilarion Argeşaii „Gr Bălenu a Scurlat Grădiştii 
„Gr. Brâncoveanu Mih. Manu... „Pe Togofetu. 
“0. Crețulescu .- . Gr. Filipescu | 
Gr. Ghica - ... er Sătineantt E 
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+ privesce £ Stapânirea țerrei, de cât ori cine altu pe. dinafara; şi | 
_nici odata nu voesce ca locuitorii să cerce- năpastuiri, de vre-: 
"me ce acestă ţerra este sciut ca se ocârmuesce sub lege: și - 
sub pravila. „Iară cându din nenorocire'ți nu-ți vei lua semă cu:
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ia SER , „Nota, ? INo: SIN. i 
, 

* Sorisârea lu Tudor „către Boierii. Divanului, 

„+ Cinstiţi. Boien!, IE , 

- Prin cinstită cartea Dv. “del 30 alle trecutului . Ghenarie, la 
i “âlle „urrmătorului, cu: tâta 'plecăciunea am priimit; şi celle po- 
- muncit am vedut; “dar sciut: fie -Dv. că nu. este precumi' Dv. 
î socotiți; că: prea; 'bine este 'sciut Di că' ei 'din': mica copila- - 
"Tie! am slujit cu mare”: “credință stapânirii și patriei melle'; pre 
"cum și' acum; şi în tâta “viața nea, suntu hotarit a sluji, șia. 
:.me jertfi: pentru ' binele patriei mele; și eu de; 'capulu meă nici - - 
de 'cum n'am; „plecat, “fara cât toti norodul cellu amârit și de- . 

| « sadit alhă. acestei: 'ticalose ţerri, 'atât' cel de loc, cât și cel. stre- 
“ini, vedând. că stăpânirea, sub care sunt: încredinţăți de catre : .: 
"piea putârnica împerăţiă,. stapânitorea nâstra (a caria marire 
 Domniil Dumnedei să o: întărescă ' în -veci) "1 a adus: în'cea 
“mia deseverșita prăpădenie, ş și ne mal: putend suferi. argimea 
"foculiut care 'le-a pus preste capete, cu toți întrună gând s'au 
"unit; şi: aa “hotarit ca să. se scole, cu mici cu mari, şi sase 
adune la: orașul cela! de Capetenie: allu țărrei; şi acolo stând, 

| "ișa” căra împerătesca milla , pentru care până acum prin cinci 
":arZmahzaruri 'ȘI a arătat ticalâsă stare, precum, ; și la alte! în- - 
„nalte locuri.. i 

Si sciindu-me norodul pre rhine, dintr” alte vremi, că sunt un : 
“adev erat fiu al ipatriel- melle, cu silnicie mai luat! a le își la. 
“ acâstă vreme chivernisitor pentru binele și folosul tuturor. 

». “Der eu, cum am vegut'prea cinstita porunca D-vâstre, su- 
"“pus fiind, m'am ridicat de loc ca sa plec; iară: Adunarea no- 
“ rodului, nu numai ca nu m'a lassat, ci încă sub - mare, , păa 
m'a pus. a a 
-- Diceţi : D-vâstra că, din ridicarea mea, sa supără odihna. lo-! 
cuitorilor; dâra er, după ce le-am cititi întru audi. prea cin- 

“stita poruncă D-v6stra, cu un glas respunseră::. „că“ acesta, nu | 
este nimica pre. lângă. tirrâniile celle cumplite cari le pătimesc 

| „de la dregători. —. Acestea 1 au. adus.la ua desnadăjduire, . 
“încât sunt bucuroși, mat bine să piera cu toți, de cât sa: mal 
fie vii. .. îi 

Iar ridicarea lor alt reă nu face, de: cât numai. lucruri 'de.. 
mâncare, care sunt muncite iarâși de dânșiă; precum nici îm- 

 protivitorilo pâna acum nu li s'au facut nimic, Pringendu- -se de 
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la: satul “Timnaă "Visticrul. Crainiceanial, 'coniandirul: Pazidutilor, 
cu:una sută cinci- -deci! Gmeni' înarmați, Asemenea sa piinsă 
şi la moriăstirea Strehaia! unu: biv-ceauş Costache, “cu şepte-' 

“deci 6ment Inarmaţi. IntPacest' chip era gândul, nozoduiiii ca" 
. să&'se pârte pănă la sfârșitul trebuinţel; iară, la moriastireă,, 

" Motrului, 'unde' se. afla închis Dumnelu! Caminarul Bibescu Şi 
. Stolnicul Viişorenu, cu vre ua patru deci 6meni, fară nici un 
cuvânt allu dreptații, au pornit bataie cu arme de mârte as-. 
supra norodului ; şi norodul; vedând * vrajmășesca socotela a 

Dumnelor,, „a închis monăstirea'cu'măre strajnicie, şi“pe.: Dim- | 
nelor î în intru monăstirei, unde nu. au nimica, de aile mâncării. - 
„Dera norodul, vedând nemilostivirea Dumnelor, astagi! cu toți, 
'hotârîră ca sa arqă monăstirea; şi dupa ce "1 voru prinde, să 
nu lase nicr unulu via; dicând norodului că'nu le este” înde- 
stul pedepsele care le-a patimit până acum ' din mâinele dre:, 

- gătorilor? ci acum, când nădăjduia şi ei vre ua. mila 'ca să do-' 
bândesca, atunci, în loc de milă, se ved” ucciși cu arma, de mâr- 
te din mâniele cellor ce Ta “hranit si “a poleita cu sângele 

du; și când' Şi de acum înainte dregatorit şi otcârmuitorii lo-. | 
cului se vor purta tot assemenea Şi nu vor ingădui pre'no- .! 
rodu .ași': cere îăperătesca, mila „pentru „lipsirea jafuriloru - 
tiraniiloru, ei suntu hotariţi ca pre Câţi voru. prinde, pre toţi 
să-l jertfesca; pentru că el, din multă desnădajduire,, sunt bu- 
curoșI ca mal bine să peră cu toții, "decât să trăiască precum - 
au trăit dela ua'vreme încoce. 
"Pica: Cinstiși boieri, de sunteţi 'D-v6stra „pâtrioți şi părinți ar 

norodulul,! precum. o diceţi, cea de" slugă a mea socotelă, este. 
: aşa: că acum: aveţi” D-i6stră vreme 'a scăpa: de hula * tuturor 

neamurilor, şi să ve faceţi | pătridți. adeveraţi; iară nu vrajmași 
ai 'patriel,: precum aţi fost până acum. Bine ar fi ca D-vâstră 
să popriţi r&utatea şi pornirea armelor ce. ați cugetat. asupra . | 
norodulut: celui nevinov at şi credincios, şi. sa urmaţi, precumă, 
au urmat 'Stramoșii nostri; adeca, “să vă învoiţi cu norodului la 
cererile!- ce face; pentru că ei nu ceri vre un lucru necuviin-. 
cios, stu! care: sa nuw'l fi avut; ci cer uă “dreptate, care pote. 
îi Diostre de mai mare folosi iară înti/alt chip nu va eşi lu-. 

"ceru la căpatâiă, “bun. Iar că'vă laudaţi D-vâstra cu “armele, 
"Nol scim că avem Imperat, al căruia suntem prea "credincioși , 
și Supuși întru tote; și nu este' nici ua data de credut că pre 
puternica Imperație să-şi prăpădescă Raiaoa fară: cercetare 

și judecare; ci la vremea judecaţi, norodulu cu nimica nu se 
. 

Li



sie 
- va învinovaţi; pentru ca nict-ua înviriovațire nu are, .și numai 
” cât își, cere dreptatea. D-vâstră, nu numai că nui ajutaţi spre + 

a:şi-o dobândi, ci încă îl împilaţi și. la mârte, punendu'și pre . 
”. Archierel ca să-l. afurisesca ;. ci de va fi Dumnedea, via,.va.: 

vedea şi va judeca. 3)... 

  

“Theodor... 
ui Nota No. XX. 

„+ dalba Boietilor către Pârtă 'cână s'a. ivit “Tudor la Gorji, RR 
“. 

“Noi, prea plecaţi robi â1 prea puternicii împărații, “Mitropo-. - 
litul țerrei, Episcopii, Egumenii, Boeril, mart şi mici, căpitani,. 
Mazili, şi tota Obştea, locuitorilor pamentului țerrei Valahiel pi 

“chellerulă . împărătesci, celle pănă la pamenta așternute prea, - : 
” plecatele nâstre închinăciuni!  Facemu arătare - prea puterni- . 

„cel împărații, ca îndata ce ŞI au data sferșitulu reposatulu 
„Domnul ţerrel, fara câtu-şi de puţina zabavă, s'aa ivit afara .. 
în ţerră ca la 40 de inși calari și. într'armaţi, avend căpete-.. 
'nie pe un Tudor Vladimirescu, (carele; în vremea trecutel ras-.. 
miriţe, au fost în slujbă „ostășesca a Ruşilor, sub numire de. :- 
ofițeru); înca. şi cu un Machedonski, ofiţeri. | i 

* EI, precum se vede, s'au pornit din launtru din. poliţia -Bu: 
curescilor; și mergând spre județul Gorjului, tot cam pe sub. 
munte, fără de a face pe drumu cuiva vre uă Supărare, seca . 
pagubă, togmai Vineri, sâra; la 2: ale acestel luni, aa ajunşi 
fară de veste la orașul Târgu-Jiului, unde este scaunul isprav- 
nicatului Gorjului, pricinuind - mare spaimă orașului ;. și fara de a face' cuiva, vre ua supărare, au luat de acolo împreuna 
cu dânșii numai pe unul din” ispravnicii . Judeţului (caci celu alt să! întâmplasse a fi afară. în Judeţa); și au plecat cu ellu : 
intr'aceeași nSpte, dicându-i că,.dupe ce vor prinde și pe to-. „Varosiulu seu, le vor arata poruncile ce au; de "care .acâsta,, 
necuviinci6să. întâmplare , prin urmare, îndată ce ne-amu în-:: .: 
sciințat, înțelegând ca privesce la sfârsituri si mat! necuviin-: : 

: ci6se, numat de. cât' aim îmbrăţisiat tâte. putincidse mijlâce câ- 
te am socotit spre. întâmpinarea acestui rea; si pe deo par- 
te, am pornit dupe dânșii dintre pasnicii țerrel, iară. de alta 
„parte am datu cuviiricissele nizamuri -prin dregaâtoril acelloru . - -: 

  

') Memoriula lui Dirzeanu, loc. cit.. No. 630. Acestă respunsi, ca și cela cătte _Ralet, se crede a fi redactatu de Kinopsi, grainaticulă lui. Tudor peste Olta... 
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cinci judeţe. de peste. oi, spre zaticnirea, , întinderit primejdid- 
- selor cugetări acellor facători de rea, si spre ocrotirea si li- 

. miscirea.. locuitorilor ; el însă, adica acei facatori de reă, după | 
însciințarile ce ne-au mal venit; plecând, dela Tergu-Jiului, sad . 

" dusu pe.la monastirea Tismana de s'au închis înlauntru , -a- Si 

_vend împreună si pe ispravnicul Gorjului; căci pe cela-lalta, A 

_ neputându-lu prinde, si scăpând, sai întors iarasi la scatiul 

isprăvnicatului, strângând orasiul la loc,-si strejuindu-lu; dar, 
cu tâte îngrijirile ce am facut, si nu contenim a face, vedem. - 

_că et nu contenesc de apune în lucrare vatamatorul lor cu- 
get; căci acest Theodor Vladimirescu, luând Câţi-va dintrat 
sei, ce din însciințarile ispravnicilor se dovedesc ca 'sunt Ar- 
nauți, "ad eşitu din monăstire,. lasînda 'acolo pe -alţi pasnici . 

din tr'at lor; și plecându spre judeţulu -A “Mehedinţilora, au în- 

ceputi, "prin scrisorile sele, a învita obstea norodului, 'si a 

“chiema să vie să se unesca. cu ellu, luându fie-si care. arme; 
“iara cell ce nu va avea.:'să-sl „faca lânci :si furci, de feru, 

arătându-le cumă că: cugetulu lui 'privesce spre a ocroti, de 
a remânea slobodi de sub: supunerea Domnilor si a Boierilor, 
Temerea cea mal mare ne este că acesti Theodor, avându-si 
“locuința si casa în“ judeţul! Mehedinţi, s'au ajuns. de mult cu 
vre-unii din locuitorii: 'acellui județu, s6a si.cu alții din alte. | 

judeţe: vecine; 'si având înclinare cu mal mulţi, se: întinde a-. 

cestă red, 'obstel. vatămător ; 'precum ni Sai si vestit, că pă 

nă acum se vor fi aduriat acel făcâtori de relle si până la cinci 

“sute; si: cugeta :a cobori si în- partea, câmpului; si:de acolo la .: 
“Craiova, si apol aici. “Care socotim fapta -numitului drept ur-: 

mare tâlhărescă, fiind că: si împuţinarea numărului. 6menilor” 

ce avea cu dânsul ne-au încredințat de acesta, si „ildele. de: 

„mat nainte' urmate a altor asemenea tâlhari. . 

De aceea: Nol am însciințat pe loc prea puternicei impera. 

ţii, bine nădăjduiți aflându-ne că printr'acelle herecuturi ce” 

- s'au fost: facut îndată dupe ivirea :sa,- se va potoli răul fară. 
de zăbavă; acum însă, de sunt 2 dille, vedând ca prin: mare. 

crescere se. întinde: reulu,: împuternicindu-se numitul prin: ală-. 
turarea :si altor-assemenea lui: cugetători, pe de o parte, du-. 
„pă a nostră netăgăduita datorie, nu numai: am întarijit: „de îs- 

ni6vă nizamurile. ce am fost dat mat'nainte, ci am îngrijit âal-- 
câtui si alte strejuiri, care au să se si „pornescă dupe dânsil; . 

iar pe alta parte, mare grijă având de .răul ce pâte pricinui 

_ţerrel acest tâlhari, si vedână că de se va întinde crescerea



: pi 

aritturasilor săi, precuta 's ai i început, nu va îi făra: în 'destoi-. 

nicie a 'sg “împotrivi, jr si 
fe) 

De aceea, după. datoria. supunerit', “nu pai cu. cea.- pănă. . 

lat „părea, plecacinne, a "face 'aratare : că: preă puternică îm-: 
pârație 'Sa "chibziiiescă inijlocul cell cuviincios! spre! apararea | 

: L pi . 
ţerret despre, acest tâthâri, :), | 

iert    

  

"(Urmeza” 'semnaturile-):- i Sai LE 
pia aa TE TI er , 

Ni î m "Notă To. XXI, 
scăicătea Divanului "către dragomanul Porţi. 

„TEscotlenţă! NI DI a III IT ADR D= E 

„. “Despre întâmplarile neprevedutel iviri a resvratitorului 'Theo:,, 
„dor Vladimirescu, în județul Gorji si în “judeţul, Mehedinţi, si ,, 

despre: tote: câte :pân'acum, s'ă întâmplat, :se-:va,; încredința Es- , 

cellenția: Vâstra din allaturatul! supus - allu nostru arzmahzari. : . 
No, privind "dela: început "misicarea: acestui, facătoră de,relle , 

ca uă. fapta: tâlharesca,' nu ne-am'credut de odată .a:aduce a-.. - 
câsta'la; "icunoscinţa. prea :-puternicel: împerății. „încredințaţi .fi-; 
ind că; iân- urma. trebuinci6selor-'inijlâce, ce “fara. înterdiere am : 

“pus; în! “lucrate, 1se iva'pune ['capet ila: acestă îndrasneţă ; înţre; , 
prindere, .cum s'a; întâmplat. si cu “alți îndrăsneți . facatori de;:, 
relle dinaintea lul;: isi:că: se'va:chezăsiui iarăsi.. liniscita.- „petre-. _ 
-cere'a.nevinovatei si credincidsel Raiale; dar. fiind-ca „lucrul - 

„ a'Tuat-altă față, :adecă.. prini'resvrătirea.. care. însusi. resvrati; , 
„torul: prin scrisu'-a mărturisit-o, “sub: nume. de slobozenie,. înti- ; | 
nând'sufleteleicellor mat: simplii :cu. îndemnul acestul.! cuvânt,. 
si adunând în scurt timp pre: mulţi din - semenit Iul, :j  facatori, 
“de relle ca, și densulu,:si din: di-î în. qi îmmulțindă ; „pre cel. du-,, 
pă 'Imprejurulă său, negândindu-se a! 'saversi: scopulă să. nu- 
mai iîn parte, ci: cugetă.: Vadreptulu la stapânire, si ameninţă , 
s'aducă/:peirea: în deobsce;;sii chiară în” orasiulă Bucurescilor, . 
ami chibzuiti prin! urmareică acestu i lucru: nureste lesne: de 
scos 'la: câlle;: ipentru'ca' să:pâta țerra să: se lupte cu acesta, 
resvrătitoră,: care -este: ast-felă “mat din 'ainte pregătită; ci are. 
trebuinţă.. de un :braţu: puternic și. înalt, ca. :sa se mântue ;no- 
rodutu:; Valahiei: dua. asemenea - -gonă, pan a-nu cerca,: jalnici- 
le: sfirsituri: alle: acestia, i: i : | 
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- Deci, prin suppusul, nostru: arz- -mahzar. de. faşa, adăucem, la. 

cunoscința.. puternicei, Imperaţii, celle întemplate; şi ne, rugăm! E 
de. “Escellenţia.: Nostra, ca, întățişânda supușa ;, nâstra. 'rugaciu- | | 

ne,, să. mijlocâsca pentru neamânata isbavire, și pentru dorita, [i-- A 
niscită petrecere a, tuturor, locuitorilor din țerra Românescă, a 

credincioșilor, supuşi. ai puternicel“ Imperâţii;. iară. străluciți sei ” 
anni; Dumnedea., să-i: îmmulgesca, ȘI. sal, fericesca ! IE 

i 
uz etapa e 1821 Genarie 30. i 

„(Umdsa scmnatirile bocrilor Divanul). - 

pi Si Cr IE 
pai Zara 

. - . ” N DI Ri ; pe, : pa 

  

i E “Rota No. ESI, 

„ Orăinul Caimacaiailor către Ispravnică gentru sentirea Panda: 

DR ilor. ds: bira: 
pi 

  

a Cinstiţilor delor, Doiorilor. * fapraciiet dt, p ud. 2 Di 

 Sciută: fiind; atât noue boerilor,. cât şi: tuturor. de, obsce, că- - 

„tă! slujbă :și-vrednicie au arătat după 'vremi tagmă  Panduri-.. 
„lor dinrcellevcinct judeţe..ot:preste. Olt;i îricât putem. dice :că,; 

în multe: rânduri; s'au cunoscut isbavitori:şi aparatori al ţărel ! 
de.:reliele: şi, nevoile ce o încungiurasse, cu chiar primejdia 
vieței lor, arătându-se cu atâta;:rîvnă: și iubire. de-patrie. pînă: 

Şi, viața ȘI. au pusi: în primejdie; acesta dar osârdnică slujbă 

" ailor,i:ce'.de:'obsce' este” cunoscut, precum mal sus.dicem, nu. 
numar: că n'am cugetat vre odinidră,. nol. boierii pământeni, :a! 

remânea zadârnică, ci. încă 'tot.d'auna am. fost! porniţi cu pă-.! 
rintescă dorire: 'ca să li se facă şi. cuviinci6să resplatire,, cu: | 

face de bine” şi privilegiuri din partea Stăpânirei, potrivită 

„cu slujba și vrednicia fiesce-căruia ; și cu tâte ca acesti vred- . 
nici de laudă patrioți s'au: fost „lepadat, în ,dajdie, în vremea : 

_trecuta, „precum Şi, în rendul altor bresle s'au fost aședat uni 

dintr'ânşit, dar 'nol'n'am' încetat tot "Masina , "cu rugaciuni! câ 

tre Doranit oblăduitori al ţărrii, ca să ridice dasupra-le res-: 

punderea. de..orj, ce. felu de dajdie, și să-i mîngiie pentru: sluj- 
bele, și „ostenelele lor, rămâind tot în, 'starea,. ce, a „fostă „mai 

'mainţe,. Și. când. a foșt, acum, în. celle dupe: urmă, Tutnin:a fi 
ind de; Dumnedea reposatul, Domn M, Sa, Alex. V. | Suţu, să” şi 

primisse. rugăciunea, şi era să, se, dea cuviinci6şe „porunci; dar, 
din nenorocire, întâmplându-se,4 de s'au bonait, dupa care și aă; 

bă 

| ) Memoriula lui Dirzânu, loc. cit. e. 6şo,,



ia se _ - 

data: şi obştesca datori, su: remasă treba nepusă în lucrare. 

“Acum „dar, remâindu obladuirea „țerrel asupra nâstră, între al- 

“te îngrijir alle obladuirii nu am pus la uitare şi pe mal susă: | 
mumiţit Panduri ; ci cu 'sfatu' de 'obsce am chibquit ca cât mal 
în grabi, să-l isbavim de sub jugul dajdiilor, -.. 

Și iată printr 'acestai carte a Divanului, poruncim "Dv. ca de 
ă acum înainte să cunâşceţi pe toți Pândurit, câți se voru fi a-: 

„ flânda în acella judeţu, şi vor fi fost în slujbă dupa vremi, că 
“sîntu cu totulu nedajdnici ot biră, nici se vori afla în iânda 

-cu ţerra, sau la vre-o alta brasla și orenduiala ; și nu aveția 

:le face supărare cu vre-un fella de cerere de dajdie; care a- 
:cesta poruncă să; le' o faceţi. cunoscută tuturora: de obsce, ca 

„să. le fie sciut,: :că aia f „nedajdnicl î în:veci; şi să se bucure, 
Dar, și ei să 'se arate cu.tâta supunerea 'câtre stăpinire, fi- 

indu totu cu aceeași rîvna i credința, şi iubire de patrie la 

„ slujbele ce se voru orîndui;: și toti WVauna sa fie: gata şi cu 
“= armele în mână spre întâmpinarea de 'on1 ce reutate și. înfri- 

„nare, i împillarea, facatorilori: ȘI. cugetătorilor de -reu,' cari: 
“tulbura odihna și linistita, petrecere a locuitoriloru,: urmânda 

întru tâte după poruncile și povăţuirile. ce li se,vor da... 
Și că aţi primit porunca acesta , și aţi. urmata precum. mat, 

sus scriem, să” avem respunsulu Dv. 9 . 

i "1821, Ghenaiie. 30. 
Ala Ungro-Vlachii Dionisie Mitropolit, Gherasim Episcopa 

"Buzău, Ilarion Episcopă Argeşiu, Grigorie Brâncoveanu, .Costan- 
"Ha Crețulescu ,. Grigorie Ghica, Barbu Văcărescu, Grigorie Fili- 

PeScu, Tacovache Rizia Postelnicu. i 
Pa „ Verlogerett, 

“Nota No. SEXI 

| Ordini către” Sasa, Iordăo Și Farmake, gentia paza. Dsenre- | 

ciloră,: j. 

“Cu tste ca dinprotiva! tulbiirariloira ce! au pricinuită noro- 
dulur: 'tâlhărescile și “netrebnicile urmări alle acestul resvrăti- 

„tori, Theodor Vladimirescu. Sa întocmită și s'au. hotarita pă- 
na acum. în destule nizamuri (ordine) și neîncetati se chibzu- 
-escă câte se cuvine 'spre sfărîmarea şi încetărea. relleloră se-". 

"le porniri; dară, spre Sdihha obștii, și: mai vîrtosa spre 'depar: 

9 Din archiva Statulut. Condica Ne. 96, pag. 205. i 
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tarea a veri caruia temei şi bancile ce'arui "putea 'sa cerce' 
și sălașluitorii acestel! _politi, “nalucindu-li-se adesea-orl - fel-. 

„Iuri de păreri, din pricina multor: audiri, ce se ivesc pre t-! 
"ta diua, luându-se şi asupra, acestei pricini celle mal. întregi. Ă 

.. măsuri, s'a chibgit, acum ca, pe: lângă summa altoră ce sunt 
orînduiţi paznici şi. strejuitori, să se dea, asupra D-vâstra. uă 

osebită ' „summă de 600 „hargiuri. DR aa ” 

Pre căii să-i întocniiţi Cum “niat fara zabavă. din Bulgarii e ce: 
sălașluescu: aici în' ţerra -cu. familliele- şi. nămestiele loră, și din” 
alţi men! ce veţi cunâsce . vrednici : de arme: Iar în -scurtă 

câte șâsse-sute d'acestu fellu de &meni, la care avânda. înșive 

Dv. tota: încredințarea, să ve "puteți. face: chezași respundetori 
pentru dânșii; şi cu acestia , luându-ve : îngrijitârele m&sure; 
„pre lângă:alte strejuiri 'ce se facu, după nizamurile celle date” 

___de.pănă acumu (să strejuiţi "Dv. prin. desavârşita, - neadormire 
„tâte :părţile.. politiei, cu acestă fella deosebiti și bine întocmit 
"nizamu ;. în 'câtu, nu numai nic unu, felia de grijă sa nu: aiba , 

| “ 'salașluitoril- orășani, ci să li 'se ridice 'și-ori ce banuiala: ar pu: 
_: tea să.le trecă prin gând,: încredinţindu-se și îndestulându:se. 
“prin: a Dv. priveghiere: de linistita petrecere întru care au sa 
vieţuesca. pre la casele lori, și să- -ȘI caute fie-și care, fara nicl - 

„ „ună fella de sfiela,- -messeria, negoțuli și alișverisului ce va avea; 
. "Deci; priimindu acestu' pitacă allă nostru, și înțellegenăa - 

- îni- -ve la care bine privesce acâstă temeinică chibzuire a. no: 
-stră, numat de câtă să ve faceţi gatirea harzuriloră -ce s'au. 
Qissu, dupa chipulu ce “se -arată mat 'susu; și îmbraşișânda. E 

" credința, messeriei la care ve'orînduiţi, ca nisce sălășluitori! 
aici în: ţerra, şi ca .nisce obrade ce “sunteți ' sciuţi “de vred- . 

nici şi cinstiți, sa chibzuiţi celle mai bune mijlâce; şi nu numai 
şa: feriți de ori ce „bântudla, ci încă, cu rivna, şi osîrdia ce veţi . 

- aplica, să ridicaţi: prin fapte vrednice! de” încredințare” 'şi ori. 
se banuelă ar. putea să. fie în socotinţa locuitorilor orâşani; 

în scurtu să sciți ca,. după acestă orândusla de acum, "ferici- 
"rea politiei. și liniștită petrecere. a locuitorilora sei, să cere de... 

la a Dv. 'silința Și vrednicie, și pre a Dumn&vâstra. respunde- - 

re; şi ve încredințama că vi se va cun6sce slujba credinţei . 

„Către “acesta patrie, unde și Dv.. sunteţi salășluitori;; -şi Noi nu 
vomu înceta, de a ve arăta vrednicia și, credinţa câtre veri ca-, 

„Te stapânitoru pentru, alle Dv. drepturi. ” 
Aşa dar, sevârșindu' celle „Poruncite', -ne veţi face cunoscut. 

și măsurile: ce aţi luată îi în fis-e -care vreme de trebuinţa ; ca, S0- 

i



. „i zâbava, 2, 

  

aa 
„glăsuingu ŞI. alle mostre bine, chibzuiri, dupa. ceea ce trebuin-. 

ţa ne va poveţui, să, dama. la orl- ce „Cărara . Şi: sfîrșit fară. : 
| | 

Ne . ARE 
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Ordini ali Căimăcămiei către „Divanul „din Craiova, 

„Cu, „mirare „Și: durere sufletâsca „amu citita cea, către not .în-. 
sciințatâre. scrisore, dela 31 alle. trecuter luni ;- căci, precum ne. 
adastamu -sa arătaţi , fapte ce amu fi doritu, şi isbânde. asse- 

-_ mânate,. cu împrejurările. şi, cu. firesca Dv. „mărinimie, am ve- - Mă 
-dutu. lucruri nesăbuite, și. pline. de micșorime de sufletă, împroti- 
"va cellora ce nădajduiami; „cari laţindu-se Şi pe acolo,, fara 
îndoiala vori, „pricinui pusticrea, atâtu a oraşului Craiova, cât: a 
şi: în judeţele, din; partea locului. :Astă-fellu, respundânda Dv... i 

„ve .ceremu să ve într armaţi cu chipulu cell mai înțeleptu. și. . 

i 

| 

| 

“Nota No. XXIV. Sa a] 

| 
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„bărbătescu; punânda în' lucrare tâte câte. privescu spre înfrân-. 
„gerea, şi nimicirea, scopului acellul. resculătoru alla norodului, 
şi mai vârtosu. pentru obstesca liniste a locuitoriloră. Aicea,. 
toți ce trebuia să se facă; s'a facuti, cu prisosu.: Oment în- - 
_armaţi s'au trâmisu, gephanea. indastulatăre, orînduiala de bani. , 
Assemenea. și despre celle: de: neapărata trebuința ,- „pre Carl . DI 
-de le- -aţi. încuviinţata pentru isprăvnicie, ş şi noi ne-am, învoitu,. 

„ Acum. dară nu,se aștepta alta, decâtu ca şi Dv. să întrebu- 
înțați tote chipurile, celle, înțelepte, și tâte' „orînduelele- cuviin: 
_ciose,.după cum trebuinţa., va cere; şi să îmbaărbătaţi pre. cel: 
căduţi, însufleținda ;și. duhurile celloră mat mici, spre-a face. 
să domnesca linistea, norodului, pentru. care veţi, fi supuşi la. 

| _respundere, Și iarăși. assemenea la lauda și la. dobindirea drep- 
turilor Dv. .Cât pentru nelegiuita, sculare. a 'acellui resvrătitor, : 
am facut cunoscută prea, puternicului nostru „Imperatu.: 3 e 

pu, Si Februarie -2 2, 
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BIR Memoriula lui „Diţzeanu,, „Trompetat o. &şi şi 652... . „i 
îi Memoriula Au 1, Dirzeanu, n Lrompeta“ „Ne. şi. | : „ o ă “ - i 
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Dă „Nota, No: XXV. E i : Găimăcâmia către va. D-lui “Nicolae, Văpărosoi. i 

  

“Dupa înfricoșiarea primejdiet . norodului, „ce! pâte, pricinui, a. 
“centa tulburător Şi tâlhari “Teodor Vladimirescu,. pornindu- se 
acum şi spre orașulă Craiovel, şi. împuternicindu- -se cu însoți- '  : 
“rea mal multoră nesocotitori sfi rşitului acestei netrebnice lu- 
crări, printre alte nizamuri şi rânduele, date de mai nainte, . - 

"spre încetarea reului, s'a „chibquitu acum de câtre: noi, -şi de 
câtre totă obștea -d-loru fraților boeri, „că asupra Agalelora | 
ce s'au orînduită de aici cu toţi Neferir lora ogiaclii, cum și 
asupra altora ce: 'mai.sît-In. partea. locului, i întocmiţi, și adu- 

«„Naţi de către d-lor frații boeri divaniţi dela Craiova, precuma 
„me-au încredințatu d-lor încă ;de, mal. nainte, făcându-le: cuno- 
„Scutu.să se orânduescă căpetenie, unulă din fraţii: boieri ,- ca. 
„cu acesti mijlocu, ivindu- -se împrotiva tilharului putere, de ar- 
„me. și de: împotrivire, să se pună.-în Tucrare. „tote, cușiinciășele - 
„.mijlăce, și, să se sfărame gândurile, şi resvratitărele pornirii; 
deci, facându-se acestă alegere asupre, d: -tale, pentru că te cu-" 
„mâscema., cu "durere de patrie, cu iscusință și cu bune, mesuri Ai 
te orânduim capetenie numiţilor printr'acâsta carte a: nâstra ; 
şi te poftim ca, însuflețindu- te „prin rivna isbavirii ce al catre 
„compatrioții d-telle, câtu mai „fara de, zabava să pleci, de, aici; 
„şi ajungEnda la un, locu Cuviinciosă de a sta, , să : iei asupra _ 
_d-telle otcârmuirea tuturor, cellor ce sînt „orenduiţi împrotiva til 

„ hariloră; Şi chibzuinda tote: „mijl6cele: cuviincidse (la care te vei 
„sfătui. adesea- orl şi cu Dumneloru | boierii Divanului . Crajo- 
vel) se puni în lucrare orl ce va sta, „prin putinţă, spre. înce- 
„tarea, „reului, ȘI spre : isbăvirea ţerrel., sfârîmânda . „pre de,uă - 
„parte pornirea, și, împuternicirea tilar uhă, și înduplecându - -pe 
„de alta parte pre. locuitorii „țărrel, a înțellege, cu întregime în-. 
„geltărele selle-pov eţuiri,, „dupa „care „să-și vină în _Funoscinţă 
Şi cel ce „pană acum s'au întovaroșită rellelloră selle.. cugetari; 
„iară în scurță, punândi în lucrare, cu tâta. priveghierea, și bu- 
na. socotinţă, „ceea, .ce „vremea, „starea „lucrurilor , ȘI. “îndelet- 
 nicirea vremilora te va, „povăţui, adesea-ori ; „prin trimiși în- + 
„tr 'adinst cu, stafeta să ne însciințaţi, casă, dama şi noi de a 
Act Dumitale cuviinciâsele' povețuiri ce. voma. chibqui.. „Acâsta | 
„slujba, catre țerră, ce șa cere, acum, din; „partea , Dumitalle, va. 
pricinui uă nemărginită bucurie şi prilegin 'da vecinica mul . 
„mita din partea tuturora, „câtre obștea norodului, vă. aduce î în- ;
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'piedecare de netrebnică. nălucire: ȘI “obștsca isbavire, iar ca--. 
“tre D- -ta, va rodi slavnică lauda „Și cinste cu a. nostra -veselie.. 
"Ci dar îmbrăţi ându şi acum armele i iscusinței; îm linesce, “te | 3 Ş ȘI. p. p ) 
poftim, cea, adevarată ferbinte datorie a unul fiu câtre - patria 
sa; şi cunâsce- -ne şi pre noi soglosuiți, buneloră „Pumitelle | ă 

i “chibguiri. i Februarie 2 AER 

. . E! 
„ (Urmesă. semnaturele Caimacamilor).: 

îi xi SER “Nota No: XXV 
Si - Mota.  Caimacaziloriă către consulul riscă, 

“Sub. -semnaţii, boeri ai țerrei Românssti, cu cinste îndrăsninia 
"a face cunoscută Escellenţiei Teille,, Domnule Pini, : Consulu 

-““allu prea înaltei împerăţii a tutuloră: Russiilor, Cavaleră a mai, 
“ multoră ordine s. 'c.. 1, că, din alaturatele scrisori 'alle Diva-. - 

* nului Craiovei, câtre Escellenţia- Vostra şi. "catre “sub- -semnaţii. 
E dupe care vă veți îndestula. de celle însemnate mal pe largu. 

- “pentru revoluționarula. Slugeru. . Theodor Vladimirescu, și pân- 
“tru cea mai,dupe urmă: nelinisce în care pe: 'drepta cuvântă 
se “găsesc săracii locuițori dintrăcellg. locuri ; și ca întru t6- 
“te se află în mare desnadajduire ; aceste: neprevedute. înt&m- 
“plan nu sîntu spre folosul loru, ” ȘI caţie sub-semnaţii este de , 

* mirare: din: partea facetorului de reu, în cât not. cu toţii fa- 
“cându tâte mijl&cele : şi putincidsele masuri: spre a întâmpina 
înfricoșatula obştescă râu ce se. urmegă.. din parte- 1, Şi ne-am | 
încredințatu dupe' la unii alții dintr'aceste locuri, că acesti om, - 
nu numâi câ cugeta reu asupra “sub: -sernaţilor, dar se ârata 

"cu mare reutate şi câtre tâtă linistea obstel; 3 ŞI ni se pâre'ca 
nici uă data nu 0 să vedemii! vre: ua: _obştâsca scăpare, afata.. 
“numai să găsimu vre-unu mijlocii ca să, alergămu la vre unii 

“ “din 'cet de alocurea! Pași, şi să ceremă dela „dânșii ajutoru pen- 
“tru infricoșatele reutăși, şi pentru “cele ce 's'ari putea întâm: 
“pla 'pe. viitorime în tota -ţerra de catre: cel veduţi giganți, Cari : 
“din di în qi se apropie mai cu reutate ;. sub- -semnaţii, “cunos-. 
cândă' aceea “ca: uă datorie. netăgaduită, de, a: nu face acea ce- 

irere la celle. de alocurea: serhaturi, fara a: nu face mat: întâiu 
| E cunoscuti. „Escellențier Telle aceste : 'înfricoșate întemplazr, , şi 
e nuinal: “prin aceltă mijlocă nadajduima ca ni se va a împlini a 
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cea rugaciune; şi nu “sîntema ia indoiala ca “Escellenția Taj, | 
primindu acea înțelegere de celle trecute alle: reutaţitului, veţi 

” găsi-o acea a nâstră arătare cu cale, și pe care 'numal sin- . 

-. guru veţi putea scăpa patria de acella omoriîtori ; | 
naţii mat poftorim celle de susă scrise cereri ale nostre, șine. - -- 

sub-sem- 

rugâmu fierbinte să priimima cinstita respunsa - „alla Escellen- 
ţiei Vostre, 3) po 

ME 4 Februarie 1821, 

Mitropolitul Dionisie, . 
„Al -Rîmnicului Galaction. 
“Gherasim a1:Buzeului, . , 
“Ilarion al Argeşulul,. | 
„Vornicul Grigorie Băleanu. - 

„ Costache Samureaţi. . 3 
"Ga. Slătineanu.. 
„Gg: Filipescu. 

 iZoodor. Văcărescu... 

„ Alessandru. Ghica. : 

N, Văcărescu, 

| . Legole C.. Golescu. 
TI. Văcărescu. 

O. Rasti, - : 
„Dim. Krisoscoleu. 

- Banoil Băleanu. . 

„+ Zancu Fălcoianu,. . 
 Hatmana N. Mavru..! oz a 

: „. Vornicul N. Cornescu. ; e 
! N. Ghica: 

A, Filipescu. NEI n 
Mihail Ghica. -. -. 
„Gg.. Florescu. ai 
0. Cornescu. 

SAU, Vilara, i 
C. Cantacuzin.. 

- Alan. Florescu, 

Comissu 4. Ghica, ERE N 

—— 

-1) Condica No, 122 din Archit, Siat. pag. 194, Verso, i, 
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ÎN „. Câminar „Din, Ghica... ă e, 

AA Filipescu, a 
= 0 Ghica, | 
_ „IL. Golescu. 
Li Ghica, “. ip ta (EDIRIEI A ti 
o. “Ioan Filipescu, - 

IE —, Pană Băbeanu. 
II ae Paharnic Ioan Palletii. . 

' — AN Bălăceanu, e. | 
Slugeru : Gr. Obedeanu. * i 

. . i pi DORIA ai 

+ Nota, No. XXVII. .: | 

„„» A doua, serisre â Divanului către Slugerulă Tudor, 
a Priimindu-ţi scrisârea ce rie-at Scriu y .respundându-ne cu 

- -lipcanulu ce intradins am “trimis, an! vedutu -tâte îndreptațiri- 
dle ce ne arâţi. IDera sa scil ta “urmările ce faci sînti urmări 
„Tesvrătitâre, icra nu de patriotă, precum dici;: pentru că tul- 
“buri norodulu; îl dat în osânda “judecății ca” pre! nisce îrisoțiți 

- la fapte de resvrătire ; şi în locu de a-1: face bine , precumă 
dici că îţi este rîvnă, îl vel.aduce' mare 'focu şi peire la cap; 

_fiind-că voru fi judecaţi ca: nisce 'protivnici stâpenirii, fara -de 
a cere mai întâiu îndestulare' la n&păstuirile ce 'voru fi cercat; 
șI în celle dupe urma, când nu-ȘI vor veni în 'cunoscinţă, vor 

E: isgoniţi prin arme. Și vedi ca,'din -pricina-ţi,:se va pricinui 
omoruri și vărsare de sânge al creştinilor nevinovaţi.: Apor ce . - 

„cuvânt vei da înaintea Stapînirer?: Și ce “suflet vel avea înain- 
tea judecații lui Dumnedeu? Urmările ce te ai:apucata sa să- 
"vîrşesci sînt fapte de resvratitora; sînt' pricinuitâre de peri- 

- ciunea, creștinătății ; sînt întradevera fielegiuiri ; -&ra patrioți 
_ adeveraţi sîntem nor, caci nici uăiodiniâra nu-'am voit var- 

sare de sânge; și te hulimu cu-osebire, într'acesta vreme când 
„te faci pricinuitoru acestei vărsări ; 'în -vreme 'ce starea întru 
care te afli nu te icrta să faci acesti: fellu de-lucru, cu mij- 
'loculă: câre “Ii credi. Au dora Tiusîntem și-'not:ateia cari vo- 

„„"îmu,să se păgesca -dreptatea în tâta ţerra de obște? Dera la: 
ori ce nepastuitore audire, urmându' orenduelii, şi .chiaru -po- : 
runcsloru Dumnedeirii, ne facema mijlocitori câtre “stăpânire, . 
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"şi îndreptamu tâte relele” câte ajungă î în auzila nostru: Soco> “ 
” tesce-te mai cu întregime ce cuvânțu vel da înaintea lui Dum- 
 nedea Şi: înaintea: Stapânirii cându din: pricina netrebnicie”ți: 
„vel: adduce lucrurile:la vărsâre de sânge. şi: la resboiu, a omo- 
ri frați pe frați, şi creştini pre creștint, „născuţi. tota de | unu 

„neamă și suppuși toți la “ua stăpânire. 
„Ci dera scriindu-ți și acum la celle ce ne respundi, te! sfa- 

tuima' pârintesce, și” îţi poruncimil, “să te pârasesci de urma- 
| rile ce faci; sa isgonesci norodului ce "al strînsu lânga sine: , 

„+ să' mergaă fie-și care: pre. la urma sa Să-ș câute de' munca ȘI - 
hrana pământului; 'şi cu:ori ce” mijloca vei şti spre scăpare- ți 
să potolesci pornirea locuitorilori ce ai amagit până acumi, 
'deca le: voescl binele, precum dici ca esci patriotu'; şi: sa: scil 
și acesta câ: Domnia ţărrel s'a, încredințată Mariei Selle prea: 
înalțatului nostru :Domnă, Scarlat Voda. Calimach;: luându-se 

” sciri. dela consulaturi, carele. este Domni, nu numat: înțeleptu, 
cu vrednice mesure, ci și cu iscusința, și cu temere de: Dum-:: 
nedeiă, iubitori de dreptate şi. de liniştita petrecere a suppu: | 
şiloră Inalţimei Selle. — Apol catre, unu acest fellu de Domna - 
c€ cuvânta vel! da, cându nu vel fi următori .povețuiriloră ce p 
dam ? “Le vei isgoni adevărata - ca ună r&svrătitoru, şi vei fi : 

- învinoveţită ca und fara-de- -lege; cum şi acei ticaloşi: ce, arna- 
„ gindu-se, îţi urmeză, și se ameţescu la dissele ce le propove- 

" duescl.. Ci. dera: potolesce aceea ce ai începută, ca să nu fil! 
în. osânda judecâţii Domnului ; și să putemu și not a: ne face: 
mijlocitori spre isbavire- -I. Asculta-ne, ca să nu te caesci, 1) * 

. - 1821 Febr. 4 4 
 (Uemeza semnaturile e Caimacamilora.) ” 

Nota To. XXVII 

E teaca gorisâre a Divanului către. Slagerală Todor, 

- Arhou Slugerit, i 

Am primit scrisârea, ce ne al trâmisu pe. “sinioru  Mach- 
donschi ; - și ne-au arătatu: numitula -prin graia tâte câte ați.. 
vorbiti amândoi, din care înțelegemă doue lucruri,” adecă: u- | 

. nula că, sub numire de buni patriatu, ceri. îndestularea ne- 
păstuirilora ce ar f cercati locuitorii, + și temeinica - padire a 

a 
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dreptăţii; și altulă, încredințare cu juramânta din -parte-ne. că. 
Şi vieţa își va fi siguripsita, și Gre-și. care - folosiri și drepte.. 

- împartâşiri vei dobendi; și vre uă câți-va, 6meni. din cei ce îți. 
"voru fi. allaturaţi, cu 'assemenea -câutare se voră privi din par-.. 
tea stăpânirii; şi până îţi va veni acestă r&spunsă, vel sta pre 

loculu întru care te afli, fara de a te mișca măcar de'ua pal-. 
"mă; Spre respunsu vel. șci cum. „că, .câtu :pentru despagubirea 
nepăstuiţiloru și padirea dreptăţii, aflându-ne și. no! totu: întru 
aceeași cugetare, ami fosti hotariţi să trimitema cercetători, : 
pre. cari, îl şi: găssisemu, din 6meni vrednici și cinstiţi, .ca -nu 
numai să cercetede, fața, cu . locuitorii,; și cu'cel ce se vafi. 

* aflată în dregătorii, ci înca să-și întârca înapoi celloru ce voră - 
fi. năpăstuiți jafurile ce voru fi cercatu; dar s'au oprita ac6- .- 
stă lucrare, din, pricina căci al turburată satele și tahturile 
dregatoriilora : cu amăgiturile ce al pusu în lucrare , încâtu și. 
acei rînduiți n'a. fostă mijlociu să vina în partea locului „pen- . 
tru că nu avea cu cine să vorbescă ; ' îndată însă. ce îș vori 

înceta, netrebnicele urmări, să scil câ uă. asemenea urmăre ne- .: 
greșită trebue :să se facă; pentru că o cere iubirea de. drep-.. 
tate. — ar. pentru de aţi fi vița siguripsită, i celle ce a mal : 
alaturata lângă acesta trimisulă,: precum mal sus arată, să. 

„scil că 'din parte-ne îți dam tâta fagaduiala și încredințarea 
în ceea ce .vei hotari, și prin fapte vel.:arâta. încetarea. ur- 
“mării ce ai începuti.. "Dra ca să fie mai temeinică pentru. în- . 
suți, am chibsuită ca să mal asceptăm ua di dou& până vora.- 
veni şi Caimacamil. prea Inălţatului Domnu, ce sau orându- ; 
itu ; și atunci să-ți trimitem acestă încrâdințare - în scris prin 

întradinsă trâmisu.. Ci daru fil acelle. puţine dille adasta- 
„tori, pănă vei vedea trimisulu nostru. Deră să scii. și acesta 
"că improtivă-ţi sunt orenduite arme, nu numat celle din par- 

tea. locului, ci mulțime. altele ce s'au. trimisu de aici, şi 
„pre tâtă giua se trimită; și că tâte căpeteniile: acestori pu- 

teri, icră mal vertosă cel ce s'au aflata destoinici ca să te sfa- 
rame în- puţine ceasuri, sîntă poveţuiţi şi porunciţi ca să-ți 

„bage de semă în ce chipa te urnesci; şi de te voră dovedi 
cu cea mal mică: călcare preste' celle ce ai grăitu câtre trimi-. 

suli de aici, adică că ori nu încetedi din amaăgitârele propo- | 

veduiri ce, faci câtre sate, ori îţi mai îmmulțesci summa Gme-, 
niloră.. ce al strînsu până acum, prin deșerte fagăduelle PE stu * 
că te misci de acolo de unde asceptamu r&punsulu, atunci să : 
scii hotărâta că au să te isbesca, să te Sfarame; şi judeca-ţi, 
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singură sfârșitulu; icra mai vîrtosa .cuvântulaă: ce; at să dat în- 
naintea lui: Dumnedea pentru atâta vărsare de: sânge ce asa: 
pricinuesci nevinovaţilori creştini cari amăgindu-se ţi s'au sup- . 
pusi. Catre-acesta, să re: părăsesci: şi de. socotința ce ai pusu. 
în gându- țI-pentru monaăstirea Motrului ;: și: să lași. intrarea, şi: 
eşirea acestei.: monastiri- slobodă , fară. de: a. cuteza să dai; 
pricină a. se arunca uă puşcă macar; câct și prin . acâsta,. vel, 
da pricină de lovire asupră-ţi. Urmeda întru tâte dupe cum te 
sfătuimu și îţi: poruncima ; şi mu cuteza a crede mai multi - pen- - 
în sine-ță. decătiă ceea ce firea te ai. clădită ; căci cu acesta.i se 

“aduci mare turburare stăpânitorului.asupră-ți; şi.atunci, de 
vomi voi „să te. ajutam, ne vei aduce lă neputinţă. !) .. - 

a . 1821 Februarie 9. 
„(Urmesa semnâturele; Caimacamilor,) 

i "Nota No. XXX 

„nato Divanului  căţre Vodă Scâzlat Calimah, 

Prea înălțate, Dâmne! ' 

Faptele resyratitorului Theodor “Vladimirescu , „privindu-le 
suppușil "Mariei 'Lelle la începutu.. ca nisce întreprinderi, tâlha- 
resci, ani pus la calle „pre data tâte mijlocele trebuinci6se' spre 
sfarimarea lui,, prin 'Cari nădajduiamu, ca fara întârdiere IȘI va 
lua resplăta îndrăsnela,. sa,.ca și alți tâlhari. de mal "nainte de 
dânsulu ; dâra fiindu câ lucrul a Tuata alta față, că numitulu mai 

sus, Theodor Sa arătata la ivela vrâjmașu înarmat alhu sta- 
pânirii, din preună cu cei de pre lânga dânsula adunaţi, mâr- 

turisindu prin scris scopurile lui primejdidse, și însuflânda duhu 

- de rescola între locuitori, fagaduindu- le sa-i isbavesca de sup- 
punerea lori .câtre stăpânire, am luat pre dăta sciinţa, despre 

resvrătirea lui, care era. precugetată ' şi pregătită preste tota 

întinderea ţerrel. Deci, pre de uă parte, chibzuind cu multa 

trudă şi în tâte chipurile după puterile: n6stre despre ! ceea ce 
era de facută, am pus: în lucrare măsurele trebuinci6se ce am 

gasita cu calle spre zadarnicirea înaintării miscărilori, şi pri- 
mejdidseloră cugetari ale, acelui resvrătitor și tulburătoru allu. 
liniște obstesci a nevinovatului norodu din acesta țerră ; iera | 
pre de alta, am porniti. de graba suppusul nostru arzmahzar, 
câtre prea puternica împeraţie, ca uâ datorie a umilitei nâstre 
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suppuneri , arătânda şi încunosciințândă celle. despre acăstă | e 

' resvratire, „precum și despre celle facute de 'not suppușii Im- 
„părăţiei selle mal cu: deamenuntulu dupe celle întâmplate p'a- - 

" tunci;. care arzmahzar sîntemu încredinţați ca trebue 'sa fi a-.. - 

junsă pâna acum în strălucitele mâini alle. Imperăţiel selle, ca-. 
re va.fi luat destula, 'pliroforiă din coprinderea lui. Nu. lipsim . 
şi acum, prin cea de: fața: 'suppusă a nostra anatora, de.a adu... 

ce la cunoscință de Dumnedeu 'sprijinitei Inalţimei telle, că a- 

cellă resvrâtitoră nu: înceteza. nici, acum: d'a insufla prin pri- 
„stavirile sele îmboldirea rescâler î în sufletele cellor .mal nevi-. 
novaţi; și. moniindu-1 ci fagaduiala . slobozenier de sub. jugula ” 

suppuneril, rătâcesce mintea. loră. cea prâsta: Și Ii târasce:du- - 

_se sine, cu care împuternicindu-se și mărindu-și întinderea pre 

„“fie-care di, nimicesce tâte chibduirile. nostre spre a lupta sco- 
| “purile selle ; fiindu ca, dupa sciințele ce am priimit dela Cai-.: 

macamulu Craiovel. şi dela - “Divanul de acolo, și dela cer-lalţi 

ispravnici' şi mal marit judeţelor de preste Olti, acellu -r&svra- 
titor cu poruncele ce a dat câtre locuitori de a nu se suppu- 
me la ispravniciele județelor și la zapcil pentru: plată dajdii- 

”. lor împerătescl și celle- lalte trebuinţe alle obștii, a: aprins. ca- 
petele celloră: mai "rievinovaţi locuitori; şi adunându. împreju- 
rul sea pre toți aceia cu caril s'a înţelesu , şi: pre câţi în în- 
prejurarea acesta s au găssit într'unu gânda. 'cu ellu facetori 
de relle și . ațițători de! 'noroda;' a coprins jumetatea judeţului 
Mehedinţi; ieră locuitorir orașului Cerneţii, înfricoşându-: -se saa 
risipitu, şi isprăvnicii spâimântaţi find să nu cada în mâinele. 
lui, s'au depărtat în părțile! celle mal de aprâpe alle Craiover, 

„Noi, Suppușii A Mariei telle,. luându sciință despre acesta, n' am - 
întârdiat de a pune în lucrare celle mat grabnice mijl&ce pu- 

_tinci6se spre întempinarea reului ce ne ameninţă, schimbându pe. 
Ispravnicii cel departaţi, şi orenduindu î în loculu loru pre alții 

„ce "I-am cunoscutii mal fara pregetu și'mat îndrasneți de a se . 
- resboi împrotiva urmărilor obstescului: dușman, cărora, le am 
Și datu &meni câți amu putut să strângem și gephanea;, pre- 

. cum și bani cu împrumutare am strînsu pentru provisia și în- 

grijirea. celloră trebuincidse,. Am! pornitu' și la Crajova câţi-va 
Neferi dintre „pâditorii orașului Bucuresci, cu “gephantoa lora - 
trebui6sa spre paza acellui orașu, care este scaunului celloru 
cinci judeţe de preste Olta, și să-lu feresca de. năvalirile ce 
Sari putea întâmpla diri partea vrâjmașului ; pentru că deca 
„se "ara întempla (feresca Dumnegea) ș să între și acolo, “urmeza a-. 
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- tunel ca şi. „celle alte „Orașe și judeţe, cari şi elle aştepta: câtu 

„de curându. la assemenea' năvălire, să se rissipescă şi 'să:se . 

tulbure și județele: de: dincâci de Oitu; ieră . podurile de pre- . 
ste rîuri, pre unde sunt trecerile: câlătoriloru, le-am închisu cu . 
“paznici, pentru ca! nici cel ce sîntu înţeleşi cu dânsula să p6- 
tă trece 'cătră. densulă, nici cer 'de pre lângă dânsul sa gas6- 

- scă.. înlesnitâre trecerea ca să se întinda în părţile de dincâci, 

Nu lipsimu da a. priveghia.şi a fi cu cea mat mare luare a- 
minte. asupra mișcărilor acestul vrâjmașa; nic ne: scumpimu 
de a jertfi tâta munca nostră, şi orl câte mijlce' ama gasiti 

: cu calle ca ar fi mântuitâre 'și 'destoinice le-amu întrebuințat 
împrotiva isbirii acelluia. In urmă, cu mare mâhnire' am prii- E 

mita și alte scrisori din partea Caimacamulul Craiovel și a bo- 

ieriloră Divanului de acolo, printr'unu. într'adinsu trimisi bo- 
ieră. și prin care ne face cunoscut ca acellu resvraătitoră a în- 
duplecat pre mulți dintre cel proști și din semenii lul cu ac€- 
stă aplecare, şi armându-i cu armele ce s'a întâmplatu 'să ai- 

"ba, s'a obştita. către parţile Craiovei; şi sosind la -monăstirea 

Strehaia, care e departata calle de doue spre-dece câsuri de 
"Craiova, a facuto zaptă, stăpânindu-o cu Gmenii lui; fiind ca 

cel într'ânsa, orânduiţi puţini paznici, ori că s'au. înţeles cu 
„ dânsul, sta că simîindu-și slăbiciunea loră,' nici uă împotrivi- 

re nu aa arătatu; ci. deschidând - îndată porţile s'au uniti cu 
„ella, După' aceea, pogorând la 'monăstirea Motrului, calle de 

optă câsuri departe de Craiova, :a vrut s'o' stăpânesca: şi pre 
„densa; dera fiind ca pre acesta monăstire pusseseră mâna mat 
'mainte Ispravnicii din : judeţulu + Mehedinţi cu 'vre ua câţi-va - 

"păditori armaţi, au stat cu. peptul împrotiva încercării selle, 

facendu-se și Gre-care bătaie, în care din partea! protivnică s'au 

omoritu'dol, şi alţi dot s'au rănit: și astfel :s'a mat departatu 
puţin 'vrâjmașul de zidurile. monăstiri. Acestă năvala a resvra- 
titorului într'atâta a speriatu pe tta boierimea și pre cel-lalți 

„ orâșani din Craiova, încât, de. și a năvălit 'asupra tulburato- 
rilor acellora un 6re-care Serdani Iamandi, 'orânduit fiind pre 
lângă. alţii cu vre ua câţi-va Neferi și Panduri, -dera icra he 

scriu cu! hotărîre 'ca, vedându pe vrăjmași întindându-se: și a-. 
propiindu-se de Craiova, au venit la desevârşită desnadajdui- . 
Te; şi ca să stea pre loc nu este cu putință, decă nu le: va | 
sosi de aici veri un ajutor de 6meni înarmaţi, - destoinici spre 
a sfarîma scopurile resboitâre alle .resvratitorului; dicândă și 

- acesta, că, deca, se va găsi cu calle, să se aducă rugăciune din 

N
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-părtea ţărrel către prea înalțaţii Muhafizi 'ai. Serhaturilor. îm- 
- perătesci,- ca să “pornâscă,, ostire împeratescă împrotiva Vrăj- 

mașului, şi să-l:scape de: primejdia ce-i amenință. Acestă îm- 

prejurare ne-a tulburat și pre' noi .fârte multi, și. ne-a. adusi 
„astfellu. dicând în zăpaăcela, din. pricină 'că cun6scemă că nu 

„Yom putea să: întimpinâm r&ulu deca va sosi, neavândă pu- 
„tere de .ostire ; deci, adunându din nuoi. -pre câţi Neferi.am pu- 
tut, și alți Gmeni armaţi Neferi, 1 am pornit; și acum pornim 

:Și 'nol câtre acelle locuri.pe un boieri din ai nostrii,. Dumns- 
„Iul Vornicul Nicolae Vacărescu, căruia "1 am dată şi 1 dămu 

«pre fie care di tâte trebuinci6sele spre a se duce să stăruia- 
.scă pentru: stîrpirea. reului în-tâtă domnesca ţerra. În acestă 
„vreme. priimirăm şi alte „scrisori decă Caimacamul și boierii 

Divaniţi al; Craiovei, prin care ne încunoscințesă, ca resvrati- 

„torului, se află acum la .monăstirea Motru, îndeletnicindu-se de 
„împresurarea ei, la care .nădejde pote vori remânea .răbda- 

„tori, aflându-se lipsiţi de tâte,. flamândi şi setoși; şi sa .crede 
„cu: multi cuvânti că, siliți de nevoi, 6menii lui îl vor. părăsi 
dela. neomenesca lui .r&tăcire. Catre acesta, locuitorii judeţelor 
Dolju şi. Romanâţi nu .se înduplecă a da trebuincibsz hrană 

ostirilor ce avem orânduite acolo: să-l r&sboiască, . 
-Tâte. acestea! vedendu- le locuitorii Craiovet sau. impraștiată 

„cei mai mulți, și dintre boieri au 'r&masu numai divaniştii Cai- 
macamului, pădiți de către slugile lori pentru veri ce întâm- 
platore trebuinţă ; „căci „pre dată ce s'ar preda monăstirea Mo- 
trului, și dujmanulă s'ar apropia câtre Craiova, trebuința va 

„cere să se mântuiască prin fugă, și celle cinci. județe sa re- 
„mâie sub otcârmuirea apostatului. Acestă mâhnitre veste. ne 
;aă nevoit să pornim de isnâvă, cu mari cheltueli, alți trei că-. 
pitam, pre Serdarul Iordache, pre căpitan Farmache și pre 
-căpitan lanache, cu doue sute din cei șesse sute hargiuri, pre 
cari. de isnovă dupa trebuință H-am adunat, poruncindu-le a- : 
„cestora să se adune la. unu loc. cu, cel- alţi; și cându vrăjma- 
șulă nu va înceta din netrebnicele selle urmări, -să-lu isbescă : 
cu toţi împreună: Toti de ua data s'a pornit şi Dumnelui Vor-: 
nicul Vacărescu, ca câtre, locuitori să se. pârte cu binișoruliu ; 

„spre. a-i. face să. cunâscă 'sfinta datorie a suppunerii, și să le 
întârcă nevinovatele lor inime, ca nu' pre viitori să: se mai 
înșale. de vinovatele și zadarnicele mândrii a resvrătitorului, 
nici de fagaduelile lui amăgitore, şi să-și întorcă gândulu, dela 
veri. ce scopuri .de r&svrătiri, care și pre îndemnători .și pre cei” 
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„ amăgiţi şi adușt la sfirşituri relle; -facându-i să înţelegă, .că, de 

„mu vor. fi următori, se vor da, cu r&svrătitorul din preună, la. . | 

„tâtă, asprimea legilor; iară cel ce vor lua. de: cuvânt, şi vor 

„vedea callea cea rea pre care au apucat, chiari din aceia ce 

alcătuesc oștirea. resvratitorului, vor fi iertaţi -şi- ajutaţi, pen- 

tru că şi aa cunoscut. rătăcirea, și. s'ab întors pre callea cea - 

. dreptă ; iar aceia însă ce .vor remânea întru: celle relle, pen” 

tru ca: nimic 'nu este în: stare a le scâte “fumurile ce le-a: in- 

„trata în cap, şi pentru-că nimică nu-l pâte aduce' pre. callea. 

dreptă .spre pocăință, aceia nu vor. mai avea iertare ; pocâin- 

ţa trebue. sa o facă până este încă vreme; căci mai târdiu 

“nu se va baga. în semă ;și prin urmare trebue mal din vreme 

să se pună sub umbra: înțelepciunii și întru binefacerea pa- 

_triei lor care, ca mumă bună şi blăjină către toţi copii el, pri- 

„ mesce cu blândeţe şi dulceţa pre toți câți vin înaintea el şi își 

facă sânta datorie a.suppunerii, trecând cu vederea râtăcirea 

_- trecută şi dând iertarea pecateloră. - 

„T&ra după ce mat susu numitul boier va îndupleca pre res- 

vrătitorul cu ast-fellu de puternice cuvinte, şi "Iu va face să 

_cunâsca că e mal bine sa se întârcă'la cele mai din nainte, 

de cât să facă relle, deca 'se. va suppune la dreptul cuvântu, - 

atunci însuși acellu boier se chezășuescă. pentru isbaâvirea a- 

” tât alui cât și a 6menilor sei, și pre nol să ne. dea de mijlo- . 

'citori către stăpânire pentru părăsirea lor și liniștita lor.pur- 

“tare pre viitor; iâră dacâ'"lă va găssi staruitori în turbata sa 

- nebunie, atunci negreșitsă-lu lovescă cu cei de pre lângă dân- 

sul: şi cu oștirea orânduită de câtre noi, și să scape şi: pre'cel 

din :monăstirea Motrului închiși ispravnici, spre a'avea trebu- 

inci6sa lori comunicaţie.: Catre acestea chiar 'şi: noi, suppușii 

„Mariel “Tele, ne aflim pre calle de învo€la dinpreună cu. r&s- 

vrătitorul ; şi fiind că. ellu ne-a făcut propunerile selle, prin 

_- graiul trimissulul seu, cerândă trei lucruri spre încetarea de- 

săvârşită a. obsteștel turburări, 1. să lipsesca Waci înainte cu 

desaverșire mâncâtoriile din țeră, 2. să se despăgubescă lo- 

“ Guitorii cel ce s'au nedreptăţit, şi 3. să se chezășuescă isbaă- 

virea 'atât a lui, cât:și a, celloru de pre lângă dânsul, şi plata 

unora din Gmenil s6i, am respuns asemenea și suppușii Mari! 

Teile, că, în cât despre mâncătoriile ce dice, şi despre despă- - 

gubirea. locuitorilor, sa îngrijit stăpânirea, şi era gata să tri- 

„mită într'adins boeri cercetători prin tâte judeţele, pentru ca să 

- cercetede cu scumpetate. până la cea mal mică :nedreptățire, 

 



a 

: sa despagubesca: îndată. pre cel nedreptăţiţi, și sa încunosciin- E ţede 'oblăduirea. că. să “pedepsâscă' pre cei abătuţi, precum tot. : d'auna:obladuirea a padit acestă datorie, și acum era s'o puie ” în lucrare; dar a apucat ellu mat "nainte sa hducă împedica- - . re cu! nelegiuita- sa. fapta. I6ra despre părăsirea și: despre . :. liniștita purtare în viitoru, atât-a lui cât: și a cellor dupa îm- “:pregiurul seu, vom 'inijloci la: Maria Sa Voda, pre 'care-“prea - “puternica Imperaţie îlu : va trimite. stapânitor în ţerră; şi na-. „+ dajduim că-“lu va mhilui cu 'iertârea sa, când și Inălțimea Sa "Va, lua : încredințare că . cu - adevetatu și din tota inima s'a 
"pocait,:și ca'a încetat: din ori şi ce fellu de turburari: catre! „norod și câtre stăpânire: Așa dar dela respunsul ce ne va tri- mite, să ne: încredințăm: ce gându are; era. încredințarea ce .. vom lua despre, firea lucrului, o vom aduce la cunoscința: de ;.Dedeu păgita: Inălţimel Telle; Intr'asemenea stare 'se găsescu i de 'o' data lucrurile, Prea Inalţate: Dâmne, pre cari, 'dupa su- pusa nâstră datorie, aducem cu scumpătate: la cunoscința 'In- - nalţimei Telle, spre a le lua 'în: vedere și a le judeca cu pa- "trunderea cea adâncă și cu duhul cellu destul de înicercâţ allu ”„ Mariel “Tele, și orl-prin: prea înaltul! şi prea puternicul brațu allu Imparaţiei va cunâsce ca trebue să se sfarâme dujmanul, „„s€u' prin alte -mijloce ce.va chibzui cu "mintea să cea adânca „că ar fi mal nemerite, este de mare trebuința sa se aducă cea - mal” grabnică lecuire la reul ce: amenință tâta țerra: sa dom- - nescă; până-a nu ajunge la nelecuit; şi pre noi, suppușii Ma- rie! Telle, sa ne: însuflețesca ; ca pre unil ce ne'aflam nedo- 

i 

- meriţi, şi să ne: poveţuesca: despre ceea ce ar fi de facut; cact -.: : „iresvrătitorul înainteda ;. ir nor aim sfirșit și pazele înarmate “din: orașul Bucurescilor, trimițându-le în parțile acellea; şi mam . - săverșit pănă acum, nimic care să fie .destoinicu' spre' a ţine ” “pept vrâjmașului; însa: cunoștem că fericita. și grabnica 'aflare -- de faga a Mariei Telle va fi singuru mijloc ce va: putea s'aduca „„”mângăiere şi îmbunătăţire -neaparată “în starea lucruriloru. 3): 

„- 

Sa aia (Urmesa semnaturele: Divanului.) Ia e 
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1)-Memoriulu lur Dirzeanu. „Lrompeta“ No. 653 și 63q. - 
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Nota: Noi XXX. 

-Gaitea' Divanului către va. Voznisă G.:  Saimnroașă. -! 

"Cinstite. Dunnăa, frate Va: Vormice de lerra de e jos, Costanti- 
i HE Samurcași 1 pi Si Ma 

 &ciut este dumitale: că, în. “părțile ocutiat din judeţele de pe- 
ste Oltu, s “a ivit într'aceste trecute dille un “Slugeru Theodor, 

cu "câţi-va: tovarași înclinați, „carele, ridicându-se cu apostasie. 

"asupra otcârmulirii țerrel, a datu pricina cu acesta şi "“tutor 16- 
cuitorilor dintracelle județe, stringendu- - pre unii dintr Enși cu 

-_voe şi fara de voe întru alle selle socotelle; .cu a căruia.ur-" 

“mare, ; nu. numat că unele din orașele acellor judeţe, dinpreună 
cu D-lor boerii, i toţi locuitorii politiei. Craiovei, s'au strămu- . 

_tat acum pre vreme de. iernă, ci şi tâte trebile domnești. vi- 
stieril s'au zăticnitu;. și macaru. ca de aici s'a trimisu, câta-va, 
oştire asupră-l, dera ca să se. popresă acstă rea, năvălire. a. 

- acestul Slugeru, şi ca să nu se întâmple | vre-uă. versare de, 

- sânge, și smâcinare între toți locuitorii părţii locului, curhu şi 
cheltuelele- marl spre dărăpânarea satelor țerrel, am socotitu | 

- cu toţii ca este trebuință a merge unul. dintre not la Craio- 

va, spre a potoli acest peristasis,. de 'va: sta prin putință, cu: | 

mijloce. ca sa nu se aducă “vărsare de: „sânge ; . şi: fiind că şi 
"Dumnâta, ca patriotu,: mai vertos cu sciință. bună de părţile | 

" acellui locu, şi boeru cu bunu ipolipsis,. iubindu-te toti Dum-. 
'neloru boerii, i neguțătorii şi locuitorii acelloru cincl judeţe. 

'ca unulu ce al'stătut acolo în patru cinci rânduri cu dregă- _ 
toria Caimăcămiei Craiovei, de aceea te poftim” ca sa mergi 

D-ta la Craiova, cu ' deseverşita “pliroforie ; unde “îndata 'ce 

'vel ajunge acolo, să 'pul în lucrare câte vel socoti! că face tre- 
| buință de a se potoli şi a.se popri cugetul celhui reu allu'nu- 

mitului Slugeru și allu- tovarașiloru săi, dându Dumneta: la t6- 

te hotarire, care are a se ţinea, și a șe padi cu 'nestrâmutare 

şi. despre partea. nâstră, fară a mai cere: sfatuire seu” „pov eţu- 

ire dela noi; și. așa să ridici acea tulburare dintriacelle jude- 
țe, odihnindu „pre boeri, neguțetori Şi, pre toţi locuitorii pre la. - 

” salașluirile lor, ca sa. petreca fie:și care liniscitu, fara de nict 
o temere scu frica. 2) Februarie: Ir. ” 

(Urmesa semnaturile: maeimbrilăr. Divariului) : 

) Memoria lui, Dirzeanu „Trompetat No: 654 

.
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Nota: No. XXXI. 
Carte de iertăciune din „partea taturor Boierilor către. Slugeruli 

Di Theoăor, : 
„Fiindu ca Slugerul Theodor Vladimirescu, carele întru a- 

 măgiri deșarte învaluindu-se, trăgendu și pre alţii la sine- “ȘI, 
"acum singuru Cunnoscând netagaduita-și datoria - suppuneril, 
'cere uă nepomenire: vecinica a: urmărilor sâlle,. care cu „toţi în- 

"“tr'uă glasuire primindu- -0, îl încredirițămu prin iscăliturile n9- 
“stre, cu jurământ, pre numele marelui Dumnegeu, că atât pre 
“numitul Sluger Theodor, câtu -și pre toți cel. cu dânsul cinov-. 
“nici, Arnăuţi, şi orl câţi s'au aflat într'acestă nălucire, Sub o- 
"bladuire:i, noi le dam iertare, milostivire; adjutore, și după sta- 
rea fie-și căruia resplătire cu mângăiare' simţitâre şi folositâre, 
Assemenea și Pânduriloru, iertare şi nepomenire: de trecutele 

"pareri amăgitâre; și mergendu la alle 'selle să: se odihnesca 
“cu totu repausul ce și până acum lau avutu  — Lebr. II. 

 (Urmesa, semnaturile tururor Bocrilor) 

Notă No. XXXII, a 

 Sonizâroa hi Tudor către Vornioul Nicolae Văcăreson, 

Cinstita scrisârea D- tâlle cu multă plecăciune am priimit 
din care alta nu înțelegu, - fară de cât vedu că tote. pornirile 

„celle vrăjmașesci alle mai marilor nostrii, cari le au pornitu 
asupra, patriei, le grămădesci asupră-mi;. ca cându eu a-și fi 
facutu s€u a-și face. vre-unu r&u patriei melle ; ci pre semne 
Dumneta pre norodu, cu allu căruia sânge sa. hrănitu si s'a 

poleitu - tot nemul boerescu, îllu socotesci nimic; și numal- pre 
| jefuitori îi numesci patriă;, măcar că cu nici - 'ăsupra acestel tag- 
me nu suntu voitoru de r&u, ci încă mai Vertosu le voescu în- 
tregimea si întărirea privilegielor. Apoi de ce, fara de. nici 
unu cuvîntu âllu dreptăţii; „me. „catigorisiţi? Și. cumu nu so- 

„cotiți că, pre mine me. categorisesce numai tagma. jefuito- 
_iloru, ieru pre jefuitori. îi catigorisescu. tote nemurile ?. Vedu 
dar_că alta nu este, fară numai Dumnegeu a împietritu inime- 
le mai marilor nostrii, dupa cum dre cându pre alle Egypte- 
tenilori, Deru cuma nu socotiți Dv. că patria se : chiamă, no- 

1) Memoriulu lui Dirzeanu, „Trompetat No. 654. 
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" rodul, iar nu tagma jefuitorilor ?: si ceră ca să-ml arăţi: Dum- 
_nâta ce împrotivire arătu eu: împrotiva. norodului? . Ca eu al- 

„ta nu sîntu de câtu numai un om, luatu de câtre totu norodu 
-allu ţerei, cellu amărit si dossăditu din pricina: : jefuitoriloru, ca 

să le fiu chivernisitoru în treba cererii dreptaţiloru ; ieră tag- - 

„ma jefuitoriloru, căci nu le place una ca acesta, a ridicatu ar- 
me de morte asupra patriei si a ticălosului norodu. O! ce ma- 

-„re jale ! Dar -deca este tagma jefuitoriloru dreptă, si norodulu 
-vinovatu, cum de nu trimiteţi D-v. si pre la învecinatele n& 

muri, ca să vedeţi pre cine catigorisescu? Pre norodu ?  Scu 
pre : Dumnevâstră ? Și cu cine voesc a ținea ?. Cu D-vâstră, stu 
cu norodulu? Căci acesta s'a vestitu în tâte laturele. Prea bi- | 

-ne sciu pre Dumneta. că esci forte înțeleptu, si nascutu din 
nemu slăvitu si iubitoru de patrie; si părinții: Dumitelle nici o 
data nu s'au ridicatu cu-arme de mârte împotriva patriei ;.ci 

"cu înţelepciune multe -orânduele bune au facutu patrie. So- 
„cotescă de câtre: înțelepciunea Dumitelle: si acesta :'ca noro- 

-culu resboiului este numai în mâna lul. D- -deu a totu țiitorului, . 
si nu s& scie cul îlu' va da; si măcar de vă birui tagma: jefui- 
toriloru, deru tot nu pâte fi'norocită, că va să-i hulescă tâta 
“lumea. ; icră de nu va putea birui, unde voru scâpa din ?nain- 

lea. norodului? Ci de voesci D-ta binele: patrii, precum au vo-. 
itu părinţii D-telle, trabuința este ca să ne întâlnimu negre- - 

situ; însa de vei bine-voi, să am cinstitu respunsulu 'D-telle,.. . . 
unde si cum? Fiindu câ.norodulu:nu cere altu ce-va de câtu .;:. | 
-numal uă dreptate, ce: pâte fi. folositore si tagmel boeresci; si... 
“cum dicu, ori în ce chipu vel pofti: Dumncta, să amu cinstitu 
-r&spunsu. 1). a 

- Theodor. 

Nota No. XXIII. - 

Cartea Diranstst domnescăi către Şlugeruli: lemn, pentru 

- bravura sa contra, Arvaţlor jetuitori, Da 

Dimmnsta, Slugeru Solomsne, dela Divanulu Craiovet,. ni s'a 
trimisu aici însciințarea ce faci către Dumneloru. boierii diva- | 

niți de acolo, prin care însciinţedi cele 'ce. ai urmatu împro- 
tiva resvraătirii ce ațițasse, si prin satele din judeţulu Doljului, 

trimisi amagitorului Theodor, ridicându locuitorii din satulu 

  

» Memoriulu Tu Dirzeanu, „Trompeta* “No, 654. : i 
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,  Bailescit—R omanesa, “Băilescii- iSârbesăl, si vr&-ua câți-va din _ 
- “satulu _Cioroiului, pre carl.-lovindu-i: în doe Trenduri vitejesce, 
"al înfrântu prin, vrednice. mijlâce ; si nu numai pre toţi ace- 
„stia'-ce: se.; învitasseră de trimisi! resvratitorului Pal strimto- 
Tratu de s'au predatu cu toţii, asiedendu-! iarasi pre la silisti- | 
Je loru' a petrece întru, liniscire; ci încă si pre trimisii, anume 
“Stan Buluc-basa si. Ion Buluc-basa, prindându-i Pat trimisu 
la Câimacamia Craiovei, în buna paza. Acesta vitejesca fapta. 

„.vestindu-ni-se,' nu: numai ca: s'a cunoscutu credința ce al caă- - 
"tre stăpânire, iubirea de patrie si vitejescă vrednicie, ci încă 

cu toții te laudâmu pentru vitejesca slujba . ce al -arâtatu. si 
- acum; căci „si datoria suppunerii împlinindu-o, te-ai resboitu 

cu tâta-'silința si dorinţa de patrie, arâtându: al liniscitu odih- 
na. petrecerii acelloru locuitori ce, nălucindu-se întru invitarile 
'răsvratitorului, să amăgisseră în prăpastia nesuppunerii ; pen- 
tru care, spre resplătirea acestel isbânde ce al facutu, &tta i 
se trimite .un -contesu blânitu din. partea ţerrel,:-cu care se ţi 
„se îmulțescă .cugetulu înferbîntării, îmbarbatându-te cu dina-.. 

- dinsulu a isgoni pre r&svrătitori ; - si. &tta: ÎŞI scriemu că si de: 
acum înainte, cu aceeasi 'osârdnica rivnă într armându-te , se 

„dal tâtă supunerea Ia poveţuirile Dumnelor fraților boeri divaniţ 
„de acolo ;. si fara câtusi de pugina smintela se abăteţi si sa nâ- 
_valesci întru isgonirea, si înfrengerea aceloru” resvratitori, ca-. 
„ril si: către Stapânire se'arata cu hainlik si nesupunere, si câtre, * 

" :morodu pricinuescu amăgiri: si smacinare la cea liniscită pe- 
„trecere; fiindu bine încredințatu, că, după. bună-venirea. a Ma- 
„iei Selle lui Voda aici în prea luminătulu scaunu, cu ; toții 
'vomu arăta catre Maria Sa osîrdnicile D-talle slujbe, căldur6- 
să credinţă, iubirea de patrie si datornica supunere ce al a- 
rătatu si la acesta întâmplare, ca să fii cautatu si adjutatu 
din bogate millele Mariei Selle. Ţi se mal trimite si ossebitu 

„taleri cincl-sute,. din cari taleri 250 vel popri.. pentru paguba 
calului ce ți s'a împuscatu , ieru. 250'.vei împărți pre la Pan- . 

„ duril si câți dintr'ânsii:voru fi capetenil si cu vrednicie; 1 vel 
face: cunoscutu la Dumnsloru boierii divaniţi, ca si “Dumnslor 

: se trimită numele loru. înscrisu aici, spre a i. se face carți de: 
apărare, « cu  privilegiurile + ce seva chibzui, D 

x 

- 4) Memoriula lui. Dirzeanu, nLrompetai No. 633. 
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a : Nota, No. Xxxrv. :, 

- Sorisâroa at "Tudor. către Zabotati deiă Romanați 

| Tata” raiaoa împaratăsca, dinţe: aicâsta ţerra, ne mai putondu-- 
“suferi pradile:si jafurile ce li s'au. facutu de catre “mat "maril : -- 
„loru, s'au: sculatu împrotivă-le ; iară: pre 'de. alta parte: , prin. 

;: arzmahzaru “Si au arâtatu plângerile , si: cererile catre Prea : “> 
"-.. : Inalta Porta, care si Serhaturiloru. este .sciuta, avându între-.": 

„_bare:si judecată cu acesti predatori. Ci Dumnetă, de. al.vre: o. 
volnicie. delă Prea Inalta Porta a ridica arme:asupra- 'raielel.-, 
cet credinci6se, 'si supuse prea: Inaltei Porţi, urmeda;. icra în: 

5 traltu chipu facându, pâdeste-te forte tare ca sâ nu cadi în.: 
:-. primejdia si urgia prea puternicei împerăţii ; „fiindu câ 'noro- : “i 

dulu nici 'cu Gmenii împerătescl nici cu nimenea bâtae nu are, . 

de câtu numai au judecata cu cel: ce Vau predatu. făra - milo- 
stivire, si fara « scirea. prea. puternicei împeratii. DE 

Februarie - 21. 

„Nota 'No. XXXV: i 

 Desorierea căloării co ai făcută la Benești câți-va Zavergii dia . 

„trapa + lui Machedonsti şi Prodan, atașată pe lângă oștirea lui 

a Tudor Vladimirescu, Vp 

Familiile de. boieri ce. se aflau retrasse la Benesci, ca. sa. se 
apere acolo de jefuitori ce se rupsesseră, din oștirea lui Tu- .. 

„dor, şi umblau pradându pe unil alţii.prin ţerra; au scris -Cai- . - 
„; macamului C. Samurcașu, care venisse” în Craiova, „orânduitu + 

. de Divanul din Bucurescl cu însărcinare orl se împace pe Tu- -- 

_ dor, sau batându-lu se: "lu prinda, boerii dela Benesct cereau, 

sfatu dela acestu: Caimacam ce.se faca? Se mal remâie la Be. , 
“ nescl, sau se fuga î în alta parte peste graniţă, cum facussera 

şi, alți boerl? Cu acestă 'scris6re au trimisu pe Ioniţa Caragic. | 
Samurcaşu le-a. rsspunsu se n'aiba nici o temă de Tudor, câ . 

„elhui nici Omoră. nici jefuesce. pe cine-va; ci să se padesca nu 

——————— 

Să 9 Memoriula lui Dirzeanu, „Trompeai Ko. 633 

2 Comunicata de d, Petrache Poenaru. „Acesta memorit e scrisa la” 1057 de lor 

dake Oteteleșanu. -
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mai de « cei septe- deci și trei poţomani: cari .s 'au ruptu din 6- 
stea: lui Tudor, și umbla. prin. țerra jefuindu. | 

Atunci boerii' dela: Benesci s'au 'apucatu' de - Sau întăritu în 
casele „de acollo, făcându meterede la ferestre, ce le didisse- 

ră până la .jumetatea loru ; și între stâlpii foișorului,.. înălțind. : 
- zidulu mâl multu de 'unu 'statu de omu, câtu'şi în clopolnița: 

”: bisericei ce este în facia cassei în apropiere de '52 stj., adica. 

“câtu bate pușca bine; facendu-și și provisiile trebuincidse. 
Luni, pe la finele lui Februarie, întorcându-se, Ioniţă Cara- 

gicu 'dela Craiova ,-a spus că Samuscașu a plecatu la Bucu-- 

resci ; și cându Pa întrebatu ce se facă familliele dela Benesci, 
a respunsu: ca se facă ce facu și eu; adica, se fuga. Că 

- Atunci îndată 'a doua qi. de dimineța, boerii, pe d'o.parte: -: 
: grăbiră cu îmmormântarea lui Ioniță Sefendache , care, fiindu 

_de demultu bolnavu, repossase; pe de altă parte au încârcat.; 
trâsurele cu ce au pututu lua; și cându eșiră mai tâte trăsu-. 

rele” din curte, vegură că o sumă de călăreți și pedestril înar- 

mați coborau pe costa dealului cellu despre apusu allu Olte- - 
țului, și veneau asupră-le. 

„.. Boeril strigara indata de s au întorsu. trasurele, şi au intrat 

în curte ;  închisseră porţile; orânduira pe P. Poenaru să pă- 
desca; în: clopolniță cu:duoi: feciori, din cari. unulu era Român, - 

iaru cellu-laltu Arnăutu; căci allu Poenarului. era rândulu :în . 
"acea “di să pădescă în clopolniță ; iaru cel-lalți se pusseră pe 
la stoborii curții cu puscele în mână, 

Dupa ce- însa în aceeași di, pela amedi; se preda Poenaru 
din clopolniţă, 'cer-lalți din boeri se retrasseră dela împrejniu- ” 

irea curţii, și s'au aședatu la meterede în case; fiindu'ca re- 

_belil, ne mat temându-se de focurile ce le--aru fi vebitu din 
clopolniță , încunjurasseră curtea: Şi “începussera, a descarca” 

„pistele, ÎI E pi „i sai 

"Cu rebelii veniră ŞI satenii: cu topre, şi 'taiară câți-va: sto- 
„bori în dosulu grajdului, şi slobodiră caii prin -curte, 'pe carii! 

umblau duci Arnăuţi se-l scâta. afară din curte, Atunci boerit 

comandară focu ; şi lovindu pe fie-care Arnăutu cu câte doue - 
&lonţe, cădură amînduoi morţi josu. e - 

Acesta vedându tebelistii sau spaimântatu, și s'au . departat 
- de curte; iaru Poenaru, care se predasse, striga boerilor ce- : 

loru-lalți să se. predea şi ei; acestia însa respunseră ca de ce 

nu le:a spusu'că sa predatu ellu mat înainte de a se face: | 

omozu? Ellu adaoga că dacă ei nu voru a se preda, sa-r slo-  



Aa -p= 

. băda fasnillia lui. EI însa refusara acâsta.; cerere ; şi trimissera 
numai pre muma Poenarului: se vorbescă ; cu : :rebeliştii, câcl : 
ea cunoscea între el: pe unu finu allu ei de la Cerneţi, co era. 

„căpetenia rebeliloru, anume. Ccușu Ivancea, Sârbu. de :naţie. . 
Boerii lasara se ia pe morți din curte ca: să-l, îngrope „daru » 
se ținură a.nu se preda în acea di. i 

Spre seră se apropie. de curte unulu dintre rebeli; și: stri- . 
gându pe Grigorie. Otetelișanu, îlu chiema la stobori; și-l: spu-:. 
se. câ, pentru, recunoscința ce are câtre amândoi frațir Otete- . 
lişani pentru. binele ce-au facutu, îl sfătuesce sa 'nu se. pre- : 
dea. noptea.; căci. rebeli suntu mai toţi. beţi dela - pivniţa lui. - 
N. Otetelişanu ce au spart'o „Şi nu va, scăpa nici : unu boeru ! | 
cu.vicţa. . ; : DI me 
„Grigorie. ruga pe acestu omu sa: faca. cum va sci a. trimite. 

o scrisâre a boeriloru “câtre d. “Tudor, prin care scrisâre ei. 
„Spuneau posițiunea loru, și “lu rugau să. vie la Benescl se-l. 
scape de pericolulu vieții RD ICI a aaa 
Omulu priimi scrisdrea, şi promisse ca o va: trimite ; de Ș 

dicea. că.sarcina acesta îl e fârte grea. . . : DRE 
Dupa acesta, de şi: ne înţelesseseram cu rebeliştit totu prin : 

P. Poenaru, care ne totu îndemna sa ne predămu, cum câ nol : 
pâna la qiua nu ne putemu preda, ci sa, încetede a mai slobogi : 

"focuri așupră-ne, câ vom înceta şi nol până la diuă;, nu mat? 
în curte să.nu mai îndrăsnesca, nimeni să mal intre, câ nu-va 
scâpa cu vitța; cu tâte astea ei, cu capulu. plinu de spirtu,. 
totu nu înceta a slobodi focuri asuprâ-ne,; dar împușcă numal 
zidulu, iaru al nostrii, cându vedea pre vre-unulu ca a întrat.. 
în curte, foculu. ce-lu slobodia.  asupră-l, cra pe nimerite; din. 
care pricină s'au rănitu destulu de mulți; căci nu vreamu sa.. 

“se mai omâre, cunoscându câ el nu mai sciau ce facu de mul-:: 
ta beţie, ,.. -... - a 
Vedându eu, care me afamu î în foigoru de unde puteamu « să - 

"le vorbescu, si sa-l audu mai bine, ca nu încetedă a tot slo- 
bodi.focuri-asupra n6stră, isi dându năvală a intra în curte să . 

„_prindă.din caii ce-i slobodisseră din grajdu, amu strigatu pe; 
/ Tvancea, întrebându- lu, că de ce nu se inu de vorbă, ci totu 

-Slobodu ;focuri, si dau năvala în curte? Şi elu 'mi-a respunsu: . 
că nisce mișei, beţi facu acestea. Eu atunci. "1-am gisu : ca da: 
câ .arnăuţii suntu beţi si nu-lu mai. asculta, apoi cumu ne . 
totu diceţi să ne ipredamu?... 

ri
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* Daca noi mamu -fi fostu sili: pentru scâterea din pivnițe a u- 
Atunet a: încâtatu- a.ne mat" îndemna ca: să. ne " predariu. “ 

- nel calescl:nquă- a' nâstra:: se spargemu un: didi, ce'lu facus- : 

semu înaintea gârligiului pivnițe, care erea facutu. ca uâ tabie : 

cu trei meterede, unulu în“ faţa, altulu în drepta si. altulu în ? 
stînga,.de unde: se putea pădi -tâta. partea . cea despre: apusu 
a; caseloru, mamu fi'avutu trebuința să slobodimiu nici ua. puș- . 

"că; căci celle-l-alte trel: părţi alle caseloru îsi: aveau, „metere- .. 

gurile loru. de pază, si nu' ne-aru fi pututu face nici uă vata 

- . mare. apropierea: loru. de. didutu casei; caci aveamu. “Smeni ar- ” 

7. maţi si în “podulu casei, "cari av&ndu apă în vase mari si tu: - 

lumba, -preîntempinau: aruncăturile ce le facâau cu fitiluri a-: 

prindetore; cu tote că no€ nu ne era frică de aprindere de 
- la coperisiulu casei, căci -tâte odaile: suntu „boltite ; dar. după | 

Si spargerea “acelui gidu, am avutu. grija; a nu lăsa 'să intre ci-. 

ne-va în curte,: 'ca nu icum-va'să' ne pună focu la „pivniță, în. 

-care erau baţi multe si cu rachiu. 

Dupa ce s'a .facutu diua, augirămu sloboqindu- se: multe. fo- 
"curi si strigari de ura; si aflându câ .aru fi venitu ua alta :ca-: 

petenie. “mal. mare, anume Hagi: Prodan cu ostasii lut, pentru 

. care'sciam dela :nepoțul: Caragicu, ce fussese la Craiova cu 
cuvântu să. se bata cu Tudor, si acesta, s'a datu în partea: ut: 
Tudor. A | : : ; 

„Atuncea' not,  sfatiindu-i -ne cu topi, ier amu , slobogiiu. pe Ac 
: nica “Poenărâsa' de:s'au dusu a: se încredința de este adeverat : 

Hagi Prodan; si sa“. arate că nol amu hotarâtu ca să ne pre- 

. damu la dânsuhi ; „căci 'ne-amu încredințatu că cu. adeveratu' 

este. dintre ostasi Tui Tudor; 'numat: să. faca juramântu. ca nu 

se va atinge de viața a.nicl unuia. din .nol.: Intorcându-se A- 

nica Poenarâsa. ne-a adusu r&spunsu că a facutu. Hagi Prodan 
| juramentulu cerutu de noi, cu. condiţie î însă ca să le damu ar 

7 mele 'si. cait. 

“Nol, preferindu“ a ne , scapa. viaţă, "caci ajunsseseramu â'cre-, 
de că putemu fi înconjurați pentru înuilta : vreme, amu priimitu 

condiţia lui, si /amu: priimitu esindu înainte ; si amu dâtu ma: - 
sa Iu si cu vre-uă alți cinci si6sse de ai lut; cunoscându ca: 

-nisce astu-felu de 6meni. ţinu multu laa creăs- ca, deca ma 

nânca pâinea si sarea, cui-va, el s au îndatoratu mult ; der'pe: 

'cându ei mâncau Ja masă,. “1 amu'auditu.; vorbindu, * în limba 

strbescă, care o înțelegea, unulu - dintral nostrii, cumu ca de. 

ce să ne'lasse numai a.le da armele si caii, de. vreme ce s'au 
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"omorit de noi. acei dou, şi. s Pa rânit “mulţi dintr al, lor; cu.a! | 
"cărora. vindecâre trebue sa. cheltuâsca Mult, i si Argrii. 

Nol .le-am! respuns “ca; de și nu. suntem. „vinovaţi: pentru. o- .: 
morul şi, rănirea. acelora; ..câci. n'am. ;dat: „Nol pricină ,..ci el-au. 
dat'o,. „dar vedend. că, resonul nu. îndupleca pe. așa &meni, am - 
priimit şi. acesta, ca sa- -ȘI ia ei din lucrurile nâstre . ce, le va 
placea ; și așa le- -am deschis sipetele și gemantanele , de ad lu- 
atu cât le-aa placută, și. cât aa vrut dela. toți;. afara de. Petra. 
che Poenaru, ce remasesse, „întrega. pentru, cuvântul, că. ella 
se predăsse. la el! de locu. i a it, if 

- Abia, isprăvisseră al lui Prodan de, a ua. averile, nestre, pe 
alles și pe placi, și plecasseră la conacul lor, ce erea în, ca: 

„ sele v&rului meu N. Oteteliștnu, unde, "la astepta Machedon-' 
schi, companionul seu, când ne-am pomenită , cu „alţi doui. ca- 
pitani,. și anume Jova.. şi Enciu „.cu.al lor, însociţi, și de er: 
rani mulți, carii aa umplut. curtea; 'şi cu tote, că, nol, trimises- 
“serâma de întorsesse pe Hagi Prodan, și. ellu intrându cunol .. 
în casă, închisesse ușele, dar cei din nuoa veniţi : au sparta;u- .. 

"şile; căci not nu mai aveamă cu ce să ne apârâm;, și la intra- 
rea lor. în casă, s'au întempinat cu Hagi. Prodan, care, „vrend 

_a-A popri, el au scos iataganele,. „Şi trăgendu-se. cu ella, „Van 
şi taiat la uâ. mână; şi așa Hagi Prodan a plecat, lasându- ne 
în mâinele acestor..din nuou veniți. | pe îi „n 

i itp 

Tot în vremea, acestor dou, pe când se: suia. pe, scara cas-: Să 
selor, întâlnind, unul din. et pe Petrache Poenaru, „care erea în 
totă costumul. seu de druma, ce se compunea de uă, legatură, de 
capi, peste un caucu, cusut cu firă; cu ună șalu de. celle, de. " 
mare preţă; ua gheba de postav cu găitane. de, „mâtasse, peste 

"ua fermenea de postavu cusuta iar cu firă galbena;., un ,cep; 
chenu cu: hargiurile assemenea de firu; poturi cu copcl: de ar-! 
gintă; tusluci cu gâitane de. mătasse, resfrînt „peste . cisme ro- 
șii; cu uă șișânea !) lucrată în. argint. și. cu belezicuri totu de 
argint, pusă şișancoa peste spete; cu un iatagan, cu. :mânerulă 
de. fildeși, cu. tâca îmbrăcată în argint suflatu cu aur; “unt 
cuțitu- mai.mic assemenea; ua pereche pistâle totu așa; şi 
un hamailt îu de argint suflat tot cu aurii; și vrend acellu En- ” 
ciu sâ-l ia, Şalul, dela capi, și Petrache împrotrivindu- se ai-lă 
da, sub cuvânt că ellu sa fost predat de. loca,: acella Enciu, : 
de ua dată, cu respunsul că nu. vrea. să : scie ella „ca. s'a, pre- 
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dat sexi: nu, â'tras iătagrarăuil; și: reda să- despiatece capului 
“în 'doue, iară Petrache ferindu-și capulu, Sa oprit iataganula. 

Enciului 'în' umărulu dreptu - allu lui. Petrache; > “petrundându-i 
curtua: şișanellei Și tâte. hâinele!“ până! la osu; și “dâcă nu'"lu 

scotea din mânile Enciuliui: unii altu arnăuti: cu 'care se cu- - 

noscea "Petrâche, mari” “E 'scapatu humat 'cu “atâta; și totu 

“acela arnăută, “dupa ce Enciu! î: luasse ! tâte. armele, şi din 

haine ce "i-a placut; Pa dus la conacu lui Hagi Prodan: * 

"Nol aceștia; cari Temasesseniti în cassele! nâstră, : nu-pocii 

descrie prin condeiu grâza ce am trâsu;! "vedenda pede ua. 
parte” plâea! de: „aruncaturi cu cărărhidi în. ferestre dela: cel ce 

„ mplussera curtea, pe'. 'de: “altă parte para "focului : ce se înălța . 
din' arderea 'grăjdului .şi șopronului ,. şi în sferșită 'năvălirea 

Sârbilor „ȘI "Arnauţilor din nou veniți a jetui: ce mal. 'scăpasse - 

"de la cer dbantâiă, de la care la începatu, cându ne:a scos-din 
cea MVantâiii: odat,' ca 'să pota: jefui cu! 'înleshire, fara a 'se în- 

" pedeca de'noi, asceptam să. audini pocnind' în rio un pistoli,. 

stu. să ne!  despintece vre-uniu. iatagani, pănă când au ispră- 

vită ae! jefuit câte cinci “Gdail6; și a&ca ei, “pe câre' me cau- 

tăi întrebândă pe “câți “vedeaa,:: -— “fiind că pe ' inine: mi stri- 

_ grasse: "Petrâcnhe Poenăru anume, şi totu eu "i. respunsessema 

și lu şi Ivânci îi măr inulte Trenduri, de si din gura Ivanci augiam 

mai multe înjurături si amerințâri, 'că'0'să ne 'scrumesgă, și 
altele- asemenea,” “der ea! “1 respundemu' tot! cu blândeţe, și lui 

numemiă bulucibaşa, în loc” de ceușu ; și ei toţi rebelişti me 

credusseră de căpetenie ; —. decă am "scăpat cu “viață, "noroci- 

rea a fosta- doue surori, însocite” și de. uă Slujnica, cari: câte 

__ trelle se puneai între mine și între! el; şi cu rugăciunile ce 

16 făceau, 'me apărau de furia, lori. ' : 
' Pricina ce - a făcut deanune omori delaî început, am priceput 

la urmă; că ei; că “lacomi de jafă, nu 'vrea' să-și perda' vremea, 

nici sa: se 'împedece” de cadavrele -nâstre ; .ci tocmai cându is- 
- prăvisse jefuitul, și ne 'caută să ne 'omâre, focmul atunci, -pe 

norocul nostru, a sosit și slugerul ' Tudor” întruă : mahala a. 

satului, ce  erea, 'aprâpe. de cassele: vărului mei Otetelișânu ; 

„de unde, 'aflând 'ceea. ce 'se facusse cu noi, "și încă nu'se is: 
prăvisse, vedândi' și: 'Hacara, ce mistuia grajdula ș şi șoproriuli, 

sub" care virîsse trăsurele câte putusseră. încăpea, ca să ardă 

lemnul, să pâtă lua ferul, au grăbit de'aiă trimis poruncă, ca 

nu cum-va.să se mai omâre cine-va din noi, că acella iar cu 

„morte se va pedepsi; căci pe de uă parte aflasse. nevinovă- 

ţia nâstra, şi pe de altă parte câ cei ce venisseră întâia o- 

  
 



. morisseră, piisu în proşca,:pe' un 'bigt Sirba, sluga ali nepe: : 
tului Caragic, - sub: înviiiovâţire ca 'de “ce n'ă'-lassat “pe stă: 

„pânul:sea,'şi sa iasa! la ei de'16c, cum: 'Ta''vedut că'au 'venit; 
ellă :a' respunsu':" ;răariâncă pâinea. şi “sarea. lui, 'și inu 'pot sa... 
1u lasa“; precum și pe unu Hristodor, grecu de năţie,-'ce "lu 
âvusessem '6u'-dăscalu de "limba ellenă; pântru “ca ni lasa: săi 
se ia callulă, dicându ca ellu este dteristi, stiri rit it 
: "Acesta porunca: alui Tudor ne-a; scăpat! de: morte';i 'şi. Tiân- 

"du-ne câţi-ta:'dintr'aa'1ui! Prodan între 'denşii, și strigândă 'diui . pasă “în pasă 'cellor ică: stâu gata sa ne împuscâ,' când 'trecâni 
p'intre 'ei;: ca nu "câre Gum-va“sa' îndrasnâsca vre unulu 'a''slo:. 
Dodi arma! asupra-ne, că” sicr:elta nu'va: scapă cu vicță, ne-a 
dusa şi“pe nol' iat'la'-conăculă- Iul : Hagi: Prodan. soi cea a 
i» Acestă; când ne-a! vedută' în :cea mal: vredaică de mila :stai 
re, căci “unii din cel mat puţina despuiaţi ăbia:scapassera: cu 

„câte uă singura haină peste -camașa; alţii număr: în cămașă și 
ismene, iar “alţi! despuiați deitotu, şi” toți: cu' fagă de pamânti, 
ca -cânda ne iuasse: pânza “mormântului dupe ochi; nimat' pe, 
bietele : femei le respectasseră,-că nu's6 atinsessera ale 'supă-! 
ra: cât de puşinu ; der: frica: şi! groza le - topisseră : mal : multă. 

” decât pe noi, barbăţii, cart” dream căduţi într'uă “nesimţire com: 
plectă,: dorind 'niai-bucuroși: mârtea de câțu 'uă asemenea 'via: 
ţa; și se parca:și elle,:'ca''noi' barbăţii, ca eşite din minţi: .:: 

* Atunci Hagi Prodan a început a-și smulge “părul din capi. 
dicând:' ca :unidg “mii este jurămentul: ce-și dedessera pe :crice 
şi evânghelie?: - tati taiata girl Dire 
i Aceste'espressil “alla lut: nu. ne: consolă: de” locu; ci “ne: adhi- 
cea aminte! că, 'da nu neiam-fi predat lui, mam'fi:'ajunsu în- | 

„trastă'-vrednică' de jale'posiţie.! 1. - :i iii in are 
- Na trecut: mult! dupa sosirea nostra. la: conacul lui::Prodan, 
şi a venit: și “Tudor cu'tâta: stă a, : ce se:compunea. numai 
din .callarați ;: şi apropiindu-se de: caput. scarel: casselor” verlul 
Nicolae, 'n'a 'descalecat, ci ne privea în; foişor, în; care: eşissem 
toţi! bărbații; şi celle'-mal betrâne „din' damele familiilor -nâstre; - 

“şi fiind ca ea -avusesseni prileja a-1 dobândi cunoscința, 'și a ne 
împărtăși unul:altuia -sentimente 'patriotice, care 'ne-au fost le: 

_ gatu Gre-cur 'și: mal înainte. de” a'ne' vedea ;.. și acesti prileja 
fussesse în: anul: 1819 Septembre: 19,'pe :când''Tudor ''se.află 
vătafu 'Plaiului: Cloșanilor,: şi pusesse': moșneni” Podeni de: je- 
liisseră la' Domnitorul :Suţu, -ca “moşia lor” 's'an! cotropitu. de | 
Nemţi ;: și Domnitorul poruncisse .Caimacaihului:. Craiovei se 

pa i
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orândutsca un boeră, notarnie-inginer, a cerceta, însă în secretii, 

“fara. -a'simţi Nemţii ; și Caimacamul me alessesse pe mine, ca-.. 

_re.a trebuit să am a face câte-va dille pe munte cu Tudor. 

_ Ast-fellu fiind dar, am început eu a-i dice în limbagiul du- 

pe a atuna: 
„Arhon Stugera, pentru Dumnegea, scapare viaţa ; că 

“suntema în mânile D-tale“; Sia , 

_ Tar ellu a respunsi: — „Viaţa ve este scapata ; “dtra îral 

pare râu. de ceea ce ați  paţita. u — Apol.ce se ne facemu not? 

se mergem cu D-ta? — Cu mine nu puteți merge, că ea sunt 

.... cu stea; şi D-v. aveţi. familii, — Sa ne ducem la Craiova. . . . 

— “Acolo nu vă sfătuescă se mergeţi, ca pote să. viie alții - 

mai rel; cise mergeţi la M-rea. Horezului, unde este să se tri-: 

mită câți-va paznici de al Adunăril, şi unde ve veți avea şi 

"Do. odihnă buna -:: - , , 

„Apoi a poruncit de a scrisu uă poruncă. da calare pentru 

facere de câte şesse, carre cu boi, a ne transporta până la 

Monastirea Horezu, dându- -ne de paznică pâna acolo pe Ivan- 

„cea Ceuşu cu unspre-dece al.sel; a.scos şi vre-o 200 lei de 

m-a dat se avem.de cheltucla drumului, și când era se plece, 

mult vin și, rachia, și noi remânem pe mâinile lor. Atuncea 

au stat și au trimis să scoță pe toţi; şi cine nu vrea se iasă, 

sa nu “lă lase cu viață. ... , 

„Dupa aceea "i a pornit , înainte la Otetelișa ; 'Şi apot a ple- | 

cat și Tudor cu ai sel călăreți dupe. el, împreună și cu Pro- 

_ dan şi Machedonschi ; €ră noi ne-am. întors la casa nâstră, un- 

“de am. dormit Mercuri n6ptea spre Jor, îngropaţi î în lâna ceo 

versasseră rebeliştii din. saltelle, ca se potă lua și dosurile lor. 

. A doua, diiJol, plecândi din, Benesci, abia am potut trece 

peste apa Oltețului la satul Cârlojanit; și am tras la casa u- 

nui fina al nostru, la duoi fraţi, adică, la postelnicul. Apostol: 

Hagi Andrianopolitu, unde am r&mas pentru mai multe. dille; 

caci: ne simțem cu toți ca striviți de groza cellor ce pătimis- 

sem Mercuri totă diua ;. apoi și Pitarulu Ioniţă . Ghimpeţianu 

 cadusse "bolnav de peripleumonie, și nu era în stare să. se mai 

misce de loc, Ivancea Ceuşu cu al sei . 'ŞI a luat dela noi vo- 

ie sa 'plece, căruia "1 am dat dovadă la mânarcă cu voia. n6- 

stră ne-a lăsat; și plecând dela noi, am aflat ca, cum a tre- 

cut Oltu la Vulturesci a omorît pe Serdarul. c, Vaulturescu; 

Tot într'acea di, adeca Joi, pe la 'namedi, a venitu la noi 
Y Dn 

..". a. tari. comice îi 

am „dis și acesta, că: Arvaţii au resbit în pivnița unde este - 
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un. Polcovnic, Vasile Ghelmegenu, cu vre o'tret Panduri, toți - 

“ calari, cu uă scrisâre către nol, a căreia coprindere să arată 

în coppia de mai jos, sub No. I; şi..pană.: se citim not bar- 

baţii scrisârea, ellu a poruncit unul Pandur dintr'al săi să "1 

aducă “traista, pe care apucând'o de fund şi. scuturând'o, au 

cădut din ea doue căpăţini de Gmeni, în mijlocul damelor, ce" 

dedessera ocola,: făcându-l fela' de felu de întrebari despre ce 

cuget ar avea Tudor: pentru noi; atunci bietele dame, de ma- . 

r6 spaimă, au. scosă tâte un ţipet: înfioratoru, câdând care le- 

şinate, care coprinse. de cutremur şi istericale; iar noi barba- 

il, carl- abia ajunsesserăm se aflam din scrisâre.de tăierea -a- 

celor duot Jova şi Lenciu 1) ce ne jefuisseră, am precurmat ci- 

tirea, şi am datu ajutârele cuviinci6se da. s'a .redesceptat bie- 

tele dame, care se speriasseră grozav de .vederea, capăținelor - 

taiate, şi de închipuirea ce 'şi facusseră câ așa o se ni să fa-. 

că.și no&. . Se Re 

„ Acest Ghelmegeanu ne-a spus că lut Tudor "-a părut în'a- . 

“deveră fârte re de.ceea ce ni s'a: întâmplat ;:pentru aceea.i 

a şi tăiatu pe amîndoui, nâptea spre Joi; iară a doua di Joi, . 

a poruncit de sau adunatu la unu loc toţi Arnăuţii şi Sârbii, 

. şi înconjurându-l. cu Pandurii, au întrat, în mijloculu lori trei 

“Panduri cu amândoue capetele puse în câte ua suliță, și cu 

argintul Ic6nel ce o despuisseră ei la Benescl într'alta, suliță, 

strigând că ei n'a plecat să jefuescă şi se despoie icânele; ci 

au plecata pentru dreptate;: şi că cine va” face ca ei, tot ca, 

„el vă pâtimi; apol "I-au bagat pe toți în biserică de ad săvir- 

şit jurământul ce "lu ab “cerut; și dupa aceea ba pornit pe 

“dânsul la not cu acelle capete tăiate; şi Tudor a plecata la. 

Slatina. - . a Ei 

„Noi, pe de o parte am orânduit de s'au pus la respântie 

acelle capete, după: cum ne scria Tudor; mulţumindu-l: și ru- 

 gându-l se orânduiască pe Ghelmegeanu a ne duce la Monă- 

„stirea. Horezu, că aşa. cerusse. Ghelmegeanu de la noi; şi am 

trimis şi din, parte-ne pe finul Apostol, care 'abia: peste ua 

septemână 's'a întors d'acolo, însă nu cu Ghelmegeanu, ci cu 

trei Panduri, şi cu poruncă: pentru facerea a câte: şese carre 

cu boi, din sat în:sat, cu care să ne transportămi,' adducân- - . 

du-ne și osebitele 'dou& scrisori ce se vedu în copie sub No, 

IM și De A E Ia 

- 2) Acesta era rudă cu căpitană Jordache, 
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A câr, fr “preăi trist și îngrozitor. .s6: descria: cu; damienuntul: t6-: 
te suferinţele, nâstre ; Şi-ari- fi:şi peste putință ; “căci numai 
deca ar trai:și acuma:toți: „CâțI „eram .p'aturnicl, şi să arate fie- 
care, ce a sufterit, numal așa: S'ar fi: potutur descrie tâte, pre-; - 
cumu și :ce.: amu: mat:-sufferitu.: de. frică. în -celle ..optu : dille. 
dela plecarea Iu Tudor: si:pana lă.venirea cellor trei Panduri, 

„ „pe care. ni-l :trimissesse:de padă!la drum; căci, 'cum .vedeaimi 
| nescai Panduri trecând: pe drum, .ceea :ce se: întempla” în: tâte 

dillele,: no; fugeam: în- pădure, unde remânem și: nâptea;,- de. 
dormem pe: asternut. de 'ciacr:cu' frunde uscate de tufa, puse 
peste zăpadă, și fără: nici un acoperișu, numai cu. hainele ce 
se, milostivisseră,. jefuitoril 'rebeliști:cu :Prădân de:ni. le didăs- 
seră de, pomană ; de. şi: era..tot 'din alle nâstre; și apol și pugină | 

- şi, prâstă:hrană, ce, eră numai de mălaiu, și. fasole, sea. câte 
-0, „data, Și cu-varză'acră, pănă' când am. trimis : capaţăele. 'cel- 
lor duot tâlhari de le-au pus d'oparte și de alta de pârta'cur- 
ţii casselor, nâstre; înfiptă în limbele stoborilor: curții, de le-ai 

_vEdut „și :6menii :din' satul ;Benesci, și: le-au: cunoscut':câ:sunt | 
alle cellor..ce ne-aa jefuit,-şi că Mau-tăiatu::Tudor, i: i-: 
„Abia dupa. aceea: au venit la nol:preoții diri Benesci: şi. Is- 

-prav nicelul, moșiei, câre.:ne-au adus făină' de. grâa,: legume, var. 
dă acra (că. era în: post), rachiu și vin, tâte din ale nâstre; 
„După, atâta. grijă și: frică ce.am tras, ne-am .hotarât.: și am. 

plecat la Horeza ; şi- ajungend:la un sat anume: Mateeștil, pe: 
Apasa și e... acolea am: întâmpinat. un: alt: eu; însă: trebue 
să cat; .cum ne: era: mergerea.. ; n: pie pie titi 
_ Frate met, eu și,nepotu Ioniţă: Râioşenu mergema'. callari 

'pe caii. ce luasseram: dela. 'poslușnicii. nostrii, din Benesci;-iâr 
cel tineri, pe jos prin noroiu, amestecat cu zăpada; "cel-lalți. 
bărbaţi și: dame, ceţ: betrâni: mergea i în carre, der bictele :da- 
me, tinere; și: fetele. “rupsesseră ;pantofil! şi chiar - ciorapit:, -şi'li. 

" se.ranisseră, picidrele, încât lise cunoscea urmele dupe” sân- 
» gele ce.curgea.din: picidrele Or. iii a ta i 
"Când ajunserămi la satul ? Matseştii, trebuinţa, find să'se ica. 

alte icarre, Și: bol s'au:dus cel.trei Panduri î în sat, și cu el s'au! : 
” luat. şi -nisce. țiganul al Ghimpeţenului; și acestia, fiind: arțăgoșI, 
au „facut gâlceva. cu “sătenii, carl-fiind: și. beți dupe la cazane: 
le ce.lucra: facerea: rachiului, „ne-am: pomenit cu:0 mulțime.de.: 
6meni ţerrani, din cari erau şi plâiași, viind la not cuiciome- 
ge, porniţi să ne ommâre; noi le-am arrâtat porunca lut Tudor: 

x



Fa : Za =: 

dâr: el nu mal, erau. în stare, a. se mai, teme. de: cine-va ; „noro 

cirea nâstră a, fost că sau întâmplat ; a fi între. ei. un. Vasile, 

Ceuși de Plaicși,: care, cum. a.vedut pe. nepotul Ioniţă, Cara- 
gic, ce. fussesse cu un an,de dille mai înainte, vatata. alla. ace: 

“stu Plaia Horezu, :a domolit. furia :acellor porniţi, să ne. pmm6- 

re; der, carre și' bot nu s'au mai pututu. lua din nici, un sata ; 
ci: am fost siliși să: plecăm câllări, noi, frații, amândoi, și cu ne- 

„potul: Caragicu, care știa drumul la Monastirea! Horezu , „de 

"unde am, trimis.: carre; de. i au adus.pe.toţi:: acolo la Mona. 

stire ; însă pe “Pitarul Ghimpeţeanu nu. credeam. sa-l vedemu a 
viu; căci îlu lăsassem pe sfârşita ; când. din contră ii vedem a. 
viind. pe jos înaintea carrelor ; şi întrebându-l. cum v3L- a „redo- 

bândit sănătatea, ne-a spusă, că, dupa, plecarea. nostră de la 

Mateești, îmbaătându-se Ctuşu Vasile. şi cu alți. Plaieşi, și Ar- 
mâșel,. au venit la: D-lor, şi “i-au luat la. batai: 'pe toţi. bărbaţii, 
şi chiar pe densul, așa. mai mort cum cra, Şi” dintrâcea, ba-: 

tae sa făcut sănătos. iii et te ra ii 

"- Bata un; «medicament. înfricoșat de, bun, ș şi  fârte energică, Şi 
fara cheltuela ;. der cara, durerosu, IE pa 

Dupe ce- am venit la Monastirea “Horezu, şi: am arătatn B. 
gumenului 'scris6rea tut Tudor, ce se vede în. Copie sub No. 
III, ne-am avut îndestularea și odihna câte-va dille,. până când 

a venit: acolo duoi orânduiţi de Tudor.cu ostașii lor. spre. pa- 

ză; şi acestia era, unul anume polcovnicul Iordache Christofi, 
iar. cellu. de allu duoilea,. căpitan Dumitru Ghirbea. , gta 

Acest din urmă, fiind fost avut ua judecată la  Ispravnica-.: 

tul de Mehedinţi cu nepotul nostru de soră, Ioniţă Rîioșenu , 
"— caci Ghirbea, ca căpitan de margine ; trecusse peste Du: 

__năre 'uă familie de ţigani, fugiți. al nepotului Riioșenu ,; — şi 

Ispravnicatul. osândisse pe Ghârbea.. s& „despăgubeșcă. pe. ne- 

„potul Rîioșenu,. ori aducându-i. acea: familiie. de. țigani. înapoi, 
seu să-i plătescă cu bani; și Ghtrbea se. legasse cu înscris și * 

cu soroc'a face una “din doue; şi. fusesse următoriu..-— Așa 

der. Ghiibea găsise prilegii a scăpa de. Rîioșenu. mat „lesne, 

omorîndu-lă ; „şi: decă nvar. fi aflat acesta: “părintele : Hrisant, ce - 
era econom. al .Monastirii Horezu,; şi. să-la și. ascundă pe.Ri- . 
ioşenu, negreșit. că deca scăpasseră hoţomanii .care.s& . desli- 

pissera: de “Tudor, şi care lau căutat într'adins „seTă omâre,; 

când.eltu chiar dela. venirea Jovel Şi. Ienciului,.: :schimbându- ŞI 
portul în țărănesc, se. stricurasse și fugisse; de Ghirbea îns” 
nu .mal scăpa; der: s'a preîntimpinat şi acesta, „că.a.căduț so-_: 

m.



„ră mea, “muma nepotului Riioșânu, cu rugăciune': la Ghirbea, 

„Şi assigurându-l cu un înscris: din parte-i, Pa îmblândit de la 

iertat. — Destul că: uă n6pte întregă n'am închis ochii de fri- 

ca acesta; că "la cerea Ghîrbea, ameninţându-ne că pe toşi ne 

va pune sub ! 'sabie- de nu “iu vom da-pe ella. 

“Ne mai putându-: ne: avea .odihna la Monastire , amă rugată 

pe: :dcesti doui trimiși de: Tudor de ne-an dat voie şi pasport; 

d'unde: plecând, am'mers la Râmnicul Vâlcei, unde găsind pe 

N i Polcovnicul Vasilie Ghelmegeanu, Ispravnic alla Judeţului Vâl- 

cea, ne-a -priimit destul! de! bine, şi ne-au orânduit de sălașiu- . 

 ire 'câte:va 'odai din chiliile Episcopiei ; der neavându-ne lini- 

| scea, nici: acolG; tot din! pricina Arnăuţilor, am rugat pe Ghel- 

megeaniu : 'de ne-a: dat voi6; ne-a dat și pe un: căpitan ] Niţa O- 

bogeanu' cu: câţi-a Panduri al sel,.â ne fi de pază la drumu ; 

şi la!r0 Aprilie am trecut graniță 'la Turnu-Roşu ; şi de aco- 

10 la: Sibiia; ude am: gasit și pe'a treea :sora a n6stră, Ca- 

tinca, pe' care o. ţinea Vistierul Mihalache Iconomu,.și pe a-. 

mânduoi fraţii Brailoi , Dumitrache" şi Dinca, ce ne era veri 

“buni, şi pe alte rude şi prieteni, cari, : “Anbrațișânâu-ne și aju- 

„ tându-ne la trebuințele nâstre, 'am putut. uita, în: pugin - timpu 

suferințele de: patru geci de gille din trecutula de forte tristă 

aducere: aminte. *- -.. a ta 
“* Acolo! ia“ Sibiia, dupe ce ne eşi din ânimaă frica și grăza, ce 

pârea'ca a' prins rădăcină: forte adâncă, “'aruncându-ne ochii | 

“minții cu spâimă' '1a trecutul acelia, nu ne putem îndestul mi- 

ra. cum: Dumnegeu: facu cu noi minune așa de mare, să scă- 

păr adeca 'cu "viaţă din 'mâinele unor 6meni fără: nict un frâă, 

nici chiar .allu temerii de: Dumnedei, 'deca ei cutezară se. des. 

poie 'uă'isântă icână, și să rănescă pe bietu Petrache Poena- 

Tu, ce:se predasse şingur;” și ăpol îlu jefui şi "la răni, de a ză-. . 

cut pe patu “aprâpe' uă jumetate - de an; remâindă și: betegu 

de mână; că nu o.putea: ridica pîna la capu. . | 

: Neduram” şi „patarama rebelistilor, că "1 deșertară ) Nenaţi de 

prădile cu care se "umplusesseră de la noi, şi 1. trimisseră în 

alte parți ale “umil, de unde nu 's'ab: mal! întorsi. | 

“Aşa este: sârta cellor : inedrepţi şi rel; ir pe cel nevinovaţi, 

şi care! ŞI au speranţa. în bunul Dumnedeă, ella, ca pre drept, 

_ca prea bunu și atotu “puternic, nu-i pârăsesce nici odata; ci 

i “mângâie! Și 1: timple de; bunatăţi, precum a facută 'cu nor... - - 

-* Din acestea, ve puteți îndestula! curiositatea, ȘI se cunâsceţi 

din ce. Smeni: se compunea” ostirea lul Tudor; că: era o 'adu-
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nâtură mai mult din streinl, Sârbi şi Arnăuţi; şi cel. mat mulţi 
din €1 erau din cel mal''stricaţi, şi făra caracter; apoi șicu 
fumuri în cap, că adecă fie-care din ei este de o „potriva cu . 

Tudor ;  precumu vedeţi că Jova şi Tenciu nesocotiră pe Hagi ' 
Prodan, de şi âcesta avea la Tudor mare calre; Şi, ve puteţi: 

- închipui din ce pricină a fost silit Tudor se caza, într "atâtea . 

--crudimi, în care s& spunea de mulți că se didesse. cultotulu, 
oriorînd și chiar din cel mat d'aprâpe al sei, care s& nărâvis- 
seră a face 'neorândueli. | 

Tot acestă pricină. a. strășniciel lui Tudor. câtre ostașii sei, 
care credea că va putea să întroducă disciplina, ad. fostu şi. | 

pierderea ul; că, precum am audit atunci când capitan Ior- 
dache şi Farmache, trimiși prințului AL. Ipsilanti , veniră la 

satul Golescii, unde: se afla :Tudor,.dacă nu găsea. pe căpita- . 
-nil lut Tudor desgustaţi de crudimele lui, nu “-ar fi putut tra- 

ge în partea lor;. cu care faptă ad putut lua fara. vre- -uă lup- | 

tă pe, Tudor ;,Ș şi rihijenduria la Ipsilant, î omori. .,, 

“ ordazhe Ottieramu 

| mau 
De la Stugoral Theodor” către D- lor fimiliele do boeri atata i 

"Benesci, 

Cuviincidsă închinăciune! - 

Fraţilor ! cu tote câ nu sunt din sânge de evgenist. 1); der tot. 
simţa durerile, cellor evghenişti; căci, cum am aflat de. primej- | 
dia în care sînteți, 'mi am lasat drumul, şi am. pornit spre a 
întâmpina reul; nenorocirea îns 'mi a stat împrotiva, că n'am 

putut ajunge” la vreme; der ca sg cunâsceţi D-vostră că cu- 
getul mei n'a fost nici este. a se urma. unele ca acestea, eata, 

pe cel..ce au fost pricina, “4, am taiat pe amânduol, și le tri- 
mit capetele spre încredințare, pe, care. se 'porunciți a le pu- 
ne la respântii, spre. pilda şi a altora. Bata se trimit Dv. Și 

lucrurile:ce s'au găsit la acești: tâlhari, precum argintul une! 
sfinte îcâne + și: din hainele : cocânelor D-vostre, ae 

—— —_—— 

de nobil ! |
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Sa aveţi buna nadejde în în Dumnedea, căiîn scurtă „vreme,ve 
„yețu „despagubi, şi de celle ce, wajefuit ;. și sunt, ali 

, ia) o - II ca, 
AI Dv. ica un frate şi sluga 

Da | Theodoră i 
ORION IEI a 

| Sais din: satul Otet DE 
Ra 1821! Martie 3, DN a 

DI E a II aa VC ac as 

„No.. W. 

Do n Socor Theodor. câtio tăte familiile boeresci ' căte. sai 

| aflat la, Bonesci, “închinietune” dupe cuviinţă ! N 
„ ia 

îi Gu frătiscă plecăciune mă “închin Do. ?. 

asa 

"Fraţilor, sată trimisseta Dv. trel '6meni de ai Adunarii cu 
care să ve puteţi 'înțelege a face carre; 'şi'cu ăcestă' scrisâre 

"către cuvioșiă' sa' Egumenul: sf. Monăstiri Horezul, să mergeţi 
'la Horeză ;.şi: fiind că peste câ-va dille estesă vieatât la acea 

- monăstire cât și Ia altele din prejur câţi-va paznici acolo, să 

“ve arătaţi câtre acella ce va fi mai mare asupră-le cu scris6- 
rea ce facurăm câtre părintele Egumen, a vă da celle trebu- 

inci6se ; și sosind sănătoși la monăstire, „cu întorcerea &meni- 

„lor nostri, sa. ne trimiteţi respuns; şi sunt 

” Al Dv. ca un frate și slugă 

Theodorii | 
821 Martie 8.: aa 

“se va “trece de către Dv. “de desubtul: serisorl parintelui Fgumena tote fami- 

liile câte sinteji. E ILIE îi , 

ÎI A N NE ei 

  

Deta Singerul, "Theodor către cavioşia sa, năstavnicul Zgunent 

Si „al Monăstirei. Horezu, a 

Bind ca. “acest. sf; ăcaşă,r cum şi. alte asemenea, sunt facu: 

“te de .ntmul norodului românescu ca pe la vremi să: se.adă- 

„postescă şi să se ocrotesca familiile. celle cinstite, apârându- 

_se a nu.pătimi vre-un rei, de aceea, vin acolo cele. „mai jos 

5 Adresa scrisorii. ” 
.
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“arătate familil boerescl; şi” sosind, aci;. s6: le. cultivarisiţi « cu t6- 
te celle trebuincidse, hrana . D- lor și a Gmenilor”, „a nu cerca - 
vre uă lipsă; și de urmârs și priimirca D- lori, sa avem res- 
puns cu întrcerea Gmenilor mel. :Der, nu care cumva 'să te 
arăţi cu vre uă împrotivire, că apol se „nu- țI pară reu.. Și se 
am respunsul, cuvi ioșiel tâlle, de | priimire : Și urmare, "negreșită, 

  

DIE II Io = cai PER DI a E „Theodorii 
182 Martie 6... DI a a i a ia 

i (Urmesă: lista ce conţine 32 de" nume, 'coprinse în opt familii), ia 

tă NINE pe 
- pa 

o “Nota Do. xxx îm 
” IER 

. Cuvintul: Ii Todor. către, "Panduri, dă.» mârtea, celor dot Bul- 
mii „gari dela Benesol, 

* Frățiloră! ! - - E E Pa aa: i i - În 

| “Pana. adi nu .v'am descoperit p pricina tainică a  scularit melle. 
Nu, dela. sine singur am luat armele, ;-ci.în înțelegere cu. mal 
Marit, nostrii; și Waceea ! nici nu; privesce.:acestă.. mișcare la, 
stingerea Boerilor,. cari nici: nu ni'se împrotivesc cu denadin- 
sul, fiind “greșită ideea ce v'ați facut de dânșii... ..: i, 

- Acura, „fund că se apropie cesul,;6ta, ve descoper. la. to. a 
| deverul, încunoscințendu-v&.. că.pornirea acesta, este din: po- 
runca împeratulut: : Alessandru allu Russiei; -şi privesce , „nu 
numat la mântuirea nâstră, ci și a întregului nemu „grecescu. 

Prinţul Alessandru Ipsilanti, eşind din Moldova, :a călcatu 
pe pământul ţerrei-Românesci, cu însemnată ostire. In urma. : 
sa se: astepta și marea putere a Russiei, care se afla la Prut, 

- Noi vâm înlesni: trecerea Prințului Ipsilant peste Dunăre, ca 
să mergă spre mântuirea patriei selle.. Rușii ne vor ajuta ca 

să coprindem. cetăţile turcesci. de pe:marginea Dunării, ce cad 
în partea nâstră; și apol ne vor lasa, : a.ne, cârmui singuri cu 

legile nostre. 

- Încetaţi :dar: de adi înainte de ori. ce jafuri.'şi ommoruri, de 

ori ce fapte'relle; caci ori care se va-dovedi abatut dela, po- 
runcile 'date, .cu' morte îlă voiu. i pedepsi e eu însu 'mi, dupa pil- „- 
da că Viana dat adi: We: : pe 

1” ; -. i ai 

1) Fotino, pag. 48—49. -



a d Nota No: XXIV. 

. Proclamaţia lut Ipsilanti către poporul Melinte, & 

- Locuitori ai acestei țări Moldavia ! 

ve iricunoscințedu că, cu voea lui "Dumnegea, tâta Grecia 
a ridicat astaqr pretutindeni stegul mântuirii selle de sub ju- 

_gul tirraniel,, proclamând libertatea patrie! lor. Eu, împreună 
cu compatrioții mel, m& duc unde me chiamă trâmbița popo- 

rului și a patrie! mele. Ve. încredințedu dera, şi ve garantedu . | 
atât din parte-mt cât și din partea tuturor compatrioților mel, 

„câţi se afla aici, şi pe care am ondre să-i cârmuesc, câ veţi * 

avea, tot repaosul și assigurarea și pentru persânele și pen- 
tru averile vâstre. De aceea fie-şi care să-și caute, cu aceeași 
libertate ca. în trecutu, ' de datoriile și. ocupațiile selle, fară 

„să se turbure câtu de puţin de mișcarile melle ; pentru că stă- 

pânirea acestul Principat remâne, ca şi pănă acum, .suppusâ 

la acelea-șt legi întru saverşirea datoriilor selle. Intr'adeveri, 

vă dicu, o locuitori al Moldaviei, că pronia cerâscă v'a dăru- 

"it pe: Domnul ce v& cârmuesce astăqi, pe Mihai Voda Suţu, 

protector zelos all drepturilor patrie! vâstre, părinte şi bine 

voitor.al vostru. Fiți încredinţați că Măria Sa este astfel pre- . 

cum îl numesc; și uniţi-vă cu Inălţimea Sa pentru paza feri- 
ciril .vâstre ; și deca din întâmplare nescat-va 'desperaţi Turci 
ar năvăli în țerra vâstră, nu ve temeți nici de cum; căci: uă 

putere | tare e e gata: să , pedepsescă îndrasnela lor. 1 
E Al Titi. 

 Tassi, 23 Februarie Bz: a 

Nota, o. XXVII. 

Proslamaţia” lui - Tpilanti către Zieristit din Romania, 

| Fra Eterişti | | 

„In sfârsit a sosit momentul stralucit, ş'atât de asteptat! Sco- 

„pul 'activităţii si străduinţelor. nâstre -de mal mulți ani vede . 

astădi lumina | legătura de frați ce :am făcut'o va fi în eter- 

nitate pentru not singura mântuire pe drumul fericirii nâstre. 

Fraţi şi Camaradi! Aţi arătat ce pote un amoră pură si cal 

« 
1) Filimon, vol. II. pag. 289. — Vegi și Dirzenu, Trompeta No. 636. - 

| pt 
, | | i - € : 

că e 
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duros de patrie. Dâr Grecia, în reînvierea sa actuală, ascep- 
ta încă lucruri.mai mari de la vol; și acesta cu tot dreptul: 

căci daca pentru nisce.simple speranțe aţi sacrificat totul, ce | 
n'o să faceţi: acum, când. steoa strălucită a libertăţii nostre. se 
ivesce pe orizont? La icru dar, ftaţilor |. Se 'contribuâsca si . ! 
de asta data fie-care dupa averea sa cu 6meni armaţi,. arme, 

„bani si haine .naționale. Posteritatea va bine-cuvânta numele 

vostru si v& va considera ca fondatorii fericiri. sele !)... 

. , i Alessandr u sitem 
“ Iassi, 24 Februarie iz. . . : --: i 

Nota No. XXXIX. . Sai - i 
x 

| Proclamaţia lui Is ilanti, cătro poporul racesc. 

Combateți. pentru credință şi patrie ! 

„Elleni, ora a sosit! De mult popsrele Europei, “combatânda 

pentru drepturile si libertăţile lor, ne învitau sa-t imitam. De . 
si Gre-cum libere, elle tot s'au silit, din tote puterile ; să "SI 
mâărescă, libertatea, si printr'ânsa fericirea lor. Fraţii si amicii . 
nostrit:sunt pretutindeni gata. Sârbii, Sulioţii si întregul Epira | 

ne asteptă cu armele în mâna. Se ne unim der cu: fentusiasm. 

Patria ne chiamă! , E 
Europa, aţintendu- si ochii asupră-ne, se miră de” nemişcarea 

nâstră. Resune der toți munții Greciei“de sunetul trompete, 
nâstre resbelice, si vâile de sgomotul “fângroditor al armelor 

n6stre !. Europa. : seva mira de vitejiile nâstre ;: si tyranil no- 

„strii, tremurând si palidi, vor fugi dinaintea nestra. .. Da 
Pop6rele celle luminate aile Europei se occupă cu restabi- 

lirea propriei lor prosperităţi ; si pline de recunoscință . pen- 
tru binefacerile stramosilor nostrii către "dânsele; doresc libe- 

rarea Greciei, Noi însă, aratându-ne demni de virtuțile. părin- 
'ţilor nostrii, si. de secolul acesta, suntem plini de speranță că 

vom dobândi protecţiunea si ajutorul lor. Mulţi amici al liber- 
tâții din sânul lor vor veni se combată alleturi cu not. Misca- 

ți-ve dar, amicilor; si veţi vedea ua putere tare _apărânda | 

drepturile nostre. Veșa vedea mulți si din inamicii nostrii, con- 
vinşi de drepțatea causel nâstre ». întorcând spatele inamicului 

„5 Opera Iu Protest, vol. III, az. 55
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si unindu- se 'cu nol. “Arate- s6 er. cu cuget” 'curat, “si” patria i. 
va priimi. în braţele” selle. Cine: va mat opresce da braţul 'vo- 

“stru barbatescu:? Inămicul : nostru - lașu este slabu 'si fara pu: 

"tere; capii nostrii sunt: &sperimentăţi, si toţi: compatrioții no- 

“strit plini de: entusiasim. 'Uniţi:ve der, viteji Si 'mărinimosi EL . 
lini.: Formede-se falangele naţionale, arate- -se legi6ne patrioti: 

ce, si 'veţi vedea" pre _acellu“ betrânu colosă alla - Despotismu: 
“Tui cadendu de 'sin€ în: "faga”: drapelurilor “n6stre triumfătere. 
“Toţi ţermil mărel.onice si Egee resure la sunetul trâmbițe- 

lor nâstre. Corâbiile grecesci, cari în ttimp de pace sciau a 
"se neguțetori si a lupta, vor s&mâna în tâte porturile tiranu- 

lui, prin foc si sabie, grâza si mârtea. Și care animă greces- 

“că vă sta în nepăsare la, chiemarea patriei ?:In Roma, un a- 
mic all Cesarului, scuturând sângerânda . hlamida a tiranului, 

ridica poporul; ce veţi “fâce: vol,“ Ellini, carora patria: îsi ara- 
ta ranele selle, și reclamă cu voce, întreruptă ajutorul fiilor sei?: 

Pronia. cerescă,; amici compatrioți, îndurându-se de nenoro- 

cirile nâstre,'a condusu lucrurile 'ast-fela: în cât, cu puşine o- 
- stenele, vom: dâbândi, împreună cu: libertatea, si tote fericirile; 
dacă: dar, „dintr o condeinmabilăi 'neîndomânare a intereselor n6- 

-stre,. vom: remârca indiferenți, tiranul, 'devenind înat înfuriata, 

va îmmulți suferințele. nâstre, ' si vom ajunge pentru tot „Wauna 

„ cellă .mai nefericit 'din tote 'popsrele. 
Aruncaţi-ve ochii vostrii, compatrioților, si priviţi jalnică nd: 

stră stare ! Priviţi, ici templele n6stre' profanate; colo; “copil 

nostri răpiți, si sacrificați, în modul: ceilu mai“ scandalos, volup- 
- taţii nerusinate a barbarului. nostru tiran; casele” nâstre des- 

puiate, câmpiile nostre pustiite,! si pre. noi „însi- ne  degradași 

în miserabila” stare de sclavi. | 
E timp că să. scuturăin - acest jug insuportabil ; sa liberam 

patria ; “se doborâm' 'semiluna, ca să ridicam acela semn prin. 

care suntem tot Waună victoriosi, adica crucea; si să'rasbu- 
" nam ast-fella patria nâstra si religia ortodoxa de dispreţulă 

umilitor al acestor nelegiuiți. Intre noi cel mai: nobil 'este acela 
"care va apăra mal bărbasesce drepturile patriei, si câre 6. va 

servi cu folos. Poporul, 'adunându- -se, îsi va allege pre sena- 

- torii. sei, si acestui consiliu suprem vor fi supuse tote Hicrăi 

“rile” nâstre; se ne miscăm der! întrun cuget comun : " bogaţii 

„depui6' parte din' propria lor: avere, păstorii spirituali însufle- 
țescă poporul prin esemplul lor, si cel învețaţi poveţuescă-i 

„celle :spre folos. "Compatrioţii nostrii „civili seu militari,” cari
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'serva pre la Curţi' streine, renunțând fie-care 'la serviciile ce 
are, grăbscă se intre toți. în . stralucita. „arenă. ce. li;se: des: 
chide, .si. platesca. patriel , tributul, cet datoresc ; si. ca - nisce 
viteji 'să ne înarmâm cu toții, fara întârgiere, cu nebiruita ar- 

„mă ă: “bărbăţiel; 'si : ve! promit î în curând: victoria; si apol 'tot! bi- 
nele.. Cum 'nisce: “mercenari lasi. vor: 'cuteza că să:stea faca în 

-fagă cu un popor ce combate pentru: propria sa independință ? | 
„Marture 1 ne sunt luptele eroice; iale- 'strămosilor, „nostri! : Mar- 

gele cells neînvinse “alle: uriui tiran. oi tibeterieaai re 
Prin” unire, “concetaţenii: mel, prin resptitu fcaire” sfânta reli- 

. giune, prin supunere la legi si la capii nostrii ,, Prin Curagi | 
si stăniință,' victoria nâstra” este” sigură. Ea va încorona cu la- . 

„url nevestejiţi: laptele ':nâstre eroic; '6a 'va! însemna cu: litte-.. 
re -nestersâ':numel6 vostru” în! templula nemuririi, "pentru e- 
„semplul generaţiuneloră 'fitâre. Patria'iva ecompensa.: prin 
glorie: şi ondre 'pre' copii ser”, ascultători: si: iadeveraşi; “pre 
aceia.: însă "cari: voru': românca : neascultătort si: "Surgi: ai che: 
marea 'sai: de adi, ?i: vă declara; ca nisce bastard! asiătici, 
va da numele lor, ca, pe alu altor tradatori blestemulit po: 
sterității, pati Ia Da Pt N iz 

„Se împlântam dar din nuoă libertatea; curagioşi si mărini: 
moși 'Ellini; pre: pamântul: classică''alla Greciei ;-'să: combatem 
între Marathona si: Thermopile ; ! s& combatem pre motiminte: 

le părinților nostrii,” cari luptară si 'cadura acolo: casă ne'la: 
se liberi. Sângele tirânului este privit de umbra - thebanului 

" Epaminonda si! "ăthenianului ; : Transybul ;: cari * resturnară.: pre 
cel trel-deci de tyrani; ella e plăcut umbrelor lui” 'Arimodiu! si 
Aristogiton, ' cari resturnară “jugul * luă: Pisistrata “umbrei lut 
Timoleon, care restabili libertatea în Corint si în Sitacusăi e “plai: 
cut mal cu ossebire umbrelor lui Miltiade, “Temistocli; Leoni. 
da si celor trei sute, cari' macelărira 'de atâtea ori iienuinăra- 
te ostiri alle barbarilor Persi, p'ai căroră urmaşi, mai barbari 
si: mai molesiți, “este de: datoria nâstra a-l nimici astădi « cu 'to- 
tul; fară. "greutate. Lă arme dar, azmict | Patria ne: chiamă. NN 

. 

| e - Alessaidr 1. Dosilanti, 
” În cartierul. general dela ass, 

, 24 Februariu, 1821... 2 ui ni 
INI ID DI N IDE aaa FR pati tă 

1) Prokesch, op, cit., tol. III,
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a “Nota No. x. 

Va tabloă. “alegorie despre alianţa popârelor creştine contra Tar- 

„ câlor din timpul resbelului, pentru independința Grocilor, 

In planul da atâia, asupra, spre stânga, se vedă patru bu- 

sturi în nuori, alle lui Byron, Astige, Fabieros si Ocsfan,. cari 

_au luptat pentru independința Greciei... .,.. = a 

In al duoilea plan, de: desuptul acellor; eroi, se vede ua gru- 

pa de naţionalităţi împilate de jugul turca, sub forma de fe- 

mei îmbrobodite, si cu catene:de mâini, stând împrejurul unei 

* câldări ce arde: pe. foc, si alu căria . capac îl ridica. una; „din 

acelle femei. Sa ut 

In alla treilea plan, se vea ruinele Greciei, Longa « care . şade 

un Turc plângând, în costumul sei cella vechia, cu 'ciubucul - 

în mână, si un tuiu.la pământ; iar. lânga Turc sunt trei câini 

ce latră, "simbolul Diplomaţiei. sau:al Sânter. Alianțe. | 

„In mijlocul tabloului, este.un stejar. centenar, între: ramuri- 

le caruia, fâlfae stindardul ellen tricolora, cu. ua cruce în mij- 

loc; si pe. ella cuvintele. Libertate sati dlorie, scrise. în limbele 

română, ellena: si. slava. | DE R 

Subt acellu stindard appare p între crăcl capul unul preot si 

al unul Palicari. .. E 

„+ Lângă, trunchiul. stejarulil este geniul Elladei, sub forma u- - 

nei femei, cu corână pe capi si cu hlamida pe umeri, țiinda 

lângă sine un copil, în camașa, sârențuita,, simbolul Grecie 

regenerate. . ,.: 

„Subt acestă emblema este uă Dâtra sepulerala, pe. care sunt 

cununi de immortale; și lîngă ea uă căpaţâna de morti, așe- 

data pe două 6se de picidre; iar sub .capâțină e scrisă, data ! 

1821; sub acestă piatra + se ved puscl, tunuri, râte de. tunu, Să 

-bii si pistole. 
In planul W'antâiu, spre dcepta, se vede uă grupă de sateni 

veseli, strigând ura! . 

„In alla doilea plan, mat „multe femel cu copit în “brage, em- 

blema naţionalitaților, înviate prin revoluţiunea dela 1821; ma- 

mele arată copiilor symbolul Elladei încoronate. 

In al treilea plan, tot la drepta, se ved stindardele acellor 

naţionalităţi, pe -cari sunt scrise în elinesce cuv intele : “Trâcia, 

Tessalia, Bulgaria, Bosnia, Macedonia, etc. - 

In fine, subt acest tabloi, se citesc urmatârele Versuri, 

limba greca, slavă si română: -
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oţionatit 9 din Orient cari tind la independia ţa lor, 

ca mel cel respândiți, 
In ţeri streine rissipiţi, 

Toţi grabiţi-ve, veniţi, 
Imprejurul meu se fiţi. 
Amintiţi vot jurâmântul, 

Stramoșssc, comun și sfânt; 
„Se nutrim toți simțimântul / 
„Contra crudulul pagân. 
Vrajmăşia se lipsescă, 
Ua fraţie se unescă 
“Pe popolit buni, crestini, 
Ca se fuga toți pagân. | 
Crucea sâută să 'nălțămu ; 

Focul sacru 's'ațâțâm ; 
De li Prut pan” la Egypt, | 
Drapelul sânt se stea ?nfipta, A 
Libertate saa brav!' mârte, a a 
Fii simbolul stramo şescă ; | 

_Independinţa, strigaţi ferte | a 
“Tia congresu Europenesca.. “ - 
Traţii toţi, să ne sculămu, 
Drepturi s'a recapâtam, 

Singuri drama resolvâmu. *) -. 

- 

] 

Iota No. STA. 

„Proclamaţia lai Izsilantă către pribogiţii ellont, 

Celle de mal mulţi ant nenorociri “ale Elladei au silitu pe 

mulţi din credincioșii sel fil să'și ] parasesca sfintele lor. vetre, 

și să pribegescă în ţeri streine, câutând ua sârta mai buna. 

„Vol, amicii mel compatrioți, pe cari sârta wa împinsu în a- . 
„ ceste. Principate, aţi fost siliți de împrejurari contrarii sa. 

ajungeţi a ședea în darătul trasurelor boierilor pământeni ; dis- 
prețu și insultă neaudita până acum pentru locuitorii Elladei! 

„Eata dar vi se deschide carieră stralucita, sacra luptă pentru 
patrie și religie. Grabiţi a spala acesta fara voie umilire, în- 

"1 Und essemplari din assemenea tabloă Yam găsita Ja d. Sotir Ioanid, arenda- 

șulă moșiei Haimanalele, vatra M-rei Mirgineni, — 

7
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“rolându-vă 'sub stegul libertăţii; şi patria - recunoscătore, ier- + 

“tându cu generositate acestă primă ai vâstră greșela, involun-: 

taria, e gata a deschide braţele spre a vă priimi, şi a încu- 

"nuna capetele vestre cu patrioticele cununi alle gloriei. Câţi, 

“însă vor remânea surd la acestă sacră chemare a Patriei, - 

„şi vor voi să remăie toti slugi alle boierilor din Moldavia 

- şi” Valahia, * și sa stea îndărătul trăsureloră loru, pe când cei- . 

“alţi frați ai lor sa luptă pentru libertate, să scie că” de acum 

înainte nu pot să mai porte nici arme, nici onorabilul portă 

albanesti ; ci, trebue să iea portul pâmântenilor, şi să se pro- - 

"- numere între dânșii. 1) o e Sa 

N Sa Alex. Ipsilanti. 

" Galata, 25 Februarie 1821, - 

  

=ota o. SINE. 

Adressa 1uă: Ipsilanti 

„către Prea-sânţiu Sea parintele Mitropolitii ali Ungro- Vlachiei, îu- 

bitori de D-dei Episcopi, și nobili Voeri ai Divanului Palachiei. 

"- Nu'sunt la îndoiala câ vor fi cunoscute și D-vostre mişcă- 

rile nemului ellinescii “pentru liberarea: lu; și că într'aceste 

" “dou eparchii a Moldaviel. și Valachiei se strâng mulțime de.” 

* oștiri, patrioţi ellini, .ca să meârgă spre sântul pământ”. al pa-. | 

triei lor, și pentru ca să lupte cu cel de acolo fraţii lor pen- 

tru 'sacrelg. drepturi naționale. : Ia i o 

e Oştirea va. privi tot Wauna pre locuitorii Moldaviei și Va- 

- “lachiel ca "pe „nisce fraţi, și le garantedă, conform proclamaţi-. 

lori „date (după care vă și al&tur coppil) siguranţa averilor șa 

a “persâncloru, şi amicie stabilă; și ca proba a cuvintelor melle. * 

"este buna, ordine ce au pădit la petrecerea lor în Moldavia. - 

| “Multa mirare dar. m'a: coprins, inforimându-me de fuga. nerio- 

„. tâvata a; locuitoriloru din orașele Râmnicu și Buzău; şi gân- 

“ dindu la. tulburarea ce va: pricinui în tâtă țerra acâstă. mișca- 

e, me grabescu ave. assigura de netemerea şi liniştea ce tre-, 

bue să'aveţi; şi:a ve ruga să publicați ca neguțătorii sa-și. 

- urimede fara grija affacerile lor comerciale ; și cel-lalți locui- 

tori ai patriei vostre să petrecă în linisce, — 
Bă 

EI î Fotino, pag: 34. — Filimon, vol. II. pag. 291,
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“ FișI. încredințați că piteeziica împărăție, care protege aceste 
doua eparchii, nici într'un chipu nu va îngadui a 'se face cea 
mat mică năvalire a- -barbariloră, dupe cum și Escelenţia Sea 
Generalul en-chef Contdle” Witgenstein a priimit porunca ca: 

să cobore la graniţă cu oştirile russescl ce se! "afla în Bessa-" 
'rabia ; care.sa şi facutu. Deci, ca pre nisce " patrioşi buni și» 

aleşi, cârmuitori al “patriei” vâstre, nu sunt la” îndoiala ca ve 
"veţi grăbi a linisci poporul, şi a propri, acesti fel de nctreb- 
nice urmări, cari adduc tot dauna dupe sine patimirt Și, i neno- 

-Tociri. e | 
Respândiţi în popori. aceste” pr oclariațiini alle 'mell6,! şi în- 

credințaţi din -parte- -mi pre: toți compatrioții vostril să nu aiba 

„nict un'fel de frica; ci sa ședa la „căminele lor. — "Venirea -. 
mea v&. va încredința, despre adevărulu disselor - mele. Dâra: 

fiind că oştirile” ellinesci au să. trecă prin! Valachia., face tre- 
E buință, ca sa se pregatescă în tâte drumurile provisiuni - “înde- 

stulatâre, cum ŞI trebuinciosele conace pentru: ostași; căci, a- 

fară din cel ce în trupuri mici de oştiri alergă din tote păr-.. 

țile, voiu trece şi eu însumi în pugine : dille cu tabara gene- 
rală a Ellenilor; poftindu- ve D-vostră sănătate şi fericite, re- 
mâiu fiu spiritual şi frate devotată, - 

- Sha Martie, 1821. , | E _ 

—. ia „i! Alexandru Ipsilanti, 
Oraşul Romanu, 

+ 

“Nota „To. SL 

„ danămatal ostașilor otazistă 

Ca creștin ortodoxa, Și fiu ata sobornicescel : și apostolices- 

„cei nâstre biserici, juriu, în numele Atotu- -puternicului nostru _- 
D-deu, în "numele Domnului nostru Iisus Hristos și al sânte 

“Treimi, să. remâiii credinciosu religiei și patriei melle:. - 7 
„Jur sa me unesci. cu toţi frații mei creștini” „pentru libe- 
- rarea patriei nâstre,: : 

Ţara. să vărsu și acestă ultima. „picătură din. sangele + meu 

pentru religia - Și patria mea. | 

Să mori. cu. rața mei pentru libertatea patrici ș şi a credin- 
țet mele, Ia e 

Iu) Memoriul lui: Dârzenu, „Trompetas, No, 637, =— Vegi Filimon, vol. IL. pag. 

„293294 — . Ia II 
. : zi
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Ss uccida chiar şi pe fratele men, dacă îl voia simți trâ- 

“dator ali patriel. | a a 

Se me supuiă comandantului, pentru patria mea. 

- Se nu cauti înapoi, pănă ce nu voii goni mai întâia pe duș- 

manul patriei şi al credințe! melle. 

Să iau armele la orl ce împrejurare, îndată ce voiu afla câ 

“comandântul meu pornesce contra tiranilor, şi să înduplec pe 

„toți prietenii și cunoscuţi! mei a mă însoci. | 

„Se privesca tot dauna cu ură și dispreţu pe Turci, vrăjma- 

"şi nostril. , A 

Sa. nu lasă armele, mal, 'nainte de a-ml vedea patria libera 

și pe viăjmașii el nimiciți. - 

Se-mi vărsu sângele pentru ca să învingă pe inamicii cre- . 

dinței melle, sau s& mori ca martiri pentru Isus.Hristos. . 

„In fine, juru pe înfricoşata taină a sântel Cuminecături, câ 

me. mulțumescu s& fiu lipsit de sânta Impărtașire în ultima 0- 

ră a. vieţei melle, dacă nu-mi voiu împlini tâte fagaduelele; pen- 

tru care am jurat înnaintea icânei Domnului nostru Isusă.. : 

- Hristosu, 1)- . 
p- 

  

„Nota No. XLIV. 
„ Proclamaţia lui Ipsilanti, către Pomânii din Yalaohia, 

Bărbaţi Daci! 

„ Astadi lassă bine-cuventatul pământ al Moldaviei, şi calcu E 

"pe pământul iubitel vâstre patril. Cu brage deschisse. şi cu la- 

crăml de bucurie ne-a priimit iubitorulu' de libertate popori 

ala Moldaviei; acelleasi sentimente aștepta a vedea și în no- 

“bilii fl ai Daciel. 
Barbaţi Daci, ducându-m& unde glasul patriei melle me chia-. : 

“ma, via şi câtre voi ca unu vestitoră âl 'neatârnărăl şi ferici- 

-- xer vostre politice. Vecuri destule sârmana. vâstră Patrie, ple- 

„'cându-și grumazul la “neomenossul jug al selbaticului: despo- - 

tism, perdusse și acelle rămășițe. ale drepturilor el, pe cândă 

„tirania Domnilor vostril tâmpisse. facultaţile vâstre spirituale, 

şi slabisse acellu caracteru al naţionalitaţii, cu care în văchi- 

me ati pututa conserva neatârnarea politică, şi a v& împroti- ! 

„vi atâţia annt la nâvălirile neîmpăcaţilor inamici al. omenirii. 

» Filimon, vol. II, pag. 294—195. 

|
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„In sfârșit « ora redobăndirit Tibertaţei vâstre a sunat! Ua na- - 
"ție mare, mare -pentru strămoșescile ei isbândi, mare pentru 

- nepilduita mărinimie în timpului _nenorocirilora el, alerga în 

 strălucita carrieră a neatârnării; si: nu: este departe a culle- 
"ge fructulii vitezelora și gloriselor lor lupte. Vol ce mat a- 
șteptați? Cânda veți putea găssi timpu mat favorabilu pentru 

_ recăpătarea sfintelori vâstre drepturi , calcate de atâtea ve-- 

curi? E timpul, amicii mel Daci, să ve desceptaţi.: E timpulă' 
_să simțiți, și 'sa cereți fireștile şi politicescile” vâstre drepturi. 
pe care natura le-a datu omului, și pe care societatea . politi- 
_"că e datore sa le apere și sa le assigure. Fiţi încredințați că 

a trecuti timpulu cându vocea poporului era puşin ascultată 
- de cet puternici. Astadi vedemă pe însuși capii naţiilor dând 

- de bună voe drepturile cuvenite popârelora, şi ' silindu-se a 

satisface dreptele lora dorinţe. „ | 
. Barbaţi Daci, în trecerea mea prin scumpa vâstra patrie , 

„cea d'antâin grija a mea va fi a pazi acea ostăștsca bună or-. 
“ dine (disciplina) pe care e datâru a o păzi ua nație însufle- . 

ţita de generâsele sentimente ale patriotismului şi libertaţii— | 
“Suntu încredințatu că şi noi vom întempina din parte-ve ua 

amicală priimire, și ast-felu precum se cuvine unori barbaşi 
„ce se lupta pentru fericirea obstesca. !) 

- Alexandru Ipsilanti 

ps 

Focşani, i 821 “Martie 13. 

Nota INo. SV, Mă 

* Proclamaţia i Ipsilanti către nobilii locuitori din Bacurerol, 

_!. Trecându pe pamântul Daciei, ami aflat cu mare. nemulț- 

„mire « că, lasându pustie capitala vâstră, v "aţi rissipită. | 

“Locuitori a1 Bucurescilora! Cel dreptu cugetători desapro- . 
-ba purtarea vostră. Patriotismul barbaţilori generoși la asse-. . 
"menea împrejurări se cunâsce. Când stâlpii patriei dau. asse- .. _ 
menea essemple, ce mai remâne să faca poporului? - 

Nobili locuitori ! Intorcăţi-ve la vetrele vestre; interessele | 
patriei vâstre, ale poporului, și chiaru alle vostre, ve chiamă 

- în capitala ţerrel,, Astadi este vorba, pentru viitorea libertate, 
a Naţiei v6stre, Care din vol se va arăta nedemna de acesta? 

4 
4) Fotino, pag, 36, — Vegi și Filimon, sol. pag. 120—121.
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Dacă din, nGnorocire se, alla vre-unulă. între vol assemenea, ! - 

stinga- se mirele lui din r&ndulu celior de bună nema! Patria 

lut i va-cere întrua di cuvântu de îndifforința sa; fie încre- 

dinţată că frica lui 'este nemotivată; și că mat "nainte de ase. 

„vărsa uă picătură de sânge dacu, mormentula va accoperi tru- 

purile, nostre alle tuturoru. D 
| Alexandru Ipsilanti. 

Mizil, 821 Martie! 18. a | 

1. Dată în'ellinesca taberă generală. 

  

ota No. XVI. 

„Sorisârea Prinţalui Ipsilanti către Imperstoral Basciel, 

Biel: 

Tmpulsiunile generbse alle naţiilor vin dela Dumnedeu ; şi .. 

negreșit, Grecii, printruă. inspiraţiune divină, se „ridică, astă-ql 

în glote pentru. a scutura jugul nesuferit ce'i împileqă de 4..-: 

secole; —. Datori ia, mea. câtre patrie şi ultima voință a tatalui | 

mei îmi “ordonă imperios a me devota,- din preună cu frații 

mei, pentru ua, causă atâta de justa, la. 'salvarea. țerrei “melle,: 

Sire, mai mult de doue sute “adrese, subscrise de mat mult 

de ștsse sute mil notabili din tote classele și "provinciile Gre- 

cici, m& chiamă să me pun în fruntea lor pentru a învinge 

"stu a muri cu dânșii. — Cu toți am facut acesta jurământu, . r 

pe care "lu vom împlini neaperatu, 

Me vedu silit a însemna aci pe scurtu chipul cum au ajuns 

Grecii a se decide la acesta. Sunt” câți-va 'ani de cându s'a, 

format: uă :societate secretă al căria scopu 'este salvarea Gre-: 

ciel, Acestă societate a crescuti repede, . Şi. ramificaţiile er se 

întindu. astăgi | în tâte' parțile lumi unde se află Greci, Dum- 

„ negei, care protege: causele celle juste, a bine-voit a-și: a- 

runca uă, privire de 'compătimire asupra n&norocitei mele Pa- 

trii, și întunecă: vederea tyraniloră sel,: cari: remasseră în cea 

„mal complecta, apatic: cu tâte''av ertismientele repetate 'ale 'En- 

glesilor, și cu tot spiritul de independenșa a ata Grecilor ce 'se 

mânifestă cu tărie. ' ca 

„Politica Sultanului - actuala. Wă, stermina pe toți Pașii din 

Rumelia de care” se” teme, ridica uragiul Greciloră Și resbe- : 
IPEE 

-. 

1 Fotino, 62—63, — vei şi silimen, voL.-11, pag 323 

IRI 
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* 1ul Porții contra Iu Aali Paşa , dela Janină,. cxaltă entusias-. 

| mula lori, In acesti. momentă: căpitanii Epirului bati: oştirile Ș î 

| Sultanului ; Sulioţii și Parganioții reintră în patria loră pentru. 

„ase, declara, liberi; tote provinciele. Greciei se popultda „cu a-. : 

: părători îndrăsneţi ai libertăţii; Morea, şi. Archipelul se mișcă; . 

- insula Cretel se rescâla ; Serbia, Bulgaria, Tracia și Macedonia. : 

“ allergă la arme; Valachia și Moldavia. se ridică, și. Turcii. în-, 

spăimântaţi stau la: Constantinopole pe unu vulcani gata. a-l . 

înghiţi. Ast-fellu este, Sire, astadi starea, lucrurilorîn Grecia. 

Cutezu a assicura pe Înălţimea Vostră Imperiala. că nici uă | 

- putere humană nu va putea opri acestu sboru generos alla. - 

„Greciloru, şi ca resistența la dorința, generală - a naţiunii pote 

o va perde pentru totu. dauna, pe cându deca entusiasmulă 

scu ar avea unu conductor se spera ca va fi: salvata, îi 

- Abandona-vel, Sire, pe Greci, cându-cu ună. singuri cuvânt | 

i poţi scâpa de tyrania cea mal monstruosă, şi „de groz: viile 

unei lupte lungi și teribile? | 

Provedinţa va protege, fără îndoiala, causa  nâstra! atâta de 

“justa; și suntem în dreptu, Sire, că: Inălţimea: Vostră.: să, : fiţi 

allesu a pune capăt. lungeloru nâstre sufferințe. TE mi 

„Nu respingeţi, Sire, rugăciunile a 10. milione de crestini, « 

. cari, credincioși divinulut nostru Salvatori, întărită “chiara prin 

acesta ura Tyranilor lori.. DI Da i 

Scapa-ne, Sire. Scapă religia de persecutorii cl; da: ne în-. 

'napol. templele și altarele nâstre; de unde lumina divina: a T:. 

Li 

ne, Sire. Curăţă Europa de: acești . monstri: sângreroșt; -. şi Di- 

  

vangeliului a luminată marea! națiune ce guvernați:” Libereda- , 

ne-voesce a adaoga, pe lângă numele de Salvatoru:.al. Euro-. - 

pel, şi acella de liberatoru al Greciel.: pate 

-Cu cea mal.profunda încredere în mărinimia Majestății, Vo. 

stre: Imperiăle, cutedu a cere protecţiunea, Vâstra pentru. mai: 

ca mea, pentru toţi: consângeni mei, și: pentru tâte- familiile » 

Grecilor ce.s'aa devotatu. patriei loru. —.Ve :juru pe; onore :. 

“ca. nici: unul din. consângenit mel nu: cunoscea.. „proiectele 

MEG aa et na 
“Cutedu a spera că Majesstătea Vostra + Imperiala. va bine- voi. 

a ordona ca officerii Greci ce sunt în: serviciulu : Russicij. sa” | 

„pâtă părăsi „serviciulu fară greutate, spre ase dovota: patri- 

el loru. i aaa e 

Eu şi fraţii mei ceremu respectuos: demissia 3 “nâisteă, din « ser- 

„viciul M. V. 1. In tâte imprejurarile vieții nâstre, devotamen- + 

«
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tulă nostru pentru persăna Majestaţi Voâstre' va fi, Sire, fara 

! margini. | : 

Suntă, Sire, cu cella mat - profunda respecta, aula Maje- 

stații Vâstre Imiperiale, : - 
! prea humila și prea supusă servitoră 

pa Alessandru Ipsilanti 1) - 
„ Tassi, 24 Februaria 1821... | 

Iota No. XLVII. 

- Rospunsulă Ină Capodistria, în. numele Imperatului. Russel, 

„către Alessandra Ipsilanti, i 

Laybah, p: Mantie 1821. 

“Pr inculei mei, 

Priiminda scrisârea Vostra dela 24. Februariu, Imperatul a 
simţita uă mâhnire, cu atâtu mat profundă, cu cât apprecias- 
se noblegea sentimentelori de cari "1 aţi dat probe în servi- 

„ciul seu. Majestatea Sea Imperiala a fosta prin urmâre sur- 
prinsă vedându-ve urmânda esemplulu acellora cari, în seco- 
lula nostru, caută, prin uitarea primeloru- loră datorit, ua.fe- 

ricire ce nu o pâte afla de câtu în stricta observare. a pre- 

cepteloru religiei și moralei. - 
Strelucirea nascerii Vâstre, cariera ce a-l. fosti îmbrațișata, | 

justa considerațiune ce căpătasseși, totulă îți impunea datoria 
a lumina despre adeveratele. loru interese pe. notabilii Grecie 

ce-ţi arătau uă încredere atâtu de firesca, 
Negreşita, este în natura: omului a dori îmbunătăţirea sârtei 

“sclle; negreșită mal multe împrejurări aă inspirati Greciloru. 
dorința de a nu r&mânea streini de propria loru ursita; dar 

___Gre prin revolta şi resbelu civilu speră ela realisa . dorinţa 

 loru? Ore prin machinaţiuni obscure şi prin comploturi întu- 
- necâse pote spera unu popoli 'se înviede, şi se se ridice în 

rîndula naţiunilora. independinte? Imperatulu nu crede astu-. 
"= felu, Ellu sa grăbitu a assigura Grecilorua protecția sa prin . 

„ tractate încheiate între Russia şi Porta. a 

„__ Asta-di aceste avantage suntu nesocotite; caile legitime suntă- 

„părăsite; şi vol ve siliți a lega numele vostru de .nisce eveni- 

1) Prokeș Osten, op. cit. vol, II, — pag. 61 —Ba.Vegi şi Fillimon, vol. 11, p. 87. 
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| mente pe. care Majestatea Sa Imperiala nu pâte de câta a de. 

desaproba pe facă. - 
Russia este în pace c cu Imperiul Ottomană. Rascâla ce a 

. isbucnitu î în Moldova nu pâte justifica,.sub nici unu cuvânta; 

ua ruptură între celle doue State; ara fi dar a rupe cu Gu- 
vernulu turcesci, ar fi a se purta, vrășmăsesce cu dânsulu, a 

nesocoti credința tractateloru, daca Russia aru favorisa, fie- 
chiar printrua aprobare tacuta, ua revolta ce are de scop 

dărâmarea: unei puteri cu care Russia a declaratu și declară 

„că e hotarita ă fi în relaţii statornice .de pace și amiciă, 
Apoi, ce momenti aţi alesi vol spre a attaca Porta? Chiar 

_ momentul în care negoțiațiuni, ce producu pe tâta dioa resul- 
tate fericite, încongiura acesta pace de noue garanții; momen-. 

tuia cându cererile familie! vâstre erau să fie satisfăcute; cându . 

sciați că Sultanului cra dispusa a ve face dreptate deplina. | 
Cându cunosceţi aceste împrejurări, și macsimele ce vora di-' 

„rige tota dauna. politica Imperatului, cum v'aţi pututu face il- 
lusiune în privinga hotarîrilora ce Majestatea Sa era se ia?. 

Cum aţi cutedatu sa promiteți locuitoriloră din Pringipate spri- - 
jinula unei mare puteri? Daca, aţi „creduta câ puteţi conta pe 
Russia, compatrioții .vostrii o voru vedea nemişcata, și peste. 
pugin ei ve vori imputa acesta procedare nesocotita; curându 

veţi simţi tota greutatea respunderii unel întreprinderi pe care 

nișce passiuni în deliru o putea consilia. 

Cu tote acestea nu este încă prea târdiu pentru a reveni la 
rațiune și la adeveru.: Salvarea &meniloru râtăciţi ce ve încon- 

giora sta în mainele Vâstre. Singur le puteţi areta consecin- 
țele unei asemenea întreprinderi. Intorceţi-ve dara de la ua a- 

__semenea orbire funesta, ca se scâpați şi vol compatrioţii vostrit | 

„de rasbunarea, unui guvernă ale caria . interese i comanda a se 
purta fârte. aspru cu vol. 

Nict.unu ajutoră directi scu indirecta - nu puteţi speta | de la : - 

Imperatula; câci, o repetă, este nedemnu: de dânsulu a sâpa. 

temelia imperiului turcu în: complicitate cu uă culpâbila socie-” 
tate secreta. Daca Russia ar avea motive legitime de nemul- 
țumire contra 'Porţii, și daca Porta ar refusa a ve satisface, „daca, | 
intruna cuvântu întrebuințarea forței armate aru deveni inevi- 
tabila, numat la acea forța împaratula ari avea recursă. Din. 
contră, relaţiuni cu totulă pacefice s'a stabilita între 'celie doue 

* puteri, şi negoțierele începute de Ministrii lori assigura din 
di în di mat multa ună succesu fericita.
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„2. Cumpănesce, Pringulu mei, aceste observaţiuni ce ve adres-.- - 

“sesa Imparatului, și prin cari ve da uă ultimă proba despre bu-. « 

- nătaţile selle. Profita de acestă salutariu avertismenta. Repară 

- râulu ce. at facută. Intâmpină nenorocirile ce o se attragl asu-. 

-pra frumâsel și nenorocitel vâstre patril. e 

__De ne. veţi! arăta mijlâcele prin cari puteți face se încete 

tulburarile, fara a calca, tractatele esistinte între Russia și Portă, ' - 

împeratulu nu va refusa intervenirea sa pe lângă guvernul: 

turcesci, angagiându-se a lua măsuri înțelepte care se potă 

“readduce în Pringipate liniscea de care elle au atâta de mare 

nevoe. În orl ce alta, ipotesă Russia nu va fi de cătu privitâre . 

a evenimentelori, şi ostirile imperiale nu s& voră mișca din” 

locula lori. a ” a 

1 Ve anunțu că nic vol nici fraţii vostril nu mal sunteți în 

servișiula Majestaţii Selle Imperiale. Princesa Ipsilanti va, con- 

- tinua cu tote acestea a se bucura. de protecțiunea sa; iar în. - 

ceea ce vă privesce personali, Imperatorulu nu va permite în 

“ nici uă ipotesă a reintra, în Russia. : | 

| Acestă, scrisre o veţi priimi prin D-nu 'Baron de Stroga-“ 

_ nov, care; după ce o va. comunica Porții, este autorisătu a vo 

transmite. D-nu Baroni o. va însogi de consiliele ce împaăratulă | 

„ve îndemna încă odata a.le urma). Pa 

Da A O a „ Capodistrias. * - 

| Nota Io. XLUVĂII. 

"Besvunsuli lui Ipsilanti la opistela 1ui Alexanâru, din 1:/g Martie. 

 Aacstate, Ai _ 

„Daca pe de uă parte mami întristati că Maestatea Vâstra 

„a desprobatu revoluţia . începuta.. de mine, pe de altă însa. : 

“mamă bucurari vedendu că Maestatea Vâstră, nu numai că re-.. 

“cunsce. dreptulu comunei dorinţe a Elleniloru, pe care îl îm-: 

* pârtâșescu, dariu încă :se arată şi dispusă a interveni în favo- 

rea, loru pe lângă Pârta Otomană. Din acestă dară, precum și 

din hotarîrea ce are. M. Vâstră a menține. pacea cu Turcia, eu 

deducă, că: M. Vostră numiat mijloculu îlu desapprobă, nu însă; E 

și cererea Elleniloru; și fiind că în cestiune este patria, eu .- 

nici cum nu me gândescu la: mine;. ci cu bucurie iat: assupră-ml | 

: Prokes, xol, III pag: 65—67. —; Veji și Filimon, vol. u pag. 324. i
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, “tâta,. respunderea. urmării male, și  consimţă la încetarea între- 

prinderii. : 
Cândau însa, precum + Maestatea' Vostra nu este nict de cum 

" la îndoiala, negoțierile, fiinda în destulu. de difficile, ceru un 

timpu mal îndelungu;. iar Grecii, pornindu în fine resbelulă, şi 

puteri îndestule au, și hotarire neclintit, pentru ași dobândi: 

autonomia loru, la: un assemenea cadu depunerea armelori nu - - 

se pâte face decâti cu condiţiunile următâre, pe care le sup- 

puiu Maestaţii Vostre, în numele loră, rugându-ve: 

„10, A mi se accorda mijlocele da trece în Grecia, nesupe-” 

rata, cu tâta oştirea mea. Na 

20, A se da Ellenilori patru forturi (cetăţi), două în Pelo- | 

poneză și doue în continentu, dintre care una va fi a Prevezel. 

3%. Ca basa a negoțieriloru se va recunâsce autonomia Pe- 

- loponeului, a Greciel continentale şi a însuleloră, cari aceste 

tâte suntu acum în mișcare. . | 

Acestea suntu cererile pe care le propună, aderându la vo- 

iinţa M. Vostre. Dacă nu voru fi priimite, ca ostașu alli pa- 

 „triei melle, voiu continua resbelulu, și voiu sufferi mortea pen- 

tru dânsa. Până la priimirea respunsuluj A M. Vâstre, voiu sta: 

fortificata î în părţile muntâse alle țerrei. Romănesci, nepornin- 
du-me cu nici uni felu de mişcare contra Turciloră; afară de 

cagulu, când ei.se vori porni contra mea. ?) 
4 

, | A a Alex. Ipsilanti 

Nota No.XLIX. 

Sorisârea, lui Ipsilanti. către . Caimacarai, 

Drepturile assigurate de” celle din urmă tratate alle Maes- ă 

- taţii Salle împăratului Russiei, în “privinţa 'celloră doue Prin- 

'cipate; m'au silita a-i face cunoscutii scopulu și starea de adi 
a'acestel țerri, cum și pericolulă ce 16 amenință, dacă aru a- - 

. junge theatrulă resbelului prin îngăduirea. intrarii ostiriloru - 

turcesc, 
: Imperatulu, de. şi: na încuviințată 'rescola de peste Oita, | 

daru ca să assigure' liniscea și înfrățirea locuitorilorit” acestori . 
țări, a însărcinat pe Escellenşa Sa comitele . de Capodistria 

"a suppune. “Porții prin, ministrulu, seu, D. „Baron de Stroganof, 

  

2) Filimon vol, IE. „pag. 131. E a
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"propunerile ce'i facea pentru folosul şi binele României, ȘI. 

care, de se voru priimi, vomu lăsa și. not armele din mâna. 

Comunicându astădi și D-lui: Baron dorințele arătate împera- 

| tului, și aşteptânda peloci -respunsulu seu, ve faca şi D-vâstre 

cunoscutii acesta, rugându-ve a interveni: lângă Paşii dupe 

lângă Dunare ca să nu se grăbesca a intra în'țerră. 

Iară daca s'aru calca: în picidre tâte drepturile nostre, .nu 

mai suntă respundetor de ce se va întâmpla; și aparându- -me& 

pe mine, voiu apăra acele drepturi D, SI 

şi Martie 1821. Fratele vostru devotată 

„Alexandru Ipsilanti. _.. 

Nota ING. Le 

Sorisărea Patisatui, prin Care aruncă anatema asugra 

 Eteriștilor, - 

Gri igore, cu. mila ui p. -fleii Arhiepiscop 'al "Tao gradulua, Nona: 

Romă, şi patr iară a totă lumea. 

. Prea sânte Mitropolite, .. prea cinstite şi exarh alu plaiu- 

rilori, întru duhul sântu, iubite frate și silliturgu; şi D-vestra, 

„prea cinstiţi Boieri, pământeni și streini: locuitori al acestel 

țerri; onorabili neguțetori, şi D-vostră, staroşti al tutuloru bine- 

cuvântatelor brasle, și toţi dreptu-credinciosil creştini, de orl ce | 

treaptă, iubiţi. fu duhobniceşti ai noştrii, dari și pace voa. 

dela Dumnedeu! | 

Unu adeveri, mai luminat de cât sârele, este că recunoș- 

tinţa către bine-facători e cea dântâiu basă a moralei; şi că 

acella care priimeşce unu bine și se arată nerecunoscătoru, 

"este cellu mal rei dintre toţi &menil. Acestă r&utate o vedem - 

 combatuta î în multe părți alle S-tel scripturi, și chiar de câtre 

însuși Domnulu nostru Isusă-Hristosu. neiertată, precum, esem- 

-plulu lut Iuda; cându însa necunoscința este însoțită și de du- 

hulu facatoră de relle şi resvrătitoru în contra bine- facatârer 

nostre, prea, puternicei și. nebiruitel Imperaţii, atunci arată şi 

ua „purtare contra lut Dumnedeă; pentru ca dice scriptura că 

nu este Împaraţie ş și stapănire de câtu numa! cea orânduită. 

dela Dumneden; „Și veri-care se împotriveşte acestel de Dum- .; 

-nedea preste noi orânduită puternica împarăţie, acella „se îm-. 

protivesce voingel lut Dumnedei. 

„) Prokesch-Osten, oper. cit. pag. 7I. — Vei și. Filimon, vol. II. pag. 327.
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- Aceste doue esenţiale şi temeinice datorii morale şi religidse. - 

“* 1e-an călcat, cu ua nespusă: -semeţie și îndrăsneală, atâtu o: .- 

rânduitul Domnu ala' Moldovei, Mihaila Suţu, cum şi Al. Ip- 

'silanti. Toţi connaţionalii noştrii cunosci nenumeratele: mile : 

câte au revârsatu „prea -puternica Împăraţia. nostra, asupra a- 

cestul rea-cugetător 1 Mihail; din micu și neînsemnate Pau înal- 

ţată la vrednicii și la mariri; din nesciutu și umilita Vaă ri-. 

dicatu la slava şi la cinste; Pau îmbogăţită, Pau îngrijită, şi în 

celle: din urmă Pau onorată cu strelucitulu scaunu alu. acestei 

domnii, făcândula Domni preste poporb. Însă: 'ellu, din fire 

reu-cugetătoră fiindu, s'a arătată unu monstru, însuflețita de 

“n&recunoștință; și unindu-se cu pribeagulu Al. Ipsilanti, amenduoy : 

retâciți de minte, şi de opotrivă ambiţioşi trufași, sana mai bine 

" vanitoşi, ad proclamată libertatea neamului; şi cu glasulu a- 
cesta au atrasa pe mulți și din cel de aici, respândindu ş Și pro-. .- 

poveduitori în ' mai: multe locuri, case amăgească și se tirască 
în aceeași prăpastie de pierdanie şi pe alți mulți din .connaţio- 

nalil noștril; -şi'ca se pâtă încuragia 6re-cum pe cel. ce leas- , 
'cultau vorbele, întrebuinţară și numele puterii russești, pro- 
punându că. şi dânsa este unită cu cugetele și cu: mișcarile, 

lori; propunere cu totul mincinâsă și neînfiinţată, fiindu nu-: 

mal uă născocire a deșerteloru cugetări ale loru. -Câci, nu nu- 
“mai că unu asemenea lucru este moralicește cu neputinţă, și 
pricinuitoră de hula: puternicei Împerăţii russeșci, dar și însuși 

“Escelenţia sa, ambassadorul de aici, a declarati formal .că 
imperiulu russesci n'are nici uă sciință de aceasta pricină; și : 

ca din contra osândeşte și defaimă acesta uriciâsa fapta. . | 
Cu nișce asemenea: uneltiri .viclene, numiții ai formati a- 

-ceastă primejdiosă scenă, împreună 'şi cu conlucrătorii lori, | 
amici sau mal bine inamici al libertăţii, îndemnând la ua fapta. 

urici6să, nesocotita şi: condamnată de însuși Dumnedcu, spre . 
a turbura repausul și liniștea. . confraţilora noştrii credincioși, 
„supuși at'prea puternicei Împaraţii, de care pace ei se bucură 

sub ocrotitârea, sa umbră, cu atâtea privilegii de libertate, c cât 
nu se bucură altu poporă supusa; precum, mai cu seamă, 

într'alle. religiei nâstre, care s'au păzitu și se păzeşte Dina 

acum nebântuită pentru a nâstră sufleteasca mântuire. | 

In locu dar de iubitori at libertăţii, ei s'au arâtatu vrăjmași; 

în loci de iubitori al naţiei ş'at religiei, ei.sau arătatu pismași 
ai neamului și al religiei loră, uneltindu, vai! ca nisce nedum- .. 

-nedeiți fâra conștiință, prin alle lori 'disperate mișcări, a în- ..
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tarăta mania binie-voitârel puternice împeraţit contra supuși, 

": 1oră ei, confrații noştrii; și silindu- -se se. aducă ua peire ob- 

ștească şi uă prăpadenie: peste veri-ce neamu. 

„ Nisce: asemenea fapte, auginda, atătu . Noi, şi toți confrații | 

din prejurulu ? Nostru, cum și toți membrii credinciosului neamiu. 

"“ creştinescii, de veri-ce treaptă, ne-am simțită coprinși. de multa ” 

“mâhnire! sufletească; şi porniţi din “părintească dragoste, -şi bi-. 

sericească: îngrijire, ne-am grabita. ave însulla celle spre mân- 

tuire. Și dar, scriindu-v&. aceasta, "ve invitâmu, şi poruncim 

- Arhieriel tale, ca şi însuți da, dreptulu, şi prin cel supuși ție, 

E Egumeni, Jeromonahi. şi: părinți duhovnicești, se faci de obşte. . | 

: cunoscută inșelaciuna nurițiloru voitori-de- rău, şi se întă- 

_rești pre cet de sub duhovniceasca ta pâstorie, de or! ce treaptă 

„_xoru fi, a paza credingei loru de Raelle, cum și la supunerea 

şi ascultarea lora către această dela Dumnegeu orânduită preste : 

“:nol prea puternică “Împeraţie, risipindu, prin: vederate . dovedi 

alle adeverului, uneltirile: acellori primejdioşi 6meni, și dove- 

dindu:se de nisce zadarnici turburători al obștei, “fara ca nici 

* Arhieria ta nici sufleteasca i turmă 'Să dați vre ua ascultare 

la vorbele. şi la “mișcările lori; ci din: potriva sai urâșI: ȘI să 

| " fugiţi de 'dânșit; pentru câ și biserica şi neamulu ?i are. subt 

ură, grâămădind. asupra. lorii biesterele celle mal osânditere. - 

” Biserica, ca pre nişce 'mădulare putredite, îl are despărțiți din. 

întregimea, sănatesă şi neprihănită-a Creştinilora; “Cca: pre. nişce NE - 

călcatori al: legiloră dumnedeeşci, şi a: porunciloră Sf. Apos- - 

toli; ca pre nișce înfruntători al sfantului darui de recunoştinţă 

şi mulțumire către făcătorii de bine; ca îndarătnici legitoru po- 

liticești și. morale; ca uneltitori fară mustrare. a peirii: nevino- - 

" vaţilori confrăţilori - noştrii creștini, el. suntu blestemaţi afuri- - 

siți, neertaţi, și nedeslegați după morte, Şi supuși vecinicului IN 

anathemu; pietrele, lemnele, şi - ficrulu să se. topească, iar el 

„nici odată s..c. ]. Aceste blesteme: aruncăm cu ochii înecaţi 

- în lacrimi, și. “plini: 'de şufleteasca 'amăraciune. 

- Si fiind-că, pe lângă altele, s'a mat aflata. cum că uneltitori 

„acestul satanicescă 'cugetu de rescâlă au facută şi -uă: înfrățire 

între "dânșii, legându-se și. prin jurământi, afle că acesti ju- . 

" râmântu de amăgire, nesocotitu: și nelegiuită, asemenea jură- 

măntului lui Eroda, care, spre a-nwla calca, a tăiată capulu 

lui I6nu- Botezătorulii. Asemenea şi numiții, dacă vora starui 

a ȘI păzi celle prin juramântă, fagaduite acestei cette de r&u- 

voitori, care are de scopu peirea neamului întregă este ve- 

 



i “derata câtu de primejdiosă ş şi condainnabilă. este. potnirea, "loru; 

din contră, călcarea. acestui jurămâtă, . mântuindu' neamulu de 

spăimantatărele primejdii : ce'lu ameninţă, este ua faptă cu to- .. - 

tul mântuitore, şi placută lui Dumnedeă. Pentru aceasta, prin 

darul SE. Duhv, Biserica desființeasa și nimicește acesta jură- 

“mânta, priimind şi iertanda prin deslegare pe cei cari, se vori: 

_pocăi, şi se vori întorce din retăcirea lori, îmbrașişinda cu i- 

nimă curată, „supunerea loru de Raielle. | 

Apoi, îndreptându- ne cuvântul ș și către Arhieria ta în parte, . 

dicema că, daca nu “vel urma poveţelor ce întru duhulu sfântă 

- ÎŞI -scrim bisericeşte prin. "aceasta; dacă, nu vei arata prin fapta, 

| silinţa” și stăruința. pentru rissipirea "uneltiriloră, “pentru: înfrâ- 

narea abuzurilor şi a ncorăndueleloră, pentru întorcerea cel- . 

loru ratăciţi, pentru urniărirea, și resbunarea- directa, şi. indi. 

rectă a celori cari vor. stărui în cugetele de resvrătire; dacă | 

nu te vel uni în cugeti! cu Biserica; şi într ună cuventu, daca 

prin. veri-ce chipu te vel înpotrivi contra: puternicei Imperăţii, Esi 

obșteasca, nâstră facatore de bine, te avemi popritit de la veri-ce . | 
lucrare arhierească, și prin darulu sfantului Duhu, căqutu din . 
rangul. arhieriel, şi scostt din sînulu, cellori sfinte, desbrâcatu . 

de: darul “dumnegeescu, şi vinovatu focului vecinicu, ca pre. 
unulu” ce “al allesu şi ai preferi peirea neamului nostru. | 

Așa dar, iubiți fraţi, deşteptaţi-vă, pentru Dumnedeă;. și lu- 
craţi dupe : cum Biserica. ve indeamnă; căci noi așteptămu câta 

mat în grab fericita îndeplinire acestori scrise; ca şi darullui”, 

Dumnedeu și nemărginita lui milă se fie cu voi L toți. î 
„1821, Martie. | : : 

Sa iscălitu: sobornicoşte pre sf, pistol, de catre smerenia” 

n6stră şi a prea fericirei selle, şi de toți sfinții Arhierei: 
- "All Țarigradului, Grigorie.  Allu 'Fessalonicului, Losifit. 

” Allu Ierusalimului, Policarpu:: Alla 'Tarnovului, Loanikie. 

“Allu Kessariel, Ionikie. Alla Adrianopolei, Doroteiu. 
_ Allu “Eracliei, Meletie, : Alla Brussei, Meletie. - | 
„Alu IKizicului, Costandie. Alla Dimotihulut, Callinica. 

„Alu Nicomediei, Atanasie. Alu Anghirei, Atanasie, 
-_Alli Nikei, Meletie. "Alu Nacsel, Grigorie. - 
"All Halchedoniei, Grigorie Alu Sifnului, Callinica.. 
Şi Ă Meletie. Da All Fanarului şi Farsaleloră; 
"Alla Derconel, Grigorie. - “Damaskin, 5. ce. 1 | 

Fotino, pag 33-—88, — Veşi şi Dirzănu, Trompetta No. 660 şi 661. | 
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- dumnedegscă, în care pre drepti au cauta vinovaţi acestia, | 

| din pricina ridicării loră impotriva stăpânirii, dupe pătriarchi, 
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Nota No. LI. 
| Sorizărea lui Calimahă către Boierii Divanului Domnescă. contra 

oi. Ipsilanti, 

Prea. osfințite şi de Dumnegeu allesă sfinte Mitropolita. alla 
„&rrel. Valahiei, Kir Dionisie; iubitorilora de Dumnedeu E- 
piscopl; cinstiţi și de buna neamu: „boieri at Domnescului nos- 

„tru' Divanu alli Ungro-Vlahiei; dregători şi ori ce alți slujbașt 

"veţi fi prin judeţe, cu severșiri de deossebite slujbe, şi toți cel 

ce locuiți in domnâsca nâstră ţerră, sănătate! - 

Fiinda-că împrotiva tutoră pravileloră și împrotiva buneloră 

ractaturi ce suntu între Inalta Porta Ottomanicescă și Împe- 

raţia Russiel, ună Alexandru Ipsilanti, trecendi în țerra Mol- 

dovel, ai îndrăsnitu cu îndrasnela necuviinci6sa şi nelegiuită 

să publicarisesca cuvinte r&svrătitore, ridicânda împotriva stă- .. 

pânirii pre locuitorii ce se umbrescu sub accoperemântulu prea: 

puternicel şi nouă hranitârei împărății, împrăştiindu  defăimaă- 

târe. cuvinte de clefterie, şi numindu pre sine Otcărmuitoră 

neamului; și pre lângă aitele, prin - scrisorile lui cele' r&svră- - 

- “titâre ce au s&mânatu prin locuri, ca să scoță pre supușii lo- 

'cuitori din datoria lori, și să tragă pre mulţi către ellu din 

acei nesocotiți, făgăduind și. ajutorula ostaşilora Russiel, lu- 

cru necunoscută, nepriimiti și cu totulu nesuferitu Curţii Russib 

ce este prietina înaltei Porţi, precum şi Escelenţa sa Ministru 

| Curţii din Țarigradu au facută cunoscutii în deobşte, numinda 

resvrătiton și împrotivitori pre. Ipsilanti şi pre cel: cu ellă, 

cerându din partea Curţii selle de la Înalta Porta ca să puie 

în lucrare celle mai mari mijlociri si ostâseșci chipuri spre a 

“1 birui, şi a “1 pedepsi dupe dreptate, atâti pre aceștia câtu 

şi pre aceia cari vre uă odinioră sau împărtaşitu din aceste 

fapte nelegiuite şi nesocotite. Pentru acesta şi no!, dupe datoria - 

„oblăduiril ce avemi câtre scaunul ţerrel acestia, cu care ne 

am. însărcinat, scriind acesta domnescă a, nostră carte, şi . 

i facânău cunoscută acâsta tutoru cellori 'ce. se afla cu locuinţa 

în domnâsca nâstră țerră Ungro-valahia, numim. resvrătitori și 

- împotrivitorl. tutor celloră mat mari puteri aile Europei, ce 

„ suntu prietene cu prea puternica nâstră împerăţie, şi nesupuși 

hrânitorei nostre stăpâniri, pre acestu' tulburător de” norodu, 

şi pre părtașii din urmările lori; ca deosibit de urgia şi mânia 
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ceşci. şi soboricâșci mări biesteruri și iepădăr. de: [biserica 

: ce s'au trimisu acolo, sînta nelegiuiţi “dușmani. at nemutiloră 

şi de Dumnegei osandiți: DN Rae 

Sa (Urmesa: serânatura ut Callimab):: 

„TRota No: ran. 
« 

Articoli din. aierite tratăte Și hatișorifară, piine i Gr, da. 

„ Sebi Și la Deaăni, de: LI TA 1821, E sia 

-. În ceea ce pt ivesce' pe. Grecii. din Arotipeta, şi în genere pe 
-.chrestinii din Turcia: 

Prin. art. 1 din tratatul: de la Cainardgi, se da. amnistie ge _ 
nerală, tuturoră. celor ce a, participata cu. Ruși în . resbelula: _ 

„de la 1770. contra Turcilora. 

„Totă. prin. acella articolă s'au liberat cei aupiin închisori - 

| şi duprin galere, precum Areni, Albanesi şi Greci din Ru . 

melia și din Moreea. 

Celloru esilați s'au dat âreptula « a se înturnă în patria lori, 
şi li sau restituit averile confiscate. 

Prin art. 4, Russia putea zidi în Pera uă biserică orto- 

docsă, sub protecţiunea sa. . . : 

Prin art, 7, P6rta se angaja formală « a  protege religia ere 

" ştină și bisericile acestui cultă din totu imperiulă turci. 
Prin art.. 17, locuitorii din Archipel nu erau suparaţi î în e 

sersiciula cultului chreştina; se respecta bisericile loră; se scu- . 
tiaa de tributa pentru trei. ânt;.şi aveu facultatea a emigra, 

„ regulândw'și afacerile în termeni dună ană. 

Prin tratatulu. din “Iasi (1791) art.'1, se 'da amnistie “gene! 

zală, şi se confirma art. 2 din tratatul 'de la Cainardgi. 
Iar prin art. 3, se restituia fara rescumpărare prisonierii, ă 

cel mai mulți Grect din Pelopones. şi Insulari. 
Prin art. 2 alu tratatului de la Bucuresci se da amnistie; 

prin art. 3 se confirma clausele din tractatele -precedente; prin 

art. 7, se: accorda facultatea de: stremutare a chrestiniloru dupa: 
marginea stângă a Prutului şi a Dunării, în locurile cedate, din 

n Memoriul ut Dârzenu. „Trompettak No. 661. Data acestul 'aeta urmeză. 

II să: fie aceeași ca la actulă “Patriarhului, -emanând din acecași sorginte, şi sosite . * 

în acellaşa timpa. Sa it ma , 

e
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„preună! cu familiile şi cu averile lori, în termeni de 18 um - 

putânda lua cu dânsil tota ce possedau în statulă turcesca. 

- | In' privinţa Sârbiloră: Ne 

Prin tratatulă dela Bucuresci, (art. 8) se da amnistie ge- . 

nerală cellori ce participasseră în resbellu contra Turcilori; 

se assigura contra jafurilor și crudimelori Turcilora locuitorii 

„din cetăţile ocupate de Turci; Îi se accorda avantagele de cari 

se bucuraa creșcinii din Arhipel, cum şi libertatea ' adminis- 

trațiunil . intericre; și să regula în fine: quantum și modulu per 

"ceperit tributulut. . i | 

In privința Românilor: | 

> Prin tratatula de la Cainardgi, (art: 16) se accorda amnistie; 

"se restituiaa moșiile ce aparţineaa Monăstirilor închinate, usur- 

pate de Greci; li se'da facultatea da emigra; Turcia renunța 

la. pretenţiuni esorbitante, relative la compturi vechi; se scutiati 

„de imposite. pentru doul ani; se fixa quantum şi modulu de : 

_percepţiune al impositeloră; se confirmaa privilegiile de cari 

s'au bucurată sub Mohamet II; aveau facultatea sa aiba aghenţi 

la, Pârtă, puși sub scutulu dreptului ginţilor, şi cu însărcinare 

da apăra interesele Romănilora; în fine Ruşsia avea dreptulă 

„de intervenire şi mustrare în favârea Romaăniloră pe lângă 

Inalta Pârtă. a a 

Prin art. 4 din tratatulu din Iași, se restituia Bessarabia, și 

“se confirma stipulațiile din tratatul de la Cainardgi; iar. prin 

art. 8, se restituia prisonieril. Prin trei hattișerifuri ce. urmară. 

acellui tratat, se confirmaă mai multe privilegii; şi se adaogan 

altele, fixându-se la 7 ani durata Domniel. ie | 

"In fine, prin art, 5 din tratatulu din Bucureșci, să confirmau 

stipulaţiile din tratatele precedente; se scutiau Românii pen- 

tru 2 arii de imposite; se fixa termenulă de 18 luni pentru cet: 

ce ara fi voită să emigrese; și să reducea tributuli Moldove- 

nilora în proporţie cu territoriuli romasu în possessiuinea lora. 

Da DTNota DNo. LINE. 

Nota, Consalului russă, Pini către Căimăcămia țerroi Romăneșci, ' 

" Sub-scrisulu, -generalicescă consulu allu Maăririi Selle împaă- 

"rateşcl a tutoru Russielora, a luata scire despre încetarea din 

vieța a Mariei Selle Domnulu! țerrei Romănesci, Alexandru . 

Voda Suţu; și fiinda ca Domnula nu mai daineșce, orînduela | 

trebiloră ar fi ceruta ca obșcea boerilori să ia frînele oblă- 
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duirii în mănă, decă repausatulu întru fericire pre Înălţatula 
„Domni n'ar fi preîntmpinată. împrejurarea, înfiinţăndu într'unu 
 timpa, pre când își avea -minţile întregi, şi . era. în: dreptului seu, 
“una comiteta vremelnicescu de obladuire, alcatuită” de rea“ 
Sanţia sea parintele Mitropolitului, şi” de pre cinstiţii boiari, 
banulu Brâncovenu, banulu Creţulescu, banulu Ghica, banulă 
Vacarescu, hale vistieru: Grigorie Filipescu, și marele. postel- . 

nicu Razu; adica unu Comitetu .câruia a și lasata tâtă.stapă-, 
nirea ce întocmirea lul pâte să aiba. Acesta orîndudla, din po-, 
runca Mării Selle, s'a facută cunoscută generalicescului :con-. 
sulati printruă nota scrisa de la 15 alle curgătârel luni; şi: 

subscrisuli a recunoscuti pravilnicia” ei, şi a.lăudat'o.ca înțe-. 
"-1eptă şi mântuitâre. Sub-scrisului 'nu se îndoeșce câta de pu-,: 

gin că „cinstitele mădulare!: alle susă-disului comiteti, care 
astă-di s'a întocmitu ca Comitatu de ' oblăduire în urma. înce-. 

tarii din vicța a Domnului, vori recunâsce' povara. slujbei, ce 
a fosti chemaţi să îndeplinâscă; şi că dreptatea, înțelepciunea: 
și cumpâtarea voru domni în sfaturile l6ră obsceșci, pentru 
fie-ce lucru privitoru la săvîrşirea -nizamuriloru în ființă, și la 

ţinerea bunei orînduele și a linișcei obsceșci, singurulu scopă. 
ce e datoru Comitetulu să. privighede, şi care a facuta să: se. 

„nască înființarea lui. Comitetula sa'și pădesca datoriile cu scum- 
pâtate, şi să nu să întindă cu dreptunle peste hotarele măr- 
ginite de stâpinirea privilegieloră, co'se. cuvini cu osebire.nu- 

mai la obrazulu Domnitorului; va purcede la fapte cari vori 

da dovedi destoinice de încrederea ce repausatulu prea Înal- 
ţatulă Domnu a pusă în fie-care din aceste madulare, şi care 

"le voru face să dobîndescă mulţumire - din partea Înaltei Porţi 
"și a Curţii ocrotitâre, și obşcescă recunoșcința; deră pre lângă . 

aceste sfaturi, care vă povâţueșce iubirea părintescă, ce :Mari- 
"rea. Sea Împeratulu a mârturito neprecurmatu către nemulu 

dakicescu, care se bucură de ocrotirea sa priinci6să, sub-scrisul 
cunâșce de datoria sa, a încunoșşciinţa, ca din îndatorirea :slujbei 
selle, ca face pre cinstitele madulare alle Comitetului de -obla- 
duire, în deobșce şi în deosebi, resdundaâtâre pentru -veri-ce vă- 

tamare S'aru întîmpla obiceiurilor şi orînduelilora în fiinţă; pre- 

cum şi de linișcea. obșcil, până când yre uă alta. hotărîre ar veni 
„mai de sus spre a face să încetede însărcinările” Dumne-vostra,&.1) 

" (Urmegă semnătură), i ai -19 Tanuarie 1821. 

5) Dirztnulă, op. cit. „Trompetta*. No. 648. 
e
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De la Ocârmuitorii Domniei erei Bomânesci către "cinstita a: 

i "genție a Rassiei, e 

Nota cinstitel aghenții, de la 19 ale lui Ghenarie trecuti scrisă, .. 

cu cinste 'amu priimită; și la întrebarea ce ni se face ca să 

dărui uă sciință pentru cei ce Sau ivită cu arme în mână, su- 

p&rându .obștesca liniscire a Valachiei cei mici, şi ce mesuri - 

"s'a: pusă în lucrare spre; 6bștesca” sicuranță, respundem Cin- 

stitel. Aghenţii: quo un Teodor Vladimirescu, care, în vremea 

trecutei resmirice, a fosti în slujba ostașască, sub numire. de 

ofigerii, însocindu-se şi cu und Dimitrie, Machedonschi, offigeru - 

„rusă, îndâtă que 'şI a: data. sfirșitu repausatulu Domni Alex. 

Şuţu v. v., încărdoşindu-se și cu alții, au eșitu din Bucuresci; și 

apucându drumului. totu. prin: pâlele munțiloră, au ajunsi la 

Târgulu-Jiului, sud Gorjă, Vineri sera, la 21 ale trecutului Ge- 

narie, făcându-se tâtă suita lori la, No. 40; de aici şi pâna a 

_colo pe.drumă mau supărată pe nimeni, nici au pâgubitu; iar 

"acolo, într'acea seră, sosinda, au coprinsu fără veste pe clu- : 

ceru C:: Oteteleșenu, ispravniculă, și "I-ai. ridicat, dicându-"1 

ca, după ce vori prinde şi pe tovarâșulu său, atunci își vori 

arăta şi poruncele ce ai; pe tovarășul lui însă aa pututi 

-să-lu prindă, fiind-că lipsea în alle judeţului, dupe trebuință; 

iar pe Oteteleșenu, totu întracea n6pte, luându-tu cu dânșii, 

Sau dusa dei au închisu în Monăstirea Tismana; de acolo. 

 trecâridă Teodor în învecinatulă județi ali Mehedinţului, au fa- 

cutii înscrisă publicaţiele sele, chiemând norodul să se unescă : 

cu dânsulă, fagaduindu-1 slobodenie de sub suppiinerea Dom- 

niloră şa Boeriloră. Dupe însciințările que.ami priimită până 

_ acum de la Dregătorii Valachiei” cel mici, nici uă superare stă 

vre.uă paguba n'au făcut aceia nimenui; și se afă'cu toţii în- - 

„chiși în numita Monastire. a Tismanei, mal sporindu-și nume- 

- puli 6menilori. - ...: 

„-..Nol, după datorie, îndata ami! pusă în “lucrare tâte, cuviin- 

_ ciâsele mijlâce, atâta pentru a le taia totă “chinonia ce se, si- .: 

lescu: a -avea, cătă. şi pentru a le zădarnici 'cugetele lori, şi 

a-1. risipi: cu totulu.. . a 

Intru aceste îngrijiri aflându-ne, nu lipsim a face ştiuta Cin- 

stiter K. K. Aghenţii!. . | a 

(Urmeda?semnaăturile Caiinacaniloră. Sa Feb Le. 
N 

| Condica No. 96 din Archiva Stat. pag. 201. .
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„Nota No. rv. | 
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Dozea| lut: 0epodna către coastă Fin. mii 
! i .. „ ata ! XI Pie 

Ministerul a. arătata Tonperatult raporturile Duritale pâna 
la data de 10 Februarie. ' Majestatea Sa Imperială a primita 

totu” atunci și petiția ce facțioșii: din Valachia au: cutedati se“ 
“adresese în numele poporului Români, însogită :de:uâ.copie 
“dupe petiția. adressată. Marelui Signioru.: Notele ce. ne comu- 

“ nicâți, şi împregiurarile în care s'ă ivitu insurecția. din Roma: 
- nia -mică, caracterisă îndestulă natura și tendinţa, acestul: eve- 

- niimentu.. deplorabilă. ia i, m DIR aa 
Observâmi în acesta uă funestă asemenare cu evenimentele. 

„ce ad-prăvâlita Spania în cariera sângerândă a revoluțiilori, .; 

şi care atraga. în acestu: minutu - asupra regatului. ambelor 
Sicilii nenorocirile nedespărţite de. seriosele măsuri * represive, 

“şi pâte chiariu 'flagelula resbelului. - , : 

In “Valachia; ca la Madrid, la Lisabona! şi la, Neapole, uă 
„mână 'de soldaţi a începută desordinele, împingându țerra. în. 
“anarhia. Aci,'ca acolo, revoluționarii s'au încercată ! a ..pune 
mâna pe putere, şi a „essecuta plariurile lorade resturnare, sub 
“masca respectului. profundi către autoritatea suverană, și a în: 

.crederel fară margini: în justiția sa. In fine, în ţerrile orientale, 

“ca în 'cele doue Peninsule din sudulu Europei, inamicii păci! și 
“al ordinei, urmându ac6eași linie de: conduita, 'profanesă : toti 

“ce e: mal: sâcru. într” uă societate: , credința juraimântulut; sus- : 
“ţină în publica că scopulu loră.. este-ă protege. proprietatea 
„şi a assigura liniștea locuitoriloră duprin oraşe şi sate; colo- 

rându cu aceste preteste . criminalele lori cugete, . rătăcescu 

'"poporulă, 'cutezânda totulu, ca se domine totula, -Puterile ali-: - - 
"ate suntu decise a nu 'transige de locă cu, dânșii, şi a se::0p-.. 
„pune la progresele reului cu tâte mijlâcele de care. dispunu, 

Mai cu: s&mă pentru statele imperiului Otoman, :e pericu- 

'165a contagiunea nenorociriloru ce bântue astadi Spania şi Italia. 

Catastrofele ce potu aduce, de se vori împlini, „Voru lasa 

lumii în' moștenire lungi resboie și nenorociri. .. 
"Din -acesta puntu de vedere considerând simptomele 4 îngri- 

jitâre ce s'au manifestata în România-mică, Imperatulu a fosta 

satisfacutu pe deplinu, aflândă conduita Domniei-tale, în aceste : 
împregiurări critice, .atâtu' catre. Divanula Valachiei, cumu şi 
'câtre omula care este agintele principala ală insurecțiunii; a 

PR - 
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"fosta în tâte conformă cu maximele politice de la care Majes- 

tatea sa imperială nu se va. depaârta nici 'odată. 
"Ți al împlinită datoria, d-le, somându pe acelu individu a se . 

*presinta, înăintea Consulatului Russiel; şi fiind-ca.ellu-'a refu- 
_+sat'a:se presinta, dându. pe faşă nisce projecte pe.care, le 

“condamnă și! religia tratatelor şi lealitatea, politicei nostre, ve 
: autorisăm. a declara Vladimirescului că se degradă din rangul - 
-de locotenent; și. că nu mal are voie a purta 'ordinul Vladimir, 

:cu care Pa omoratii Russia.. | vel spune încă că nu mai pâte 
spera: în viitoriu la protecția Majestaţii selle iniperiale, — Vel 

spune și Divanului că împăratul nu găsesce destul de ternei- 
unice motivele ce Pau siliti a nu întrebuința măsurile celle 

«mal! aspre contra tulburătorilor; și dâcaă 'mijlâcele de care 
dispune nu erau îndestulătâre, trebuia se ceră îndata ajutorul 

„Pașii de la Vidin, care se și offerise a.i 'lu da. — Esitarea 

_sa inspiră uă justă neîncredere guvernului turcescu, ale .căria : 
'ostiri potu singure se năbușescă.revolta; mat alles” ca slabiciu- 
:nea boierilor a avut de efect a încuragia, revolta, îndoind energia 
:şi confirmând speranţele capilor ei. In comunicările oficiale 

-.ce ai făcut boierilor. în privința acesta, -al, observat cu scru-., 

” pulositate marginile „ce tractatele dictega, în. acesta, împre- 
, „Biurare, „i Si DR 

 “Impetatul te approbă; dar: doresce. ca, conservând aceeaşi 

atitudine, s& pul tâte silințelă a decide pe Caimacamil Dom- 

-nului Calimach se cra cu stăruința de la Inalţimea sa se vie 

_:fara întârdiere a occupa postul eminent ce-i s'a încredințati. 
:. Fiind-că tulburările din Valahia au începută îndata dupe 

+.mârtea Domnului Suţu, se spera ca sosirea Domnului Calimah 
„-va întruni pe boieri, -cari, împinși de interese de partid, n'au 

-fost destul de uniţi spre a sugruma revolta prin propriele lor 
„forţe, fară .a alerga acum la ajutorul: strein. Ne place încă 

-a:crede' că; părăsind Constantinopolu, cu scopul de a pacifica 
„și:a administra Valahia, Domnul Calimah. va întrebuința tâta 

: puterea: şi influința sa pentru împlinirea acestei îndoite mis- 

siuni, cu grabă și cu succesu. 
„i Deta, înainte de a: sosi: prințul. Calimach, revolta va lua, 

“proporțiuni:mal. mari, Domnia-ta: vel îndemna pe Caimacami: 
-a cere. fară. întârdiere ajutorul oștirilor turcesci, făcând să se. 

izestabilese, liniștea în: țerră.. întrună mod durabilu.. 

'Intr'ua:-epocă::de:: crisă, :pe. care. reu-cugetătorii din tâte 

parți Europei se silescu a o face generală, cea d'ântâiu și 
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essențiala datorie a agheniilor imperatorelui din Strainatate este 
a face se triumfe adevărul: adică, ca Majestatea sa imperiala 

desapprobă tot dauna şi pretutindeni funestele: projecte alle 
cellor ce se încercă a semăna discordia, și a aţița rescâle.. i 
„Prin urmare, vel face cunoscut tuturor că împeratul desap- . 
„probă, în mod solemnel, tot ce s'a făcut în Valachia. Și vei - 

"declara ca e „hotăritiu,' în” unire cu aliații sei, a combate re- 
voluția, care usurpă puterea legală; şi acelleașt mesuri va lua 
şi pentru Principate, cu singurul scop de a menţine credinţa 

"'tractatelor esistinte între celle dou& imperiuri. 
„ Te vel sili a convinge despre, acâsta pe capil clerului, pe 
boieri, pe proprietari, şi pre comercianții cel mal infiuinți prin 

averea și considerația lor socială. — Prin acesta se vor des- 
minți sgomotele ne-adevărate prin care aghenţil obscuri al re- 

voluţionarilor se silescu a retâci mulțimea. 
Probele ce al dat despre talentele şi esactitatea Doimniei-tale, 

de a împlini ordinile împeratorelui, ne facu a nu ne îndoi că, 

în aceste împregiurari atâta de grave, vel sci a justifica în- 
crederea cu care te onorâsă Majestatea sa: împerială. ' 

" Februarie 1821.: 
Asteptam cu nerabdare raporturile ulteriore ce ne veţi 

adressa DB . a Capodistia, 

| Nota. consulti rusă ca rospunsă la nota, Boierilor Caimacari 
dela 2 Fobr, 1821, 

Subscrisul, consul generalicescu alla Mariel. selle. Imperatulul 

tuturor Russielor, a priimit adi nota ce i s'a trimisă cu cinste 

_de' câtre obstesca adunare a clerului și a boierilor, prin care, 
arătând primejdia ce ameninţă ţerra cu urmarea, resvrătirii 

lui Vladimirescu, cer învoirea. generalicescului consulat pentru 

a se mijloci trimiterea unul: ajutor de oştire puternică. din . 

partea Paşilor, din cetaţile dupre lînga Dunare, pentru aședarea 
bunet orânduele şi paqa.obșteștei siguranţe. Ca să se încuviinţese 

dtra propunerea adunării, este de neaperată -trebuință a se 
cerceta: 1, deca acestă urmare este ertata: de tractatele ce 

se afla încheiate între Inalta Porta şi Curtea Russil; 2-lea 

"1% Prokeseh-Osten op. cit, vol. [II, pag. 58—60, 

4
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„dăcă e neapărat cerută, de primejdia. ce se. vorbesce. în nota: - 
-mai sus disă.. Cea dânteii se  desluşesce din înţelesul și: din“ - 
„ coprinsul .. hatișerifulul de la. 1802, care „chedașuesce. ţărrile 
'amândoue. împrotiva ori căril. câlcart "de hotare; iară cea de -- 
„al duoillea propunere .este. un. lucru pre.. "care trebue . să-lu 
, hotăr&scă, obştesca - adunare a clerului. și. a boierilor; care 
_astă-dl numal ea singură, pote 6re- -cum să. cundsca cu -tâta 

_lămurirea ce se cuvine,. și, dup&. trepta.. primejdiel. care „ ame- 
„ninţă. ţerrile, precum ȘI tâte mijlocele ce le ar'putea întrebuință 
-spre încetarea acestel stari, fără ca să. allerge la ajutorulu: : 
„ materialicescu al puterii suzerâne,. Cu tota gassirea cu calle. . 

za. acestor netagaduite, articole; subscrisul, nu se înlăturâsă; ci 
_priimesce . că înțelesul ossebitului articol din- hatișerif pâte 

„de uă' cam. dată să remâăie neaternat; dera într'uă împrejurare. 

deosebita, cându 'adica siguranța "errel.. este amenințată de 
-uă. primejdie mare, şi dupe ce stăpânirea a întrebuințat tâte | 
mijlâcele. localnice spre 'â- o înlatura., Pre cât se înţelege din 
“arătarea numitei .note a "boierilor ,, împrejurarea de faţă. se 

arată astă-di, şi se maârturesce: cu cuvinte încredinţatr ; deci 
și. subscrisul.nu se împrotivesce; ci priimesce. „mijloculă pre 

„care, adunarea, îlu privesce ca singurul; chip , de mântuire, Şi. | 

cu urmările căruia să se însărcinede densa. Cu tote acestea 
subscrisul se vede sii lit, de și cu măre mâhnire suiletesca, sa . 
faca a:cl acesta bagare de semă istoricescă, şi fâra a înrîuri 

asupra hotărîrelor de acum alle adunării:. că, deca sar fi: între- 

buințat mat puţine zavistii, şi mal puţină întardiere î în chibduirile 

“selle pentru trebile” Obsteşct, cum. și mal. mult preget,:şi mat 
multa strășnicie la punerea, în: lucrare, a mijl6celor ce a găsit 

„cu calle până acum, spre încetarea resvrătirii, - pâte că ar fi: 
„fost de prisos acum a alerga la mijlocele: celle dupe urmă. 1). 

: 5 Februariil, 

„Nota No.L LUX? i: 

| “Mota Divanslsi turcesci către. “ambassadorii Tisei și i rasete, . 

| relativă la măsurele celle „aspre luate de Pârtă contra Etorişti- 

loră şi Bomăniloră, 

” Dupa: ce menționeasă de insurecția Grecilor şi de crudimeie 

- esercitate: de ei asupra Turcilor, cum și de avertismentele ce : 

' Memoriul tai Dârzenu Trompetia 3 No. „651, 
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e -a- dat fara, folos, silindu- -se prin acesta a. scusa crudimele 

 Turcilor, apoi, în ceea ce privesce Principatele, Nota acesta, 

se esprimă -astfelu: ., ... 
„Pentru . mamlecatutele DE Moldavia şi “Valachia, cugetul !. 

Porţi este 'tot cell de mai "nainte; da salva. aceste doue ţerri 

_- din mâinele rebellilor, pentru care sfârșita își da tote silingele.. : 

"a departa "pericolul rebeliuni” pentru : tot. dauna. din: acelle _: 

“ţerri, fiind. încredințată Porta. că asemenea, ncorânduele poti 

reîncepe cu înlesnire;  Pârta der" declară francamente că: va... 

„numi Domn. în Principate, la timpul când se va încredința. câ. 

pacea şi 'ordinea..sunt deplin assigurate: acolo; de şi crede” ca 

„mar. fi politici: â mat mânține, statu-quo în. acelle. două ţerri: i. 

„ „Portăa trimisa firman către câpul oștirilor, câtre Câimacanit | 

„şi zăâbeţi,. ordonându-le.cu severitate a anunga,: tuturor piiseri-.. 

"cordia Suzeranului;, ş şi-al invita să reintre în țerră toți locuitorii 

(raelele) cari, încă de Ta începutul revoluţiunil an părăsit ţerra, | 

şi din cari cei mal mulţi ni Sad măi întorsă, . assigurându-le 

„liniştea la întârcerea lor, şi restabilindu'1, în posesiunile: lor. . 

„ Acelle ordine: sai. firmanuri mai „conţineau ŞI acâsta.:' ca atât 

- strângerea ;impositelor, cum și celle-l-alte privilegiuri dupa 

: drepturile vechi alle ţărrei, au a se regula, dup& venirea Dom- 

„nilor; iar până. atunci țerra se va cărmui de, Caimacami. Russia 

“'urmeasă . a. contribui și! ea -la ,stârpirea reului, “înapoind, pe 

fugării, adepostiţi, în sînul. el, -după cum, s'a menţionat și în 

- ultima "nota câtre represintantul seu; cu modul acesta sar da 

„Porții garanţii pe. viitor despre liniştea acelor . ţerri, când 

„ Porta va fi gata atunci a numi şi Domni în Principate. A- . 

cesta ar fi.ua probă de: amiciție, şi de încetare. de - ori- -ce. 

el d de neînţelegeri între ambele Curți: d „6 Decembre is2i. 

, 
I 

Nota To: IL 

De Prodamaţia, în Todor o 

către : op d-lorii cinstiți 'Voieri, către toți 'neguțătoril, şi: “către topi 

locuitorii din. oraşulii "Bucureșci, - atâtii cei de lociă câtii și cel streini, 

“câţi! “locuescii acolo. pp 

“Fraţilor ment! Ştia. ca ve 'este audit şi cunoscut cererea. 

ce face tot norodul ţerrei Romiăneşci (cela de Dumnegea . 

  

5 Provinciile. 

':2) Prokesch. op. cit.
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| “pagita) pentru dreptaţile celle folositâre la tâta obştea, “care 
dreptății din vechime le avem milă harazită dela prea puternica 

 împăraţie, stapânitorea nostră; iar de la o vreme încoce, din: 
pricina, unirii pământenilor boieri cu cel după vremi trimiși 

Domni, cu totul s'au înghiţit și Sau "stricat, avându-le numai 
"pentru folosul lor, precum prea bine ve este ştiut; și nici 

acum mal sus numiții nu voescu a! împlini cererea pentru * - 
slobodirea dreptăţilor.: De aceea tâta adunarea norodului, care 

este până acum peste ş6i-spre- dece mi, după ce au coprinsă 
tâte cinci judeţele peste Oltu, apoi trecand Oltul au cuprins 

şi până la Piteşti și Rușii de vede; iar uă arripă de uâ sumă 
“mare de 6meni Sau pornit pe sub pola muntelui, cari ai să 

* meargă pâna la Focșeani; iar adunarea cea mare astâ-di au. 
ajunsu la Bolintin, dintre cari uă sumă S'a, trimis la marginea 

orașului către Cotroceni, şi uă suma la Ciorogârla domnescă, 
carii toţi trag drept la Bucureşci, unde este ca să se addune - 

tâta țerra, cu mic cu mare; și acolo au să aștepte. până când 
vor sosi trimișii, '6meni credincioși at prea puternicii împaâ- 

rății, ca să cercetese jalnica lor stare, şi să le facă dreptate 
"şi orânduială bună. Pentru care pornire, încă dela opt alle 

următârei, vam înșciingat, ca pe de oparte, să'mi trimiteţi din 

„tâte isnafuile câte un om cu adeverinşă înscris, spre încre- 
dinţăre ; și nici uă urmare vegu că nu aţi facut; ci fiind-ca 

acum, cu mila şi ajutorul prea bunului! Dumnedeu, am sosită 
la marginile orașului, iarăși, după datoria creştinească, vă fac 

cunoscut către toți, mici și mari, parte bisericească şi mire- 

nească, veri de ce neam și lege va fi; şi părinteşte vă sfatuesc, 
ca în grab să'mi daţi r&spuns înscris, iscălit de tote isnafurile, 

şi de toţi, mici şi mari, precum și de toţi ostașii câți vă aflaţi 

în Bucureşci, și v& hrâniți dintr'acestă ţerră; ca să ştim de : 

voiți binele de obşte, sau nu, Caci orl-care va fi la un glas 

” şi într'uă unire cu creștinescul norod, ce este pornit numai pentru 

dreptate, acella se va numi patriot; iar veri-care se va îm- 

protivi binelui obștescuă,: acella ca un vrăjmaşă se va socoti. 
- Să știți şi acesta, pentru care ve și. încredințâm, că toți câți 

se vor uni cu obștescul norod, şi vor fi întocmai următori cu dân- | 

„Sul, nici de cum nu vor remănea căiţi, sau boier sau ostaş, sau. 
- verl-cine va fi; iar care împrotivă va urma, în viagă s€ va câi 1), 

1821 Martie 16. | Theodor. 

1) Originalula acestei proclamațiuni, cu semnătura lui Tudor, îl posseăa D. 

Bolliac, , 

  
 



Nota INo. DIS 

Dialogă înţre Tudor. și Ilarion, relativă la, Boierii pe ca 

Modor voia săi taie, 

Dupa uă lungă convorbire relativă la mișcare, Ilarion addusse 

vorba despre 'Boieril 'divâniţi, de care Tudor se plângea. 
— An fugit mulți boieri, Arhon Slugere, de frica durăitale: 

căci s'a respândit vorba Ca o s-1 tal. 

— I'voiu scurta. Mua palma, pe câți sunt boieri divaniţi, 

“respunse Tudor seriosă ; i voia umplea apol cu paie, şi "1 voiă 
"trimite plocon din partea ţărrii la Curțile împărateşci, unde 
or să fie negreșit puşi la Muzeu; căci acollo e locul lor, lânga 

"hiarele. selbatece. 

___— Nu vel face. acesta, Arhon Stugera, observă: Ilarion cu 
seriositate. . DE 

— Și cine me pote opri? întrebă Tudor, încruntând sprîncena, 

— Chiar interesul țerrel. . 
— Interesul țării este ca să scap ţerra de acel Balauri, cart 

au sugt sângele norodului, în unire cu Grecii, mai mult d'ua 
sută de ani. E 

—. Cu acâsta vel - da pricina, vrajmaşilora - d-telle şi al 

țerrel ca sa'te înegrescă în, ochii Turcilor și at Muscaliloru, 

-luându-te dreptu zavergiu; și nu-ţi vel ajunge scopulă pentru 

care te-al sculatu; vel băga ţerra în robie, şi țerra va re- . 

„mânea, iar. pe mâna Grecilor. Apoi omul nu pote învia uă 
muscă, dar mi-te un om! Și scriptura dice: cine scâte sabia, 

"de! sabie va. muri. Ce a “folosit Francesilor, în revoluţia, de 
la 1789, că au omorita atâţia boieri mari d'al lor? căci ad 
„eșit din sângele Cellor tăiați alți ciocol mat îndrăciți; în sfîrșit 

mârtea boierilor va încuragia pe Panduri, cari pentru pleşcă 

vor începe se taie și ei la boieri, în drepta şi în stânga; şi 
după pilda lor, Arnăuţii şi Grecil vor îndoi crudimile ce facu; 

și datoria d-tale este se împiedici jafurile și ommorurile acestor 

zavergii, cari au bagat spaimă în bieţii locuitori. 
— Dar. trebuescu pilde: pentru „urmași,  respunse Tudor 

aprins, plimblânduse prin camera sa, pe gînduri. 
— Assemenea pilde facu unei țerri mal multu reu de' câtă 

bine. Ciocoii trebuescu ommoriți politicesce, iară nu: trupesce, 

E mai grea mârtea pentru ei, cănd se vor vedea fără privilegii 

şi fara slujbe, și smeriți înaintea, boierilor celor mici, cari se. - 

vor.urca pe scaunele lor în Divan, în adunare și în slujbele 
celle mari.



n Nu trait: not se vedem acesta; tot Granguril' cel Mari 
„vor fiî îri capul bucatelor; de aceea. trebue omoriţi, ca în locul 
lor se vie Români patrioţi; uă breslă nucă de boieri :patrioți. 

— Me tem s6 nu. caderi din laca în puţu; şi rătacirea, cea 

: din, urmă s&.nu fie. Tar rea 'de cât, cea d'ântâiu, 

—. Dar. bine, „popo, ai, uitat "ce au „facut. aceşti Balauri şi 
“țari: și' nou& tuturor 3. AI uitat judecaţile,, și alle: melle și alle 
bieţilor 'sâteni, pe carl;-le:arh perdut din pricina lor!? Nu mau 

„îndemnat el, „re, și prin, graiu și prin scrisu,.ca se me ridicu 
"cu: pânduril mei pentru câ. se scăpăm, ţerra. de liftele streine? .. 

“Și apol. nu:tot ei - me “faceau tâihar, în tâte.- poruncile lor * 

"câtră ispravnici, în tote proclamaţiile, Jor 'câtre ţerră, și în tote... : 
„plângerile lor “către Pay, „către. Calimah, „către Sultanul şi 

"către împeratul: Russel ?--: 
— Erau sili, Arhon Sluger,. ca se lucrede astfel, pentru 

-ca se nu se deâche î în ochil Turcilor și al Muscalilor; 'căci d-ta 

bine scii, „că revoluțiile ' nu le facă cei câ dalte el, ci: cel ca - 

-. dalte vol; apol dacă .esci' hotărît se tai pe boieri că te-au 
“necinştitu, și că au trimisu 6ste că se te ommâre, atunci: cată 

s& me tat și: pe mine; că și en am iscalitu multe. hârtii îrpo- 

„triva d-talle, alaturi cu el. .7 . “ .. 

—:E! dacă Pal fi cine, eşti, mai grijă că nu te așă cruța; . : 
.-.dar pe lânga câți-va, berbeci grași, am să taiu şi. „Câţi-va țapl: 

—:Se nu-mi al: blagoslovenia dacă ver face ună c'acăsta., 
-. De :câte-ort mas. ascultatu, nu te al câită; ascultaă- me și acum, 

că nu greșeşti. ,Apol! boierii. cel: mal. îndârătnici, carl pote 

merita, s&-"1 tai, au sters'o la sânetâsa ; cel ce aa remast puteau 

se fuga şi et, “ca cel ce ai doșiti; şi daca au: remasu, .este . 

“că le pare: bine în sufletul lor de ceea. ce să facut;. şi “multa 

" ajutor '"ţi-au. dat „pe sub mână; și încă de mare folosu potu 

„s&-ţi fie; căci el vor să: prindă. șerpele 'cu mâna. altuia, fiind- . 

: că sunt fricoși; dar adeveraţii | boieri; pământeni sunt patrioţi. - 
Apoi, te întrebu: -drept este ca: unii s& scape, cel mat vino- 

vaţi pote, și alții se fie tăiați, -cel patrioți? 
„= Cel ce au scăpat 'cu fuga, norocul lor -a fost. Ciobanul, 

| “cand are s& faca .praznicu, nallege berbecele din! turma: „îl 

"ia din grâmadă. 
—. Arhon Sluger, te-am cunoscut tot dauna om cu minte, 

care nu -faci nimicu fără a te gîndi; gândește-te: natura la 

urmările acestei fapte nesabuite, care, de o vel săvârşi, com- . 
” promitarisești -tâtă' lucrarea :ce ai început; şi vor: remânea 

  

 



ra 
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| de sigur iar pe: maria, Grecilor. 'Dupe” parerea mea, „veşti mal 
„câştigat daca-i vel închide pe boierii cari au remasi, și i vei : | N 

- pune să iscălescă tâte hârtiile celle de folosa obştescii; cu 
chipul. acesta 'cererile d-tale: către „norod: vor avea mal multă | 

„“ greutate; iară pe de altă, vedânduse'” compronmiitarisiţi, vor fi. 
„siliți se sprijine cu tarie drepturile ţărrii pentru care 'te- al 

" sculat; şi când! vor sosi, trimișii de la Porta, ca să s& încre- 
dințede despre plângerile norodului, Sprijinul boierilor într'a- 

- cesta îți va fi de mare folos; câci, de! tot ei sunt stâlpi țerril; 

"şi în ochii cellor două, Curți, glasul lor va fi mal lesne, ascultat 
de .cât al nostru. Scil cât îm! sunt de urâţi: ciocoii, în-câti, 

de aș putea, . "1 aşi stinge pe toți după. faţa pământului; ŞI: 
„nu eu 'te-ași opri ca sei 'scurtedi pe toți pe sub barbă; -dar, 

în împrejurările - -de: faga, nu e politic a face acesta, Fa-ţi 
- ânteiu trâba cu dânșii, şi apol ne vom mai „chibzui. | 

— Bine, popo,: te ascultu; dar sunt: legat. de Arhiereu; căci 
am fâcut jurământ cu Archiereu ca se taiu macar. 12 din cel, 

cu barba (protipendată), ca pilda. pentru îndreptarea r&ului şi - 
-pentru urmași. 3 
— Dar.nu sunt şi eu Archierea? Și ceva. mai mult de. cât, 

: Archierea ; te voia deslega eu de jurământ; "căci scrisul este: 
| putere aveţi a lega și a deslega, în numele lut Isus Christos, 

fiul lui Dumnedeu.. 

„— Al-popo!. disse. Tudor oftână. “Ai să dai s&ma înaintea 

lui “Dumnegeu că nu m'al lasat se taiu câţi-va câini. de ciocoi, 

“ cari 'șI au dat câstele. cu “hapil de Greci, și au dleciuit biata 
„turmă a norodului mat multi de rob de anl... | 

o Fie peccatul meu |! respunse; Ilarion, vesel ca a  pututa , 

reuși a întârce pe Tudor de la-uă faptă, care ar îi compromis ' 

| mișcarea. . Voia da eu sema înaintea lu” "Dumnegei ! O iau în. 

| sufletul meu acesta, A ; | 

.— „Aide,: deslega-me de juramânta ;. Şi. îi tu. tespungatoră 

înaintea țerrii, daca va eşi altfel ; dar, ine minte, că lupul își 

lepădă perul, -nu şi năravul; şi vei vedea, ce.vor face cânil - 
- ăştia după mortea.. mea. 

Ilarion chemă pe grămăticul seu din cee- l-altă cameră. cu: 
- paţrafirul, și cu cartea; şi după ce pusse patrafirul de gta, | 

şi citi rugăciunea de iertare, apoi dette lui. Tudor bine- -cuvân- 
tarea sa archierescă. . Ă . 

"In: giua. aceea, boierii, adunăți la Brancovănu, așteptau. tre- 

 murânda 'resultatul: missiunii ui “Uarion. La vestea. addusa



_de acesta că Tudor 1 a iertat, cu condiție 'a1 da concursul | 
„sinceramente, Boieril se umplura de bucurie, și promisseră 
tot ce le propusse Ilarion.. Ilarion . însă s'a câit de fapta sa; 
după cum assigură fideli sei servitori, cari -trăescu. 
„„— Al, Niculae! A! Ioniţă! le gicea ella adesea , Și în 
emigrație și dupa ce s'a întorsă în țerră ; mare greşala am 
facut că m'am lăsat pe Tudor să taie câţi-va, Ciocoi! Nici D-deu, 
nici ţerra, nici sufletul lui Teodor, nu "mi vor ierta acestalt 

  

„-Nota No. LX, 

„Petiţia boierilor către Russia după intrarea lui Tudor în Bucuieșci, 

Sire! | 
Subscrișii îndrăsnim a ne prosterna la picidrele tronului 

Majestății Vostre imperiale, rugându-o fierbinte ca să bine- 
voiască a asculta plângerile unel naţiuni, din norocire protectată 
de M. V. imperiala, dar din nenorocire gemând sub jugul. 

“administraţiunii turco-fanarioților din Constantinopole. 
Biata Românie gustasse fericirea în cei şepte ani ai r&s- 

bellului din urmă, bucurându-se de vederea neînvinselor trupe 
alle Majestaţir-vâstre ortodocse, și s& legânasse cu dulcea spe- 
ranşă a complectei selle mântuiri; dar, vedandu retragerea 
trupelor, “şi fiind lasata iarăși la disposiţia. vechiului seu gu- 
vernământ, m'avea mângâiere de cât în mărinimosa protecţiune 
a M. V. imperiale » pentru păstrarea privilegiilor selle şi a 
bunei ordine în organisarea. administrațiunii selle; însa, var! 
totul a fost zadarnicit! In deșert consulii russești se aflau fața; - 
fiind-ca, cu tote înfocatele rugaciuni 'alle cellor mai mari al 
națiune câtre Ospodari, cu 'tâte legitimile observaţiuni alle 
numiţilor Consuli, crudil Ospodari, cu cel după lângă dânșii, 
profitand de ori-ce occasiune, și favorisaţi uneori de împrejurari, * 

„alte ori de vre-ua trebuingă a țerrel,: 'și au însușit nepedepsiţi - 
caracterul de tirani; şi purtându-se ca inamici, și ca către uă 

1) Despre sensulă acestui dialogă ne assigură și D. N. Popescu dela Mușetesci, și 
D. Ionigă Popescu dela Badulesci, despre cari am menţionat în biografia lui 
Ilarion. e 

Vegi și Colonel Voinescu (memoriul seu. din Revista Carpaţilor) pag. 135. 

, 1 

„Pe lângă aceştia, duol streini şunu pământeni affirmă că Tudor era hotărit . 
a tăia” câțiva ' boieri; astfel este Laurengon, pag. 66, şi Raybaud, pag. 200 — | 
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" țerra streina, şi bucurandu-s -se de „protecţiunea ortodocsa a 
M: V. im eriale, câte 'relle mau facut patrie "nâstre! p P 

4 

Nedreptâţi şi împilări nenumărate către sîrmanii "locuitori - 
contribuabili; assassinate către cel mai de frunte ai națiunii; - 
neînţelegeri (intrige) vîrite între compatrioți, spre a le întârce 
în folosul lor privatu; desființarea drepturilor și obiceiurilor sta- 

„ bilite de ant nenumărați, prin mărinimosa protecțiune a Russiel; . * 
i dispregu la ori-ce drepta. observaţie, desonorând și injuriind, 
„Şi esilând nejudecaţi și fara probe legale pe cel ce le facea 
umbră; considerând în fine ca ua pradă a lor acestă neno-. 
rocită țerra; et au persecutat tot, nimicind ori-ce privilegii, 
până când, împinși la disperare, cel mai mulți din nenorociţii 
contribuabili din România mica fura siliți a se revolta, ne 
mai putănd suferi nedreptele şi neomenssele cereri şi plaţi. 

Subscrișii, în faga acestei triste împrejurări, în care națiunea, - 
își reclamă drepturile ei pe callea unel revolte, spre a nu cadea 
în catigoria unei cooperaţiuni suptînțeleasă, am făcut totul a 
o linişti, fără a cruța nici rugăciuni, nici bani, cu speranga 
da împăca do parte insurecţiunea, şi despre alta. da recurge . 
la umanitatea. M. V. imperiale, ca se adducem la cunoșcința 

„sa și causele şi privilegiile naţiunii, -tâte calcate în picidre; 
dar îndeșertă, vai! ne-am dat atâta osteneala: fiind-că, nu nu- 
mai nu sperăm a linişti pe deplin națiunea, redusă la ultima 
disperare, dar cella mat mare pericul ameninţă de obște viaga 
nâstra; căci Turcii după marginea Dunării, în înțellegere cu . 
Fanarioţii 1), adună oștiri; asfelu ca odata el vor îneca țerra, 
măcelărindu fara milă bătrâni și flacai , până şi Chiar copil 
de ţiţa. 

In numele lui Dumnedeu, Sire, fie ca “umanitatea AL V. 
imperiale se nu 'suffere stingerea nenorocitei nâstre patrii, 

" protegiată de I. V., şi d'aceeași religie cu dânsa. Bine-voiţi a 
ordona intrarea puternicilor vâstre oștirl în nenorocita țerra 
a suflerindei Românii, care se afla în cellu mai mare pericol. 
Fie ca M. V. imperială se. scape acesta infortunată provincie 

- 

ortodocsă, şi se-i assigure din noa privilegiile şi drepturile . 
selle, dupa mărinimoselle promissiuni date prin manifestulu 
comandantulul en chef, nemuritorul generali Michelson, cu 
_occasiunea. intrării trupeloril. selle în Romania. 

Indresnim a repeta rugăciunile nstre, Sire ; și conjuram pe 

  

1) Ermbre, fiind-ca contra Grecilor fanarioți erau îndreptate acele oștiri turcești,
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sari v. imperiala în. muimele- Dumnădeului: a “tota “putinte, ca: 

“se: "'bine-voiască' a, scapa cât mar: neîntărgiata mai multu de!. 

ş ună milionti: de sufhete, i în n pericola da fi i sacrificate... e 

- Sire. e 

„A AL. v. imperiale, prea umiliţe şi prea Șapușt servitori: 
„+. Grigorie Balleanu a a Aa 

| „Mihail Manu. Ea RE iai ia 

„.. Scarlat Gradișteanu.. ai 
Da Grigore Rallea. ie 
e AL Nenciulescu. 
ON Filipescu, - 

N. Vacarescu. - | 

„Istrate Creţulescu, 

„ (Nedescifrabila). 
.... Fotake Stirbei. * ” 
E Alex: Filipescu Vulpe). | 

Gg. Florescu. 
AL. Vilara. | 

" Bucureşci, 18 Martie 1821. | 
„NB, Locul a doue semnaturi sunt taiate în piesa originală ): | 

+ 

 Droolamaţia 1 Tudor . a Ea , 
"către topi locuitorii. din, orașiuilă Bucureștilor, parte iseri icâscă și. 

mirenescă, boicră escă şi negustoriscă, și către totă 1207 odulii. 

Pricinile, cari m'au silită a. apuca armelă. sunt: pierderea” 

| privilegiurilor nâstre şi jafurile celle nesuferite cari le pătimea 

frații nostrii. Mai 'naintea intrării melle în Bucureșci, cu calle 

am socotiti să ve vestesca mal Antâin, ca din partea norodului, : 

uitare de. istoy cellor. mai 'nainte lucrate; și să ve chiemă 

pe toţi ca să vE& uniţi cu: noroduli , Și. să lucraţi cu toţii din 

preună obştesca fericire, . , far de care . norocire în parte mu. 

pote fi.. | 

„, Fraţilor! câţi maţi lasata sa se. stingă în , inimele Dv. sfinta 
dragoste cea către Patrie, adduceţi- “ve aminte că sunteți parți E 

  

” ; | Ea Ir IN ” 

, U) Originalul: ilă posedă D. Bolliacă. : Acesta reclamă este “Scrisă în limba 

Ellenă şi în cea francesă; și e publicată în DBuciumul No. 19 'pe 1863; îar: 

- fragmente dintr'ânsa s'a publicati și în Românul No. 96, pe 1862.
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ile “unui” neamul; şi că „câte biinataţi ! acţ sunt: rosplatiri din 

„partea: 'nemului catre stremoşit nostrii. pentru slujbele: ce au 
“facuta. Ca sa fim şi n6i vredaici 'acestei cinstiri alle: nemului, 

datorie netagaduită. avem. să uităm patimele, celle. dobitoceşct, 
ȘI: vrăjbele cari ne-au defăimatu atâtu, în cât să nu. mat fimu - 

vrednici a ne humi neamu.. Sa ne'uhim .dar cu toții, "mici şi 
» mari;-.şi.ca nișce fraţi, fit ăl uniă maici;-să hicram cu .toțil 
îrhpreună, fiește-care după destoinicia sa: câștigarea ș şi naşterea. 

;. a'doia a dreptâților nostre... a 

Vert carele-va îndrâsni-a face! cea mat mică. împrotivire' în 
- lucrarea acestei nașteri de allu duoillea, unul ca acella,- fra-" 

* ţiloră, : să:-se „pedepsâsca cumolitu; ca sâ cunâscă adeveraţii, 
patrioţi şi.osîrdia “celor. ce voiesu a. sluji patrie! cu dreptate. 

a 

şi. far de vicleșug, cu calle an. găsitu a se întari !egătura 

cea de obște pentru binele norodului: și prin jurămintu, care. :. 
se și trimite ca să'lu scaliţi, adevoraţii ful al patriel.!), 

1827 „Martie 20, i „ Theodor,. . 

e "Tota: No. Tar. 

e E - -* Proclamaţia lui Tudor 

către toţi Iocuitoriă oiașelorit i, satelor din sud „. . din ork-ce treptă 
adică neaiuri, posteliuci, itazil, brăslaşi,: rujtași, Virnici, Scutelnici, 
poslujnică şi Sljitori, şi câtre toţi stroinăă Lirnică din acellii județ. 

Este sciut la: toţi” cea până acum. pornire a mea, ce: cu | 
- glasul norodului cellui năpastuit. am urmati și urmedi, spre i 
dobândirea drepturilor; am notatâta,: dand cell. întăiă semni 
„de, bună patriota într acestu: pravoslavnică, pământ romănesci, 
"întru care : 'mi am stramoșâsca nașcere, să otcarmuiesci „Pre 

toți cel ce au: încins arme din. „partea a totă norodului, spre 

sdrobirea și încetairea a orl câruia, jaf ȘI „nedreptate - ce aţi 

| cercat pâna. acum din pricină . 'oblăduițorilor Domni! ce ai stătut, 

i cari întru” desăverșită nemilostivire aflându-se, au „născocit 

orl câte chipuri de mijloce spre a-ve împila;: și Vau sugt sângele 
adducându-v&- “întru acestă mare derapanare” ȘI: prostă stare 
întru care ve. aflaţi; . iară cea mai. de temei. hotarire, a mea, 
însogită cu glasulu norodului, este că nici într uni chipu să 

, 

:0: Dupa originatala. aflată între hârtiele reposatulr Diinitrie Ciocârdia, socrulă - 
e 

N 
mei, şi care se află a ag în n posesiunea mea, :.- 

Ş 9.
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“nu încetede din cererea dreptăţilor țerrei, pe care, şi de nu - 
„le .voiu vedea dobândite printr'acelle destoinice: cuvinte . cari. 
"Sau. facuta cunoscute până acum pe unde s'au cuvenită; ve 

„ fagăduescu suileţeșce ca se vor dobândi negreșitu, prin văr- 
Sarea de sânge împotriva veri căruia vrăjmași se va arâta. 
"călcătoru acestor dreptăți, de care ântâiu voi aveţi se ve bu- 
curaţi. Intr'acesta dar . doritâre : patrie, și. voi cugetâtori a-. 
Hându-me, mi-au ajutati milostivulu Dumnedeu până acum 
de am mântuit, nu numai celle cinci judeţe de măncătoriile 
și jafurile pradatorilăr. otcărmuitori și fellurim! de 'slujbași, ci 

„pe unde am ajunsi și am propoveduită, 'au încetatu relele - 
jafuitoriloru. Așa, dar, ajungând și aici, în politia Bucureşcilor,: : 
„care este scaunul obladuirii norodului, și găsind mulţi patrioţi 
boieri întru assemenea bune cugetări, cu alle norodului asse- ! 

"mânate,: am. hotărâtu, c ca uni voitoru de dreptate, să cunoscit : 
vremelnica stăpânire a țărrit, suppuindu- -se toți cel ce au în-.: 
cinsă arme de isbâvire la legile și pamânteşcile obiceiuri ce 
li se voru arăta, de câtre stăpânire prin mine; daca voia Cu- 

„„mosce că sîntu într'adeveri folositâre patriei, și de mare tre- 
E buință, obștei norodului; caci, făra a cunâsce cinevaşi o sta-. 

pânire, nu numai firesce nu: “ este prin putinţă, ci pociu dice 

şi de mare vătămare la împlinirea ' trebuințeloru ce va avea 
acesta isbăvitore lucrare. Ve vestescu deră tuturor, frațiloră | 

pământeni, că și cuviinţa și trebuința ve îndatorâsa sa cu-.. 
n6sceţi uă stăpânire,. care stăpânire, avându-și 'lastarile sale 
întinse prin laturile ţării, să închipuesce şi într 'acelu judeţ | 
prin d-lori ispravnicit ce se rânduesci de aici, la care, câți 

„sunteți locuitori într acelă judeţu,' trebue să se 'supuie Și să să- 

vărșescă poruncile ce se voru da, când vori fi asemănate ce-, 
lori întru obștescă sciință, datorie și ajutâre trebuințeloriă ce 

_ceră oştirile, ce suntu gata a să resboi 'spre dobândirea: drep-: 

taţilori obștii norodului; şi aşa, înțelegându cu toții duhutu 
"acestei isbăvitâre lucrări, câți sunteţi vrednici de a purta arma 
“împrotiva vrâjmaşilori țerai, veniţi la mine.să ve cercetezu 

starea, vitejiei 'vostre; Și de Voi găsi-o asemănată cu ceea ce: 

se cuvine să fie într! asemenea lucrare, numai decâtu să ve 

priimescă, și să vă povăţuescu datoriile ce aveţi să săvîrşiți; | 
cunoscândă însă și acesta 'că aveţi să 'slujiți ca nișce ostași 

numal pentru ' dobândirea dreptaţilori  vâstre, iara nu pentru 
vre uă folosire de bani; căci şi eu și toți cel ce s'au înfrățitu . 
cu mine, slujimu, nu cu cugetu de dobendire de bani, ci por- .



niţi de râvnă, binelui ce. așteptată, Și: pentru noi şi, pentru 
"copil nostrii; iară câţi nu „sunteți născuți pentru acâsta meserie, | 
împliniţi- -ve datoriile, cu tota suppunerâa: ce!se cuvihe să dați, 
către D-loru ispravnicii județul; “adică, voi, mazililoră, bras- 

„laşiloru şi companiștiloru, îi streinilori, rafuiţi- ve r&mășiţele ce 
"aveţi, a următărei tetraminie de: Ghenarie; assemenea și voi. 

birnicilor, istoviţi râmașiţurile - dăjdiilor. ce . sunt scâse pâna 

a
 

acum prin poruncile. stăpânirii, adică al semel, Vistiriei de: 
Februarie, şi: Martie, po talere:18 de lude; ai: diminiel lefilor, tot : 
pe aceste luni, po' talere 12şi 60: banide lude;: și banii: orân- 
duelii mezelhanelii, de prima veșă, po talere 17. şi 60 de lude; a, 
şi cu toți, din ori-ce treptă şi orenduială, stujiia isbavitârelor Şi 
oştiri alle ţarrer,. dupa cum se va orândui, în dări şi în: 

„transporturi de trebuincidse zacherele;,. și fiți încredințați că: 
mai la „urmă “veţi, înțelege și .rodurile fericirilor vâstre;. câți -- - 
însă. de subt aceste respunderi.ve aflaţi astă-di. ostaşi suppuși . 
„armelor isbăvirii, :să sciți - că sînteţi .cu totul apărați şi. pri- 
vileghiaţi; şi-vol, satenilor, unora ca acestia aveţi să ve scadeţi: 
din lude cu analoghia cistelor lor, precum. și stăpânirea, ţerrei, - 
porunceşce pentru. acesta prin Vistierie catre D-lor i ispravnicil: 
județelor; Şi assemenca se va pădi acestă orenduială și pentru 
câţi alți, ostași se vor mai aduna duprin sate și de acum în-. : 
nainte, prin știința mea şi a orânduiţilor mel; iară după co: 
"veți istovi. tâte „aceste rămășaguri puţine - prin Zapcii plaşii la. | 
D-lor ispravnicil judeţului, după cum, urmesă. obiceiulu, ca să. 
“istovâsca şi D-lor cu .Vistieria . țerrii, iaraşi 'spre întimpinarea . 
trebuinci&selor” alle. isbăvirii, să sciți fără îndoială că mare 
“ușurință are să vi să facă, nu numai întru: respunderea daj- 
diilor, ci și întru. tâte celle- lalte dari”și orendueh; cum și ja- 
furile vor lipsi cu totul; și veţi înțelege înșive scaparea robiei 
întru. care 'V'aţi aflat pâna acum. — Urmaţi dara întru, tote 

"acestei povăţuiri, ce într'adinsu vi: “au trimisi ca, să se citescă,. 
- întru audulu tutulor, și în vilegiu de obște; și fii încredințaţi , 

câ nici odinidra nu veţi rămânea făra dobândi ea dreptăţilor 
vostre ). | 

1821 Mârtie 20. A a : Theodor, | 

3) Dârzenv, Trompeta, No, 659. : 
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a pe , Nota o. LII. Pia i 

| i Caite "do. adoverire dată Slugerelut Tudor, 

“fn numelă Prea Sfinter ș şi nedesparțite Troiţe, unuia adov e 

"a “raului Duninnedeu.: dai . DIR ii 

“Încredințama, cei mă. - -josu iscaliți, cu acesta înscrisă. . “ala : 

nostru, „cum:că am ciinoscuti că pornirea Dumnelui Slugeru , 
-Tudor : Vladimirescu nu este. rea, și. vătamătore,: „nici în parte . .." 
fie- “caruia, nici- patriei, . ci folositâre ŞI isbăvitore, şi norodului : 

| spre “ușurință, „pre care, ca şi pre unulu de binele ţerrei voitor,. : 

"Și: de' trebuință, - obşte norodului, “Pau ” priimită . tota politia: 
Bucurescii, cu dragă: Și “brage deschise.“ Drept aceea, si ne: 

E jărăm, din partene subt aceste iscălituil, : pre: numele: marelui 

Şi. unuia, adeveratului Dumnedeii, că. nict- -0- -data nu vom cugeta, - 

 împrotiva vieţel: și cinstei: D-lui; şi.ne vom: uni pentru tâte --: 
IE bunele. cugetari câte se vor chibzui între. D- lui, și “toți cet! uniţi 

"cu. D-lui, printrăceste' iscălituri, și cari! cugete se vor dovedi : 

„întru adever.căâ: vor privi, fară nici 6 părtinire, la folosul, nebân-” 
tuirea, pacinica Și de cinstită. petrecere a acestul: 'norodu alli 

1» - Valahiei, patriei nâstre; iar, -cându vomă urma: împrotivă, ŞI . Sa 

ie purtându-ne cu: vicleșug. împrotiva 'obștescului: folosi, și celle | . 

maăl' sus fagaduite, vom „călca. vre una 'dintr'ânsele, „atunci, ca. 

-nisce etemători. de Dumnedeu, şi. vr&jmaşi al: patrier nostra ” 
| şi. binelut obșăesca, nu numai înaintea” înfricoșater judecați se 

„avem pâră pre Dumnedea, şi se fim! lipsiţi de. Dbunatațile cereșci, 

"ci: și “aici, judecându- -ne de -câtre toți cei înfrațiți! la acestă: | 

” sfântă. legătură, și dovedindu- -se prin destoimce arătări învi- * 

novațiți, se ne pedepsim după hotârtrea prăvilelora; și: spre 
- încredințare, am iscalită înşine . cu mâinile nostre !); - 

„ „7 Pa , a 821 Martie 230: 
i Alla. Ungrovlahică Dionisie, ! 

- Gherasie Buztulă,. . , E II N 
Marion. Argeșiulă, RE a IE - A 

" Istrate Creţulescie, * | Mia . î. 
Să Grigorie” B dlienu, -. E ae , i Dea 

Mihalache Manu, a E ae 
- George SI: itiuenu, : | 

Xicolac Golescu, ” 

Yotache' Stirbel, 

I0a Stirbei. - , 
Scarlata Gradigetni, Pi ” Sati 

y 
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N. Philippeșcu. | - 

AL Nenciulescu. 

Ș AL Villara, 
Do "N. Văceărescu, 

Dă a Mih, Cornescui. | a 

| m C, Golescu, Mă aa 

“Dim. Philippescu. Da i 

Filip Lenșu. ; 

G Creţulescu. A . i 

: Iordache Stirbei, i 

| Dionise, Fotino, Serdarii, ?) ea 

Antonie Papazolu. : . . | 

- Stefan Bujorenu.. II Ia, 

I. Falcoianu,  :- ! 

Ion Catuntnu., ! 

Raducanu, Serdari | 

Manolache: Nanoianu' 

Alexandru Slugeru. 

e Michal, pitaru.. e a: 

G Bujortnu. E a 

: Preda Săulescu, | .- e , 

„m George Lehliu, -. a 

Ton Clinceni. ip 
E Stephan Orășăriu. i a 

I6nJianu, : i 
„Alexandru Serdaru. |, 

C Borânescu, . -. , RI | 

„. Panţică Velcea a , SE: 

„Constantin, biv vătafii usb. - 

C. Grectnu. | 

A Constantin, Slugeru, : 

- Alexandru „Andronescu, 

Nicolae “Catacaşi, - 

16 Stolnicu., , 

Bănică Balăcenu. | 
Ion Pitaru, 

„Ce Andronesci, aaa 
"0 Mristodori Serdaru, i 

i *Theodosie vel Slugeru, ia 

10n. Lacenu. i 

o , „: Nica Serdaru, - : A 

Rea Alexie Slugeru. i SR A 
Mă "George “Tulenu.! N N aaa 

Matheia Grectnu, medelnicer. a 
, e . . | „i 1 

5 Istoricula. i a 
” . >. - - .
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Nota IN o. LIV. 

Paiţia către Portă din partea Boeiloră în tu a6rea insurecțiunii, 

Noi, prea plecaţi robi at. prea puternicel imperaţii, Mitropo- 
litula ţerrei, Episcopii, Egumenii, Boerii mari şi mici, căpitanii 
mazilit, și totă obscea locuitoriloru pămentului țerrei Valahiei, 
6chiulul Keleru împeratesca, cu celle pâna la pământa aşter- 
“nute prea plecatele nâstre închinăciuni, facemu arâtare prea 
puternicei împerăţii, că, sosind pâna aici “la Bucuresci Pudoră 
Vladimirescu, insoşitu cu mulțime. de -norodii, cu lacrame de 

- umilință, îmbrăcaţi în vestmântulă. falii, și acei desevirșitu pră- 
„pâdiți şi sărac, acum când era vremea muncei câmpului, pen- . : 
tru jafurile ce în multe chipuri au cercatu, şi pentru perde. ea 
dreptaţilora și a privilegiuriloră ce din vechime a avută țerra: 
acssta, cu milostivire arătată de prea puternica împerâţie, câtre 
noi suppușii el, iar acum câlcate și ajunse mal cu totulu a se 

„perde, nu din pricina: nâstră a Boerilora . pământeni, precum 
bănuia norodulă, ci.din pricina, obladuitorilora Domni ce au 
statutu, cărora din slabiciune, de nevoe, trebuia să ne plecam 
Și noi, suppușii și credincioșii prea puternici. împerăţii, boerii 
pamentu, pentru care apururea gasindu.. vreme. de îndelet- 

-. nicire, nu am încetatu a ne plânge către prea puternica. îm 
perăţie, precum și. acum am fostii siliți, dupe datorie, a asculta 
dreptele plângeri ale ticălosului norodu, nu cu chipu de î împo- 

„trivitori câtre prea puternica împeraţie, ci cu chipuli celiei 
mai adânci suppuneri. şi plecăciuni; privindă dară la.vrednica 
de jale plângerea, lori, de patimele'ce au cercată, şi parin- 
“tesca datorie implininda, îndrasnimi a face. cunoscută către . 
prea puternica Împerăţie alle salle drepte rugăciuni, însogite 
și de celle cu înferbinţela din parte-ne, ca cu milostivire să ni se . 
dea voe a arâta mat pe larg greutăţile ce a suferită acestu . 
norodu din pricina numiţilora obladuitori, și a perderii drep- 
tațiloru şi a privelegiurilora ce din vechime a avută, cu mi- 
lostivire hărăzite de către prea puternica şi a nostră hranităre 
împerăţie, rugându- ne ca Și acum să ne umbrescă cu cea de- 
plină obicinuita. milostivire a sa, acoperind cu dânsa pe acestu 
norodu credinciosu, şi despre o parte împilata, din pricina 
necazuriloră ce a patimitu, iar despre alta îngrozită de întâm- 
plările ce potu să- vină asupră-", şi să se întâmpine ori ce 
năvălire de decinde; „că, dupe cum ne-am încredințată, Chiar



din celle ce am vedutu acum unui ani, ridicarea norodului nu . 
- privesce spre împrotivire, ci spre: cererea dreptaţilora 'salle, 

care. înșine noi vomi îndrâsni a le arăta, cându .prea puter- --. 
nica împorăție se va milostivi a ne'da, voie ca să facemu uă 

arătare ca acesta din partea suppusului și credinciosului norodi. 
Asceptămu dară cea milostiva, prea înaltă şi sântă. poruncă 

a prea puternicei imperăţii. V : ! 

E 821, Martie 37. 

= . Ă 4 

„Nota To. LV, | | 

„. Protinsti dialogă politică între Ipsilanti i Tudor, 

 Dpsilantii Imt 'pare binecă vă vedu sănătosu; şedeți,; Dom: 

nule Vladimirescu, au disu Ipsilanti franţosesce, 'De mult timp 
era necessaru s& vorbim noi amândoi, în persână, | 

Vladimirescu. Suntu gata a ve asculta, a! respunsu Tudor | 
- Vladimirescu. “ 

„ Ipsilanti. Credu ca DNostra” „ştiţi scopul cena mare pen- 
tru care am veniti aici. 

Vladimirescu. După cum cd. din proclamaţie: D-Văstea, 
-Waţi luată asupra-ve sarcina de a libera, Grecia de sub. jugulu 
„turcesci. | 

Ipsdanti. Curate: așa. Luându asupră?ral comanda. Etorică, 

eu am appelatu la popârele. împilate de jugulu barbară; ȘI la 
cehi ântâiu pasă, întâmpini! oposiţie. Și de la cine? De la a-. 
ceia carii ar trebui se se grăbească sub stindardele libertății, 

Vladimirescu. Divanulu' ţerrel a dorita se ştie cine v'au în: . 
sarcinată pe D-Vâstră cu marele actu allu elliberării Greciei? 
Și cine v'au împuternicitu să appelați la ua rescâlă generală 

contra Turcilori? Divanulu a: trimisul la D- Vostra pe „deputa- 
tula Pavelu Macedoneanu. ?).: 

Ipsilanti. Ce mai spui, Domnule? Acesta deputata a fosta tri- 
„misu de Domnia ta, nu de Divan!  - i 

Vladimirescu. Acâsta e suposiția D- Vostra; dar nu cu, ci 
Divanul Wat rugatu se comunicaţi plenipotenția D-Vostra, a 

Ipsilanti. Cine mau împuternicitu pe mine? a gliss mândru 
Ipsilanti, Domnia ta ştii cine sunt eu? 

% Condica Archivei- “Statului, No. 123, pag. 196. 
2) Nu cumva să fie Pavel Machedonski? 

po



lă 

— Piadimirescu. Știn.: Doninia: ta ai „servit, în. Russia „că : ge- 
“nerata; iar eu în Valahia ca Capitanu; însă aici nu e Russia, .* 

Ipsilanti. Nu cumva Domnia : ta socoteșci că. eu:'sîntu da- 
tor :a: descoperi. Divanului țerrel Valahiei secretele “Congrese- 

„lora Europei? -Nu-cum-va Divanulu nu înţelege “unde înclină 
"de atăţia ant politica tuturor putetilora Europei? 

Vladimirescu. Politica europeană, „pentru , îndeplinirea pla- . 
nurilor sâile, nu avea nevoe se ve însârcinese ca se “adunaţi 
în Moldova și "Valahia toți vagabonii ŞI calicii,, ca se liberaţi 
Europa. de Turcl. A 

Ipsilanti. Domnia ta, Doninule,. ești . impertinent, Doinnia 
ta ești inamicul! patriei, D-tale. Planul D- tale este a te folosi - 
de turburari, și a. “conduce pe vagabongii i p- tale, pe Panduri, 
la hoţii! . 

pp i 
Vladimirescu: Titlurile D. tale nu suntu mai i Dune! de cât “alle - 

-melle; şi ce, să mai vorbim deșpre acesta? Dorna ta fa ce știi,” 
și eu -voiu face ce ştiut! DR 

- Ipsilanti. Noi, Domnule,. avem uni inamică comună; și 'noi 
„trebue 'se lucrămă cu tote. puterile, iară nu „Să. ne : “întrebama , 
unulu pe altulu. despre dreptuni. De ' : 

Vladimirescu. Inamicii D- Vâstra sînta Turci; iar! al noştrii, 
„Grecii Fanarioți. Diferinga se vede” din proclamațiile Diale, 
şi din alle melle, Câmpulu D- Vostra e Grecia. Mergeţi peste 
Dunare. Tar treaba „nostra. este da alunga pe. Domnii Fana- 
'rioți, totu acolo; nw'e. locul. loru aici. Destulă, ad strânsă de- 

„cima din Principate! l-asă se mârgă sub: stindardele „D-xv6stra 
st liberese Grecia” de sub jug; şi ne vom, mântui noL de. -ju- 
„gula lori. Pârca, noi sunteniii ferma. 5 D-Vestră! D-Vâstră | 
„aveţi p âmânturile şi. sclavii D- Vâstra. Jupuiţi dupa ei măcar 

și trel piei. , : - . 
Ipsilanti, Domnule Slugeru: . 
Vladimirescu, Voevod, nu Slugeră  Doranle Ipsilanti >. a 

"disu Vladimirescu, "trântindi cu 'sahia pe podelele camerei. 
Ipsilanti. Te poftescu sa taci, . : r“. 

Vladimirescu. Saracul de mine! Cum se, mă tema de Doin- 
mia ta i a - Ra ta 

„Ipsilanti. Eu în turnu te. voi sili s& te temi. a 
Vladimirescu. E! pâna atunci, adio! Spera. a ne vedea, în, . 

: curându! n. 

  

1) Moșie în arendă, 
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„Officerula ritssa, care,. în timpului. conversației, pi privea prin: 
. încuetârea, ușei, adaogă: că la brâulu: lut Vladimirescu atârna... 
-doue pistâle ș și uâ sabie turcescă în diamante; câ era mare de stat |. 
și spătosa; că în capu purta. uâ.căciulă naţionala, nițiosă (2) 
“ca era bruni, smolitu, cu mustăţile lungr; și.avea niște, ochi 
negrii ca cârbunil, caril cereau resbunare,t. Da 

„Sa ne > fie. permisa, prin: câte- va Observăţiuni, sa. dovedim : 
neesactitatea multor asserțiuni 'din acesti dialogu. Să 

Dialogul nu s'a putută; ține în limba francesă, pe care Tu- 
dor n'o cunoștea; afară numai daca convorbirea î în limba fran- 

" cesă s'a ținuta. între Ipsilanti: și Ilarion, . acesta ca. întrepretu 
între “Tudor şi Ipsilanti; dar fiind că n'o spune officeruli russu,. 
"nici _menţionesa de Ilarion, este, evidenta ca nu pote. fi esacti 

ce spune. autorulă. „Tudor. cunoștea pugin limba „Breca, pe. 
care. o învețase în casa Glogoveanului; ş şi saă ca nu: 9,vorbea 

„destulă de „corecti, „san că a, voitu să aiba “de. martori, una 

ca să, pata justifica intorvenirca lut Ilarion. „ca, interpreta între” 
dânsulu și Ipsilanti, PI DI -. 

„Cum ca convorbirea s'a, ținuta în limba grâcă, dovada este 
„ Cioranul (pag. 53) și Iiriak Popescu (Românul pe 1862 No. 
299) cari amândol citeasă cuvinte. greceşti d'alle lui Ipsilanti. 

 Fanarioții erau prea mândrii ca să, vorbâscă. alta limba de cât . 
"cea paternă, cu care. se falea,: și pe care .0o consideraa ca 
limba: Deilor:” zi PI mai ze erat 

“Nu pste fi esactu ca între “Tudor. și Ipsilanti sa se Fi schim- 
bata cuvinte însultatâre, ca împertinentă,. vag gabondiă etc; nefiind 

„nici: politicu. nici cuviinciosă din. partea: unoră. assemenea băr- . 
baţi a se insulta. gratuitamente. i, | 
“Tudor era prea modestu ca'să se numescă pe sine "Poevodă, . 

și avea destulă. buna simţ « ca. să.nu amerințe pe Ipsilanti în 

') Acestu dialoga” este estrasti din bibliotheca de la St, Petersburg. secțiunea 
| voiajelor, din opera officerului russă A.: Veltman, amici cu Ipsilanti de cândă 
- acesta-se afla în dtirea rusâscă, şi care câllătoria: ca . turistă prin: Principate în .; 

anulu 1821; elli-susţine că a audita « cu “urechile „sclle acestă - dialoga, find i 
retrasă în camera latterala, 

Acesti dialogi s'a comunicată D-lui. Romulus Scribant de fratele Dumisale, ” 
-D. August Scriban, "cancellar alla universităţii din Petersburg, şi s'a publicat în 

: Dacia liuicrară No. 8: din 1870, după. care La: reprodusa Fâea Transilruniei No. : 
+ din 871, şi fiardistulă cirică de la. 25: Decembre 1870, o :
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“locuinţa lui, trâutindă sabia de parchetu, când. din. assemenea 

insulte şi ameninţări. putea. să'și compromiţă viaţa,. și prin ur- 
mare. causa sacră: ce. apăra; și să provâce și uă luptă, uă luptă, 

fatală pentru. țerră, între panduri și greci. - 

„Nu e esactu' ca: Tudora ar. fi mersi la întâlnirea cu Ipsilanti 
armata cu. două .pistole la brâu, și ca sabia sa era: împodobită - 
cu diamante, 

“Bărbaţi de totă încrederea assigură că numai la drumu purta 
“Tudor pistâle, la. coburul calului, nu la brâu; iar sabia, de va 
fi aceia pe “care '0 posseda: D-nu Cacaleţenu, mare nici teca de | 
arginta nici “mârierulu cu diamânte.  . Ă 
“In fine, Tudor: nu era înaltă, nici: brună, 'nicl . simolita, nici. 

cu 'mustăţile lungi; ci 'ast-fel cum Pam descris: noi în biografia 
"sa, dupe încredințarea unoră barbaţi, competenţi şi onorabil, 

| ca D.P. Poenaru, Columbenu, N. Popescu dela Mușetesci, etc. 
': Totu ce e. devora î în acestia: dialoga suntă cuvintele disse 
de "Vladimirescu, ca 'causa Românilor difera de causa Greci: 
lor, “unii având de inamici pe “Tura, iar "alţi, pe Fanarioţi;: şi 

“ca locul Grecilori este peste Dunare, iar nu în Principate. Ac6- 
“sta o încredințeda, toți martorii și scriitorii, Români și străini, 
„pe cari "am citati la Anele dialogulut de la capitolula XXII. 

  

IE Ia aie Nota No. XVI. Si tae 

„Dela: Slugerul Tudor, 

Fraţiloră Gmeni al Adunarii, N 
* Fiind-că familia D-lui biv-vel Agă:  Alessandru Y Vilara merge 

la Brașovu, iară D-lui remâne aici în Slujba: ţerrel, împreună 
cu cer-l-alți prea cinstiți boieri, poruncim “ca întru nimicu su- 

| părare la drumă s& nu se facă de catre':cine-va; ci mal vârtosu 
“veri ce ajutora le: va face trebuinţă 'se li se: înlesnescă; căci 
care se: va îndrasni a se apropia cu cugetiu' reu''de acâsta fa- 
millie, saa de Gmenii căre "1 are spre padă şi ajutorul drumului, 
„cu cumplita. mârte” se va pedepsi. 5 | 

“Theodor. i 2 Aprilie, 1821, | 

7 După originalula ce “li possedă D. Bolliac. 
NB. — “Actele originale 'ce'le possedi D.! Bolliac conţină” propria: semnătură, 

- a lui Tudor, reprodusă .în facsimile dela începutului operei. Asemenea și: procla- 
Ă maţia dela 20 Martic,. (Nota No. SI), conţine: propria sem: nătură a lui 'Fudor. 

- N 

da 
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o | Nota ro. LXVII. . . , 

| “Arzulă trinist la așa dela Giurgin din partea Divanulai țara 
Prea Tnălţatde ș şi miilostivule: Pașă, Fffendi all. Giurg gi, | 

Rivna, credința și suppunerea nâstra.. și a stremoșiloru noş- 
trii. câtre prea -puternica, milostiva și a "nostra hrănitâre împ&- 
răție,. au fostu, este și va fi în: tâta vremea: cunnoscută şi 
mărturisită. Dâra, fiind-că: acum Sau vită mulțime de norodu, 
într'atâtu păâtimașii de jafurile şi nedreptăţile 'ce au: “cercati, ” 

"în câtu au ajunsă la cea din urmă desnadajduire, și voesce” a 
'ŞI arăta plângerile şi tânguirile selle prea puternicei împerăţii, 
şi ași dobândi mila și dreptate 'de' la milostivirea împerăţiei, 
prin mijlocirea Inălţimel telle,' cunnoscându firesca bunătate Și 
“adânca înţelepciune: a Inălțimet. telle;' ce al arretata: catre ţerra 

„ ntraceste: resvrătiri, ne rugâm' cu umilință se: te. milostivesct 
da ni se trimite fara zâbavă un 'Effendi din cet mar d'aprâpe 
credincioși . și suppuși ai |. Elle, carele se scie ori grecesce, 
s6u rumânesce, de va fi prin putință; iara de nu, se scie şi'- 
numai turcesce, spre a da ascultare plângerilora Și dreptaţi- | 

„“lora ce cere acestu ticălos și năpăstuitu "noroda,' credinciosi. - 
Şi suppusi prea. puternicei Impărăţii; care plângere, ascultân- 
du-se de câtre acellu Effendi, se faca tacriră câtre Inalţimea 
Ta, ca I. Ta, se mijlocescă cu milostivire catre prea. puternica 
Imperăţie” pentru ella. ” a aa aprile, 12 

Nota No. LIVE: | 

Covântaă lui Tudoriă 'către oştire la, plecarea sea e la Co-: 
troceni. i, e 

„Până în câssulu acesta, am iconomisitu, fraţilor, trăba cu 
Turcii, a nu calca pământul nostrii, când cu una, "când cu alta, 
fara a.ne arâta „revoluţioniști catre Porta, cerenda numai a 
arata drepturile patriei n6stre;. deru nefind priimite. Tugăciu-! 
nile „nostre, care le am fâcutu mai de multe ori . către Porta 
prin jalbile nostre, şi vedându. forte” bine ca vrasmașii noştrii 
au ajjunsă afară din capitala nostra (a Bucuresciloru) cu gându 
a face cu noi resboiu, sîntemu siliți a lassa acesti orașiu, Bu- 

” curesci, ca s& nu frau pricina, noi singuri, a arderi. lui; şi se 

  

e . 
1) Condica No, 123 din Archivă Sttata, pag. 197 verso, -



De o sală 

„ne trâgena spre întrupare cu cel I- alţi fraţi al noştrii chreştial, 
-«purtându grija pentru.a nâstră obştesca: scăpare şi a Patriet - 

n6stre; și de. acum 'în „colo, frații: mei, Panduri, „Bulgari și 
„Serbi, "conlocuitorii „nostri, "trebue s& deșertămu pușca -nâstră 

în. carne de “Turcă, . de vori năvali pe noi; și se: facemu nu-. 
" mele nostru lăudat; a ne vesti tote nor&dele, „că am statutu, 
“voinici. împotriva. vrăjmașiloră nostrii, : : 

- „Fraţilor panduri, și :vol,. cel-l-alţi. conficaţi, al nostriţ;, acesti * 
“Tare: nu, suntu ca: cel din Cladova, din Pureţi și: din Fetes: 
“lam, voinici, cucare ne am batuta, de: multe ori, în dillele lut. 

„Noitof; acum se: cinstimi nemului, nostru. biruințele cu care ne 
“va cununa D-gei, „Liptându- -ne. cu vrâjmașulu cu îndrasnela, și 
“inimă voinicesca; că: și densulă vedEndu-ne" că ne: luptâmau -:. 
” Dărbătesce, va. dossi înapoi, gonitu - de noi, precum și alta data... 

„au pâţit!o, atunci cânda. mai „vârtosi . şi: virtutea. nostra era. - 
„nat mică. e - 

„15 Maia 821. 

“Nota. No. ESI. 
a iii . Legi ostăesti alle “Eteriei, 

Arta E.  Veri-care ostâșt, oficera. :şi omă, 'de arme, “trebue. ase 

supune tot-Văuna și fară. nici ua împrotivire superiorului seu, 

purtându:se cu respectii, și esecutând ordinile lui cu grabnicie: 
şi esactitate, Calcatorul acestei „legi. va fi, „pedepsit ca una 

" inamică ala patriei, adica cu raârtea.. 

SE - Art. 2.. Acella care'va deserta: de: la postul : săi se. va pe- 
depsi cu morte infamantă. e 

Art, 3, Acella care şi va lasa drapelula și regimentul sea, 

întâia se. va: degrăda în faţa. armatei” (ca ziedemh - de '.onsrea 

de! a servi patriel); dupe aceea seva, declara catre totă po-?: | 

porul” ca un "defaimat, fară ași mai redobandi' ondrea; afară nu-i: 

mal daca ara face! Servicii și isbândi marr' în folosulu patriel. 

: Dăca vă deserta: Ia i inamic, Și se va prinde cu armele î în mână: 

” “coitra patriei, selle, atunci să se deșonorege pentru tot-duna, să 

se 'afuriseasca şi să se spândure; iar corpul lui să nu fie demn de : 
“a se îmimormeânta.; și "numele “lui să ramâe blasfemat! și urâta de 

ii , 1 . fa 

„ieperațiunele fiitâre; ! O 

: 5 Aemoriza în JRiriac Popescu! (Românulă No, 304 pe 1562),



 armat,.să fie pedepsit cu mârtea..... 

IL) 
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“Act, 4 Acdila care va: fara, să 'se. defaime în publică, . să -: 

. înapoiese. lucrul “furat, 
Art... 5. - Adella care va: perde, sun. își va a. vinde. “ârmel; să fe. 

"- obligatu a „merge fară arme: contra inamicului; şi. până. când.! 
“nu a: dobândi prin vitejia. sa alte arme, să remâna- desarmat: 
şi ca un servitor “alu. arimatel. » 

Art. 6, :Acella care va .omori, pe. carăctadui sea, sau -pevre-: 
unul din Conniaţionalil: 'sel; sai: pe. ori-cine, . afară de inamicul . 

ij 

Art. 7, Acella 'care se va dovedi î în relațiunt cu inâmicul COn- - 

. tra ferrel, să se pedepsească. conform art. 3. 

“Art, 8. Verl-ce „conspirăţiune; secretă sau vedita, sau veri: ice . 
_ revoltă. contra». superioriloru; dovedindi- s0, să „se pedepsea 

- cu mortea. 
“Art, 9. “Tulburarile, „certele . ȘI i gâlcevile a dintre ostași. vor â- 

DI pedepsite cu asprime; căci fiind toți tovarăşi, trebue să fi6. Și. 

amici, spre a se “ajuta impreună la veri- -ce! nevoie. 

„Art. .10. Beţia fiind ua causa a tutor roucaţilor, se va pedspsi Să 

cu multa severitate. = 
Art, IT, Ostaşul care va ipsi un minut: macar fara vota su-". 

periorulul seă, se va pedepsi, cu asprime: 
„Art, 12, Tie. -care' cap este resporisabil: pentru cei de sub din 

„ sulă, și. să va pedepsi: „pentru abaterile subalternilor lor. ! 

„Capul ori-căârul. regiment este, dator a ăvea tot-d'a- -una în 

:-complect numărului ' ostașilor - “de. sub. comanda; sa; iar când 
vre-unul dintr Anșii se, va, omori, sau. se. va perde, sau se, va 

” bolnăvi, să 'se.- anunţe. prin. raportul. dilnic către superiori;.. la 
“cad însă de a lipsi acellu superior, . să. se, “pedepsâscă, per-. 
„dându-și “postul, și sa 'se: degrade iarăși în simplu soldatu. 

Acella însă. care.va da. „mărturie sad râport mincinos „dupe - 

-- ce "Şi va „lua. , pedeapsa: « cuvenita, se se: degrâde. p- 

AL tpsilaati 

„e Sa 

, Iu) Estras dia coaulica. penal: a Etezizi. Veji Fotino' pag. 108—109, 
- 

| 

„i 
E
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Nota o. LS 

Pitogerea ș şi tângairea Valahiei asupra nomulţumirii străinilor 
- ce ză derăpănzt p 

“Petr a nedreptatea ca î. Sai făcut. 

O! mamă, sfânta dreptate!, 
Vin din ceră, de unde ești, 

_Vediml a mea Strămbatate; 
Cellor re să resplateşti, RI 

Cerurile, din "malţime E Sa 
| Rogu ca să 've deschideţi; 
Ya răutații mulțime 

Ce'i asupra'mi, s'o vedeți. 

Arătaţi milostivire 
Ta allu mea cumplit: suspin 

- Și de-este' 'resplatire, -:  -_- » 
Spalaţi mi ali mea venina. 

Nu “mă, au mai remas putere, 
„Nici alta und sa nădluescu; 
Mau pătruns a:mea durere, 
„Și cunosc că mă topescu. 

Eu fară fațarnicie 
„Pe străini "1 am priimit; 
Faria şti că's 'vrâșmași mie, 

Ca pre: -ăi mel fii i-am iubit, 

Aa vrut să, fiu: hranitâre 
„La nemernicit barbari, . 
Mamă, bună "ngrijitore, - 
Fara ști că sînt tâlhari, . IN 

1. am priimit părintește, 
Pe flamându, golă, însetatu; 

Și el acum tâlharește o. 
De totu m'aă derăpânatu, a 

l-am ajutată cu mijlâce, 
"În tot chipul ajutor, 
Socotindu' fii de pace, 

„Iar nu hoți resvrătitori,
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Isgoniţi, fugiţi: de silă, A 
_ D'allu lor-loc înstreinaţi, 
Au aflat la mine mila - 

Ca şat mel. cinstiţi barbașr:: 

Și mai mult de cât'se pâte' 
I-am îmbrăcișat pe toți; 

J.e-am fost scăpare la tâte,i 
Ne ştiindu“ ca sunta. hoți. : 

Le-am fost mâma cu dorirg: 

_ Cestor barbaţi blestemaţi; 
Nu le-am facut” osebire" 

Dai 'mel fi adeverăți.: 

Nam știut că vre-odata 
„Me vor face-vândatsre; 
N'am știut c'oiu fi 'nşelata, 
Și “mi vor f „omoratâre, , i 

Toţi, în loc de mulțamita, 

" Pre mine.au uneltit 

Să me vadă prâpadită, 
După ce'i am fost cinstit. ; : 

A me rapi pân. Ta morte: 

Asupră&'ml aă cugetat . 
M'aa slabit: cu. totul forte,..!: 

N'am nădejde de scapat! 

Ca nişte lupi pre uă turma, . 

"Pal mel fil i au praştiat; | 
Gonindui din urmă ?n urmă, 

De mine “i-au departat; 

Toţi nevolnici, cu urgie 

Asupră'mi au fost porniţi; 

Ai mei fil cu vrăjmașie: : 

" S'afla de er risipiți.:. 

"Aa silit ca se desparte ' Da 
Mama, tata, de fecior; * 

"Au înstreinat departe e 

Chiar pe frate d'a lui sor, 
Li



-.. glânșe, 

„i ari Da DR 

| Aa batjocorit: feciăti, i 

î - Si"femel între barbaţi;. 
"Au necinstit orice stare, 

* Lăsându'1: gol, desbracâţt.. 

Au prâdat biserici sfinte, - 
i a Și nimic s'au spaimântat; 

Au necinstit în cuvinte 
„Pre. cerescul împerat," 

1acaşul cellul prea. nare 
. Barbatii Paa desveiit, 5. 

Răra frică. de 'mputare, . , 

„Prea tare- au nelegiuitu, ae 

  

Blestem asupra, niemdpumirăt lor. . 

" Dumnedeule "ridurăte, i 
. Dreptule judecător, 

Vei mi a.mea sțrămbătate, 

Drept a lor. nemulțăinire, 
Da-le scîrbe- și amar; 

Da-le dreaptă resplatire, 
Ca.m aa “prădat în Zadar; 

„Mânia. ta săi urmese * 

- Ori macar unde- -or. umbla; | 
Osânda ta săi vinese.  .. . :.- 

Ver pe ce loci vor sta: 

Erica, “da-le sa se teamă. 

Și funda când. s'o mișca; 
Pribegind, să bage seamă 

Chiar de vânt când o sufla. 
* 

Fa-le lor. calea, pustie, 
- Ca să umble rataciţi; 
„Arată a ta mânie | US, 

Șunde or fi  pribegiţi, 

Da Altusiune la desr: iizea de plumb a Mitropoliei din Tiigovişie; e ca si târne” 

., 

.. ! 

-
 

Și le' fu resplatitor!, Ie Di oa 
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Drepta Ta le “resplatesca ii 
" Cestor nemulțămitori; Da 

Urgia”"ţi san .osândesca + | 
Ca pe nisce- “împutatori, 

Curse n callca lor. le puăc, - 
Sa cada-? n perdare toți; 

-Nu mai vadă: dille bune, i 
Nemulţamitori hoți. ă 

Pașii lor le poticnesce, . 
Sa maiba unde 'scâpa;! 

Adunarea lor: sdrobesce 
"On unde se vor afa. 

„Sa nu pota sa “ȘI găsăsca 
L.oc să fie odihniţi; | 

Pururea, să rătacescă, 
Și sa! fie necâjiţi. 

Nu 'și gasesca ună 'sa A şăda 
“Câtu- ȘI de puţintellu loc; 

„Fă ca cerul sa nu-y vada, 
Și se pice. pe el. foc. 
SCI NINO 

“ Rugăciuica. i 

Dumnedeule prea sînte, 
Celu ce tâte le: privescl, 

Addu'ți de mine. aminte, 
Nu ?m veci să ma pedepsit 

Ved necadurile: melle,: 
Ca s'au forte: îmmulţita; 

Dureri, scârbe, nevol. grelle, 
Cu totul:nau cov îrșit, | 

Vei a mea derapanaro,: 
Ca sunta: apprâpe se. peră; 

Nu me lasa în „perdare; : 
„Ajutor ia Tine cer. - : 

„Cată din ceru jos la mine, * 
Și“mi- vedi focul celtu irina; 

“ 10 
.
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Intărcete-acum cu bine, 

Ca mat'cu totul mam stins. 

Eram sloboda grădină 

Veri la cine-ar, fi venit, 

Cu.tot felul de rod plină, 

Fava fi nimic oprit; 

S'acum am ajuns în stare 

Mal de tot să me sfirşesc; 

Plâng, suspin fără ?ncetare, 

Din di 'n di mal rei slabesc. | 

Pana când da Ta mânie 

"Sa petrec tot în ohtat? 

Intârceţi a Ta urgie,.. 

" Nedi ca m'am derăpânat! 

O tâlharesca pornire 

D'odata ma prăpadit; 

A mea tâtă, moscenire 

Forte reu sa risipit. 

Frică, spaima, de odata 

Peste mine ai venit; 

AI mei fii, norod mult, glâta, 

Pribegind mau napustit. 

Toţi s'au respândit departe, 

Prea ticăloși ai mel fil; . + 

. Sate şi oraşe sparte 

„Au remas golle, pustii. 

Intorce'ți milostivire, 

„Şi-mi ridica. acest nor; 

AL mel fil, a ta zidire, 
Vedi. necazurile lor. 

Nu mal. pociu avea răbdare 

ADi vedea înstreinaţi; 

Arata ta îndurare. 

- Ca să-1 văd iar adăunați, . 

Pâna când să fii scârbita 

„Și jalnică dat met fi? 

s
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Pâna când voia fi mâhnita, 
Sufferind ticaloșii? : 

Eu eram cea răsfăţată; Aa 
Cu tot felul W'addunari; : 

En cram .cea, desmerdata !. . 
In plimbari şi desfatari! -., 

Șacum podâba mea tâtă . 
Mal Sa, stins dupe pământ; 

Nu gândesc ca vre ua dată 
„Ce-am fost iar să dic ca sunt! - 

Casele celle frumâse” 
„Prea iubiţilor mer fi: .-: 

Când.sa le ved luminose . . 
- Din 'ntuneric cest -pustil? 

Ea mă bucuram odata | 
D'at mel fi n6ptea âmblând; 

- Sacum sînt fârte 'ntristată, - : 
Nâptea de câini tot urlând, 

„ Alle melle uliţi tâte Ii 
Saltau ndptea ?n veseli; . : - 

“Sa nu plânge-acum nu pote -. 
Vegendu-se ca sa pustii! 

Tâta ulița-acum plânge - ! 
„ Sângele ce s'au versat; 
Nu mai pot înghiţi sânge, 

Fie chiar şi vinovat, | 

Tineri, bătrîni, prunci, fecidre, 
”“Plâng, suspin fara soroc; 
Intârce-acesta durere, 

» Și potolesce-acest foc, '- 
E , - A Î.C 

Sfăhtiri către pământeni, _ 
Și pe voi, fii, ve rog. fârte: ” 

D'acum "nainte sa, fin | 
Intr'un cuvînt pân la mârte 

I-a o Ialta și uniți, 
2, 10:
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Ve sfâtuesc părintesce ai 

Chipul €are'să-lu urmaţi; 

Trâiţi toţi. moralicesce 

„Ca nume bun să: ve daţi. 

Cea d'acum împrejur stare 

Singuri. vol o "judecaţi, 

Ca fara nici uă 'ndreptare. 

„Ne cunâsceţi vinovaţi. 

Nu aţi grijit pentru mine 

: Nici de cum să ine cinstiţi; 

"N'aţi cunoscut allu meu bine . 

Numele să mi-l mariți. 

Se 'nalţase * n uni-măria 

| Pân': la: punctul cell de sus; 

„Se lăţisse lacomia, ee 

„Umblând cu capul. pe. sus. 

Caruia era datori, 

Și cinstia cât.nu se pote 

Pe streini lingușitori;, cir, 

Vedeţi! acum la ce. stare ! 

Nemernicia mau dus, ...'! 

La ce rea derăpânare. -. ,..,: 

Pentru vol ci m' au suppus. ” 

Ţară nici ua “judecată 

Vot cu.eL:w'aţi însogitu, 

Acum vedeţi că odată. 

o Ma de tot m "ad pustiit. 

Nu me socoteaţi de: mumă - 

Sa-mi fiţi fii, şi vol toţi fraţi; 

Ve numiați fii drept uă glumă; 

„Iar nu drept adevăraţi. 

Şi-n fumul 'cellu diplomatic 
Au năvălit unii cu totul, 

Și nu ved nu simti, AR 

„Ca râde de ei norocul: DD 

[ Acesta strofa 2 neînțeles, 

Uitaseră p "alla lor frate : ie | 

Re at?
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N'aveţi” între vol'unire, :. , 
„Unul.p 'altul. să iubiţi, . az 

 Eraşi plini de - pismuire a aa 
Și de patimi stapâniți. 

, Destul voă vâ.crâ 

, Streint numal, se vedeţi, 

Si morte de şive da. 

Tot acellut ve nchinaţi. 

» “Dintr'a vâstră rea urmare ii i 

Astadi cercu amar, duireră,! i E i 

„ «Astad sînt la ceasta stare, Si 
Slaba; fara de puteri. : 

Dar cu acestea cu. tote. PE 

Eu pe vol tot ve doresc, IR 
Muma ve sunt, nu se pote, 

Trebue să va iubesc... - 

Și vot sfaturile mele. . . e 
“Trebue sa le urmaţi; ÎN 

“Nu ve pară dojeni grelle; .; | - 

Ci. Ye rog să ve. mdreptaţi., | | 

„+ “Cea acum pilda ve fie: i 
+ Oglinda casă priviţi; 
e „ Sciţi a vostra datorie 

_ Cum p'o. mumă s'o cinstiţi, 
! + 

Vedeţi alte mul din, Iunie 

- Fir lor cum 1£ cinstesc; ” 

Și vot cu acelle: mume 
„Siliți ca, se me "măresc. 1). 

pt 

p- , . PI a pp 

i HI E “ - i u 
1 Acestă poesie e facută de Paris Mamulenu, la anul 1822, după cum. singur 

” affirmă în prefaga (pag. 1.) din collecţiunea primă a poesiiloră selle, tipărite la, 
1825. — Vedi și pag 78 din Analele societăţii academice, pe; anula. 1870, tom. 
III. — Ea € reprodusă şi de! Dirzenu, loc. cit. No. 662; 

Fără cuvîntu 'dar Vaillant, în istoria. sa (vol, III, pag. 183): atiibu "Vacăre» . 
scului acestă posesie, | 
„Acestă poesie a fost tipărită în broșură, îndată după revoluţiune: Possedăm 

unu esemplara tipăritu d'atunci, de 16 pagine, fară dată și fără nume de tipo 
grafie, de câtu aceste cuvinte; sati tipărită în anulii drecută, :



— 150 —: 

Nota No. LXXI. . 
Miliția Btoriștilor, din Principate, 

Generalissiin Alesandr u u Ipsilanti, 

Lo 
4 

Anteiul corp, sub comanda lu Nicolae Ipsilanti. 

, 2 Principatele române, de $ M. Palanzov, Petersburg, 1859. — pag. 203-204 

200. - 

350 

Tagmatarhia lut Duca. . ei 1930 
Hiliarhia lu Orfano. , . .. i 300 
Despărțirea lui Ghica. . ...:. ci . 50 
Despărțirea lui Ales, Ipsilanti conipusă din Slavont „60 

“Despărțirea lui Manu . îi . 150 

_Câtta lui Costa Valtinos, ... sc... "60 

Cetta lu Caloian . . . cc... . 100 

Cazacii 1), sub Mosculi . . . . 
Da 2850 

IL | „- 

“Anu doilea corp, sub comanda Tu George Ipsilanti. 

Tagmatarhia lui Colocotroni .. 
„Hiliarhia lui Caravia . , ., 275 

Hiliarhia lui Vasile Tudorov . . . .:. 350 
Despărțirea lui Mihail... _180 
Ulanii lut Garnofski . i... . 70 
“Escorta Principelui Cantacuzin .... so 

a 1275: 
j III, | 

Allu treilea corp alu “Olimpianului Ierdake. 
Arnăuţit lui. e e 1500. 

| IV, | | 
„Allă: patrulea corp all Caminarului Sava. . E 

"Arnâuţii de. sub comanda lu. .-. , 8oo 
Pi x » Deli bașa Mihalle 120 

pi n Ghencea Aga . 100 
Ie îi Sa 1020 

- Batalionul sacru, | îi 430" 

„ Despărțirea Moldovenilor. 5 . i 300 

„Total 7395 

1) Filimon (vol. m, pag. 336-361) gite ca craă numai 180. 

 



| DA 
Nota No. LAU. 

De la obșteasca tabără a: Zitoriei, | 

"Identitatea scirilor ce au venit de: la Viena, Odessa și Cons-.. 
tantinopole, prin poșta austriacă, sosită de la Orsova, ne în- 
formeda ca Morea sa luat deja în stapînire de chreștini; trei 
cetăţi au fost „occupate, și alte” patru sunt înconjurate, cari și 

acelea în scurt timp se vor. preda, din causa, lipsei de provi- 

siuni. Ca la Melenicu Sau sculat cu. mic cu mare contra Tur-, 

cilor; şi la uă luptă au fost ucciși toți Turcii, împreună și cu 
'beiul lor: “Tot 'assemenea s'a: întâmplat şi la Cazangicu, și” în 

alte părți din Bulgaria. — Și că după uă. lupta crâncenă, îl. 
nostrii, 'cel în luptă cu Ali-Pașa, aa luat în stapinirea lor tote 

avuţiele lui. Serbia este și. dânsa gata; dar înca nu s'a facut . 
vărsare de sânge. In Algeria și “Tunis sa pregătit flota tur- 
cescă contra chreștinilor; dar drepta resplata a lui D-deu au 
prăpădit pe 'vrașmașu; căci nici n'a. apucat a se urni din loc, 
şi îndata fu afundat și înghiţit î în mare de ua vijelie, fară ca . 

să pâta scăpa 'nici: unul măcar din menit ei. Navele nostre . 
- Sat pregatit asemeneă,- şi se.afla așa de bine aședate, în cât - 

pot sosi la timp, în orl-ce loc, spre-a da ajutorul 'necessariul.. 
Insciinţându-vă despre -tâte acestea, 'nu me îndoesc că co-. 

„„ naţionalil, şi cel cari 'și iubesc patria, mai cu seamă armata 

ellenică, care este dominată de zelul patriotic, va glorifica cu 

bucurie provedinţa.- cerescă, - “care voesce să reînvie nemul 
creștin. . 

Insă. bucuria ce simțim acum se va schimba î în mâhnire și 
întristare; caci” versătorul de sânge crestinesc, pornindu- se cu 
turbare” și la celle mai sacre, 'ȘI a întins mâna uccigătâre şi 

. assupra clerului bissericesc; 'ellu "șI a muiat paloșul în sângele | 
- servitorilor altarului, şi le-a dat ua mârte durerâsă şi infa- 

mantă, spândurând î în diua de Pasci pe Patriarhul, -cu toţi 

Archiierei, și:cu alți mulți notabili al neamului. Cine sa nu sa 

cutremure de uă fapta atât. de nelegiuită, atât de fer6să, şi a- 

tât de barbara? Care inimă pote fi așa de tare ca să nu verse 
lacrime la vederea unei scene atât de înfricoșătore? . 

„Im destul se dovedesce actsta din sângerosa înverșiunare 
a acestor neîmblândite ferre. Cine dar din noi mat pote spera 

"de acum înainte securitatea vieţii și a averii selle?: Secu cine 
| mat pote fi la îndoiala că nu vor avea acellaști sfârșit și cei ce
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au mal remas sub jugul barbarilor, cari socotesc ca uă crimă 
deca nu vor învinovăţi pe chreștinit nevinovaţi? *. 

Ferice de sufletele vâstre, cuvioșilor părinți! Permiteţi-ne: 
se vărsam lacrămile ce datorim bine-facerilor și virtuţilor vâs- . 
tre,. ca, unor succesori at Mântuitorului. Aceşti fii, al xostril, 

“cari urmesă , împlinirea neamului: chreștin și. a, "Bisericel, : cer 
din toţ sufletul rugăciunile și .bine-cuvântarile vâstre părintesci, | 

=. din. nev&dutele coruri unde. “vol vâ;aflați acum., ..., 
* Pentru 'acesta,, fraţilor chreștini, Biserica; reclama resplata 

„ “sângelui părinților nostri spirituali; și cu suspin! adânci tângu.- 
"- indu-și văduvia, invita pe fil sel contia tiranilor, promițând să, 
„le întăresca braţul pentru assigurarea lor. prin, ajutorul: lut 

ă Dumnegea, | 
+ 

t 

„Să mergem: dar. înainte, ;cu  adeverat, zel, creștinesc, :ȘI cu 
dragoste câtre patrie; și să. năvalim „assupra cumpliților vrăj- 
maşi al Chreștinataţii ŞI gonitori, al. drepturilor omulul . și: al 
justiţie. pi Sa: pă : 
„„Sa::ne, grabim dar « cu a credinţa î în inima şi cu i spada î în mâna 

: pentru: "patrie şi.lege, spre a ne uni cu. confrații nostrii, „cari 
asceptă cu sete presința, nâstră, Mișel&sele horde. alle. barba-! 
rilor, nu vorputea. răbda înfățișarea: sf. Cruci spre a ;năvali 
assupra semnului. nostru. Sa îngrădim. dar, şi să înfricoșăm pe 
vrăjmașil chreştinilor, însuflețiți de..uăâ barbaăţie. lâudabila . și 
înțelepta; caci acesta. avem totu dreptul șă o; aşteptam de la 
puterea ce avem:regulata, şi de la £ aceea. pe, care o „Sperăm, 

„de la, a tot puternicul Dumnegea, oz a 
„Către acesta, și vestitorul venit “de la Iassi ne-a comuni-. 

cat, cum câ -a întâmpinat acolo,peste ua mie deai „mostrii, iar 
la “Galaţi peste trei mii, cu 21 de,tunuri; și că se. prepară şi 
alta mulţime de oste; ca: Turcii: făcuţi, prisonieri în Jassi, s'au 
trimis în, Russia; şi că stăpînirea .din Moldova sa regulat, şi 
"ȘI urmeză lucrările cu tota. orînduiala.:. aa N 
Pentru. acestea dar, „fraţilor, să nu mai întârgiem!. Sa aer: . 
găm cu credință pe acesta sacră, calle militară, contră neîm- 
pacaţilor, vrăjmași al „umanităţii, ca. sa dobândim: noveștojitele | 

1 
- cununl: alle. fericirii eterne, și a gloriel, lumești. 1)... 

Tergoviste, 5 Maii Ba A. psilanii. 

  

7. A . ” . . . . . 
Pi - IRI a e CR 

  

) Vei Fotino, pag, 101—107. 

   



_Nota'No. LXXIIL 
„Proclamaţia lui Ipsilanti 

“către Români, pr in care espune pr incipiele” sclle erlționar 2, . 
Justifi când conduita sea. 

Differite vorbe se respândira până astâdi, cari tindăa! se me 
descrie cu celle” mal relle culori alle interessului propriu și alle 
ambiţier, Am. tacut; pentru ca puritatea consciinței : melle, și 
 simţimentele curate alle fraţilor mel, socotesc că vorbiau des- 
tul în favorea nostra. Deca, acum .rup tacerea, nu -pot opri 

" însă și limbele bîr fităre alle. missogenilor. și. inamicilor” umani- 
taţii; ci viu sa espun adeveratele simțiminte alle. melle câtre 

"nobilii fii ai Daciei, în momentul când” scumpa . lor patrie se 
afla în “preqioa da intra pe callea fericirii, şi a se areta glo-. 
rificata, strelucita și prenumerată între poporele c civilisate alle 
Furopel, 
“Dacia, Jocuita astaqi na 1 de un. milion de locuitori, nutresce 

în sînul seu un, mare numer de supuși străini, aflaţi sub scep- 
trul otoman. Acești străini, pe cari purtarea tiranica. a: ;stăpă- 
nitoritor "1. a departat din iubita lor patrie, se refugiară într'uă 
ţerră. învecinată, ospitalieră, în care puteau, cu. mat multă în- 
lesnire, să'și procure necessariele ! “pentru esistenţa, şi, de de- 
parte se plângă dorul patriei lor mame,  Nisce, assemenea 
barbaţi,prigoniţi, esilaţi, departați, de rudele și. amicii. lor, 
divisaţi în mici „grupe, sub comanda. unui căpitan, şi respi- ” 
rând rasbunare” contra; tiraniei, urîte de Dumnedeu, a stapâni- 
torilor lor, cine âr.putea, se se îndo/sca că, la primul semnal - 
de libertate, nu trebuia să se înarmade, entusiasmaţi, spre a. 
'ŞI resbuna contra crudimil neumanc a tiranilor? 

Dorinţa fraţilor mel omogeni, și a drepturilor melle,. m mau. 
condus, atât pe 'mine cât și pe cer din preziuru'mi, 'până la 

„porţile capitalei Daciei. Acum nu “aşteptam de: cât doritul mo- 
„ment de.a.ne transfera : pe teritoriul iubitel nostre patrii. Acest 
moment se' apropie. Cu tâte acestea venim se oram, din: -ânima i 
și cu sinceritate, tote bunataţile acestei țerri ospitaliere, care 
a înbraățișat şi. nutrit mulți dintre noi $ şi în timp - -de restriște 
ne-a apărat, oferind sînul șeu ca asil, 
“Deci, care altă prosperitate. putem se ve orâm de cât sin- 

gura. și adev erata, a bunei, legiuiri (legalitaţi) şi a „civilisaril 2. , 
aceea, dicu, pentru dobândirea câria alergăm: şi noi a ne sa- 
crifica? :
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Dar ca să se ridice un edificiu politicu, este necesistate de. 
base solide şi neclintite, ridicate, pe stricta conservare a sacrel 

Evangelii. Acesta, amiciloru Daci, câţi sunteți doritori at 
prosperității și al gloriei patriei” văstre, căutați se o ridicaţi 

„astădi. 

Deci, cttă, dupe parerea mea, temacliele pe cari trebue a se 
redima viitoreă legislaţiune a 'vâstra: politică, -ca să vedeţi | 

întruă di rasărindu şi luminâsa stea a prosperitâii perpetue 

a patriei vâstre. 
"Autoritatea „Supremă a provinciei Daciel : să se încrodințee 

în mâinele unut pământenu, și nici de: cum în alle vre unui 

„Streinu, * Puterea legislativă se fie separată de cea esecutivă, 

şi să se  încredințede unuia s€u la doua corpuri Jegistâtive,, 
compuse de represintanţi” din diferitele classe alle. „societății. 

- Deputaţii Națiunii să se: allega din tâte clasele cetăţenilor; 

să se organisede” o armată regulată spre a priveghia la pada 
Daciel; “ Dările 'se nu se orânduiască fară, scirea: deputaţiloru! 

Naţiunit.: : Domnitorul s& priimesca lista civila anuală, hotărita 
de Adunare; și să se considere. ca întâiulu i cetațen alla pro- 

vinciet,' | 
„Sa se institue scole cu 1 metoda allilodidactică (mutuală) ; şi 

dupe acestă metodă să se instruie fil tuturor cetăţenilor, E 

"Ast-felu este parerea mea. Patriotismul, esperiința și opinia 
vâstră asupra lucrurilor politice, faca a se îndeplini și a se 
complecta, celle. ce sar judeca mai convenabila disposiţiunelor, 

dorințelor, datinelor și obiceiurilor Î Națiunii =) RI 

„19 Aprilie, 1821, - Alesandru psianti 
N, 

Nota No. LXXIV. | 
- roslemaţia lui Ipsilanti după bătăliea, de. la Drăgășiani, 

- Ostaşilor! Nu, nu profanesu | acestă! sacru nume dându'lu 

i voue! Mișel6se turme de popsre! Tradările vâstre Ş'alle vâstre 

viclenil mg silescu a' “me desparți de vol. Pe viitor. ori:ce 

legătură între vol și mine e rumptă. Adncu însa voit simți 

în inimă rușinea că v! am comandat. Waţi. călcat jurămintele “ 

aţi tradati pe Dumnegea și patria; m'aţi trădat și pe mine, 
„în momentul când speram. său să biruescii, seu s& morii cu glorie. 

împreuna « cu vol. Me despart dar aq Vol! Alergaţi! la Turci, . 

1) Vedi, Diranula (Trompeta No. 665). 

=    



“singurii amici demni de simţimintele vâstre.  Eșiţi din păduri, 
coboriţi-ve duprin -munţi, asilul lașităţii vostre; „alergaţi la 
Turci, și le sărutaţi mâinele, după care pică încă sângele sacru 
allu corifeilor ministrii at religier, Patriarchi şi Archierei, şi 
mil alți nevinovaţi frați al vostri, ucciși cu atâta crugime, Da;. 
alergaţi > cumpâraţi-vă robia cu viața vostra, Şi. cu 'On6rea . 
femeilor şi copiilor vostril, ! E 

Iar vol, umbre alle adeveraţilor ellint « din batalioniulu sacru, *.- 
câți prin trădare aţi cădut victime pentru fericirea: patriei, 
primiți prin-mine mulțumirile conaţionalilor vostrii. “ Puia, și 
col6na se va înălța ca se eternisese numele vostru 1); cu littere 
de focu suntu săpate în inima mea numele acelora. cari pana - 
în fine "ml au arâtat credinţă și sinceritate, Memoria lor va. 
fi singura consolaţiune a sufletului meu. 

Lasu la ura Gmenilor, la dreptatea legilor şi la: blestemula. 
conaţionalilor pe sperjurulu şi tradatorulu.. Savva, pe desertorit 
și primit autori al desertăril. generale, pe Duca Constantin, 
Vasile Varlam, Gg. Manu Fanariotulu, Gr. Suţu Fanariotulu, 
şi pe demoralisatulu N, Scufu.' E 
„ar pe Vasile Caravia îlu scotu cu blestema ' din rândula 
ostașilor mel, pentru nesupunerea și'necuviinci6sa lul purtare ?). 
 Râmnică, %g lunii 1821. : „1 Al. Ipsilanti, 

E Nota INo. LIXYV. 

Firmanulă pentru numirea Postelnicului Negri ca Caimacamă 
„alla Munteniei, 

„ Catre Caimacamula Bucurescilor,. și acum spre " parţile” du- 
nârene. aflător, Postelnicul Negri; câtre Mitropolit, Episcopi, 
Egumeni și câtre boierii Valachiel, . 

In dată după sosirea acestui sacru împarătescu ordin alla 
“Nostru, se fiă sciut că, fiind ca eparchia Valachiei și a Bog- 
daniel ţin locul de Cheller allu puternice nostre împărăţii, ur- 
medă voinței nostre î împarătesci ca. locuitorii și cei l-alţi supuși 
se remână nesuparaţi de-a pururea, acăperita sub umbra milei 

> 

  

% Asemenea colâna s'a şi inaugurata în Athena Tâniga “Universitate de AL 
Suţu, poetulu. . ia 

3) Filimon, pag. 104165 — > Pârienu, Trompeta “No, 666, —' Vediși Fotino, 
pag. 160-161 | . . . e 

, îS 
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-nâstre împârătesci; precum. este cu -totul' contrarii . voinţei. 
nostre împărătesei şi ori-ce lucru. care allarmesă liniștea, de 

obște. Și pentru că, după. mârtea lui Vlad Bel. Alecu, uni 

Theodor, Tuca, addunand cu ellă.o mulţime de, Gmină r&a 
ardicat bairacu (stindardul :revoltel) și. în urmă și: fiulu . fuga- 

rulu ex-domnitor Ipsilanti, a nume Aleșsandru,  aratându- se 

melehatn (blestemat) și attragând spre sine .pre A Mihail + Suţu, 

rea gânditor, a occupat orașului Iașiloră,: şi respândind. pre- 
tutindeni înscrisuri, pline. de „minciuni, a îndrăsnit de o po: 

trivă. felurite vesaturi, “înalta nâstră împărăție, spre a. curăţi 
aceste doue eparhii de vătâmarea acestor Gmeni oropsiţi. prin . 

“ pedepsa, revoltanţilor, și spre a adduce liniscea și siguranţa, 
„raiellelor: neputincioşi și săraci, a orânduit atâta din resărița 
__câtu și din Rumelia deosebite oștiri, amănând trimiterea Dom- 

nitorilor până | la -liniscea lucrurilor, - Dar. acum, . din. mai susu ' 
“pomeniţii boieri at: Valahiei, câţi se adapostira pe pământulu 
austriaca, de. la începutula revoltei, prin”. anaforaoa: lor de 

obște” au însciinţat: puterniciel . Impărăţiei nâstre, că, după 

ce şi-au părăsitu patria lor, trăescă râtăciţi; cum. și supușii 

nostrii prin. ma! multe înscrisuri, aratâtâre de sufferințe grele 

ce nc au trămisu » se rugau pentru curățirea țerrei, de către 

acesti resvratitori criminali. Iar scopul intrăril oştirilor îm- 

perătesci 'în ambele ţerri se mărginesce în nimicirea reroltan- 

țilorii, și în întroducerea liniscet prin deosebirea culpabililorii de 

către cei înocenți ; precum și toți cel ce se pârta cinstită și se 

suppun, se fie nu numai nesupăraţi, ci să se acopere tot sub 

aripele împărăției. nostre, drept judecatere, * Și acum, fiind-ca 

„numitul Negri se confirmă. în Caimacamlicul (locotenenţa dom- 

nescă) Bucurescilor, voi, atât Mitropolitul, câtu şi Episcopii și 
Boierii, în dată dupa sosirea” ordinului, nostru  împeratesci, 
veţi încunosciința, fie-care isnafa; Şi 'de o potriva cu numitulu 

„Caimacam, conlucrând, Veţi da celle de “cuviință neputincio-. 

, 

„Şilor raiele ; și veţi bucura pe toți aceia 'cari, despărțindu- se: 

„de revoltanţi, ar voi s 'arate semn de credința și dreptate, că 
se vor resplati la timp. Catre acestea » pentru disposiţiunile | 

celor neccesaril oștirii , alegând pe cei ma! vrednici boieri 

între vol, ve veţi pur eta, cu credință atâtu pentru pedepsa res- 
vrătitorilor, câtu şi pentru descoperirea revoltanților ; şi în- . 

„trun cuvânt, pentru că atâtu dreptatea purtării vâstre câtu 
şi suppunerea se vor face arătate, veţi urma în tocmai.. Drept 
acesta, s'a dat acest ordin al nostru împerătescu, pe care, 

cunoscându-lă, veţi îndeplini cu credința celle ce vi se po-   
u
r
i
,



runcesce într” Ensută. Și tu, disule Caimacam, luând cunoscința 

„de tâte: acestea, te vel grăbi, împreună cu boierii, “în. tocmat' 

a îndeplini acesta poruncă, 'cu credință pădindu-te a nu o călca. 

Acestea. să cunosci;. și vedend sfântulu nostru semnă, fu 

E încredinţat ca Voința n6sţră este. 1). i 
“ * (Urmesă semnătura Sultanului, 

Nota T o. LXXVI. 

- Reproduceri 4 ună. “ordin turcescă din timpuli acola, ca "modela 

“ de originalitate, af 

Or iuli Ser ascliicruluă, Silihtariă i Dervişiă Paşa către ispratuich 
„scrisii de Dănciulescu, dragomamilă Paşei. 

De la Silintara Aga, Seraschierul împerateșcilor oştiri, 

„Bre, ispravnicilor, br clerezler 2; căutaţi de isprăviţi mal curând, 
» Şi cu dreptate, maslahatul 2) acestor săraci; căci, în credinga, 

„ dumnedească, avradinizi- -siher +), hen tetelemrem size 5)... 
Acesta, vi; se: scrie cu hotarire 5. - 

API . igzi Octombre | 1, 
Locula | $ ' e Sa 

- . . . 4 
Sigiliulut o. 
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4 , N . : ” ÎNCA , 

A "Nota NO. LIXVII.. 

Sorisârea, Domnului Calimah 

către Postolnicidă Negri i, Caimacăamiă alui Munfenizi. 

"Prea. cinstite Şi prea nobile arhon mare postelnice, Con-" 
- stantine Negri, Caimiacama alla Principaiulul, nostru Ungro- 

Valahiei, prea scumpe ali Nostru prieten, .. salutam cu bună. 
voinţă pre Dumneta, poftindu'- i ca. să. fii sănetos, şi în "buna 

'stare.r Cunoscut este tuturor că-din - început şi de a “pururea 
meclintita - Voinţă a prea Wuterniculul şi îndelung vieţuitorului 

. Imperat allu nostru, era și este ca să fie nesupăraţi și nevă- 
tamaşie şi să se e acurc, „de orice “fela de linişte Și. bună traiu- 

) Vcgr „Dirzenuld, 'Trompeta” Io. . 603-: „— Veşi şi i Fotino, me 8123, 

2 Blestâmaţiloră. i E a” MRI 

„2) A acereau, | LL a N Ă ” 

4) Injurătură indecentă. ,.: * ga 

5) Iar pe voi ve dășelli cu bataca, î . „ 

6 Originalul acestui ordini îllu poseda. p. Pisacov, caputa secţiunii bune 

rilora. Statului de la Arhiva: Statului, și translatoră de limba slava, | 

,
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. locuitorii din celle două: principate, Valahia si Moldavia, cari 
se afla sub accoperementula legilor: Imperaţiei selle. Și pentru 

„că, după. încetarea : din vi6ţă. a. reposatului, Domn de mai. 
'nainte, un 6re-care Vlestemutiă Theodor, . fară de veste adunând 
câţi- va reu facători, a' proclamată nesuppunere și r&svrătire, 

„Şi după acesta și oropsitulu Alesandru, fiul lui Ipsilanti, viind 
în Moldova, și trâgend după sine pre apostatulu Mihailu,. a 
îndrăsnitu să năvalescă în orașulu lași, și respăndind felurite 
înscrisuri pretutindenea, pline de birfele, de o potriva cu 
Mihail,  a- pricinuit resvrătiri şi vesaturi differite, prea puter-. 
niculă Imperat allu nostru, îngrijind cu tâte mijlocele despre 
suppușii, de acolo ar Imperăţiei sele, şi pre- chibguindu. câte 
_privescu la desăverşita sfărămare și prăpădire a acestor reă: 
'fâcători, şi dorind mai cu scmă isbăvirea acestor două ţărri 
din vetamarea reutații şi superaril lor, şi tot de o data gân- : 
indu-se la  desăverşită linişte și nesupărare a raielei credin- 
ci6se, a sloboditu porunci: strașnice. spre adunarea de oștiri, 
atâtu din Rumelia câti și din. Orient, prin trimiterea mâl 
multor mehemuri din adinsă; și pentru că, și lipsa nâstră din | 

„„ cetatea împărătesca se amânasse adică până la aședarea li- 
niștei obşteșci, şi potolirea lucrurilor în partea locului, dupa 
înalta sântă poruncă, orânduim acum îarâși pre Domnia ta. 
Caimacam alla Principatului nostru-Ungro-Valahiei, încunoscin- 
țandu ca,. fiindu-ne trimise mai 'nainte și în celle din urma 
anaforale” din partea cellor. carcerdisiţi la hotarele Austriei, 

"din boierii “nostrii din ţerra, asemenea și. -din partea celor. 
l-alţi. suppuși al. ţerrei nostre domrieşci , care coprindea, pe . 
de uă parte, patriotismul. din, nevoea și. împrejurarea acâsta . 
a lor, iara pe de alta cerând. milostivirea „nâstră. înaltă, și 
împeratâsca îngrijire către dânşii, „prin statornicirea linişte de, 
mai "nainte, şi a împăciuirii. țerrei, și. derâpănarea resvratito- 
rilor de acolo, se trimiti de pretutindenea acum oştiri spre 
acest scopă, cu din adins poruncă. înaltă împeratâsca ŞI. res- 
pectabila către prea Sânţitula, Mitropolitulu Ungro- - Valahiei, ș 
de Dumnedeu iubitori” Episcopl, câtre D-Vâstra şi câtre prea 
cinstiți și prea nobilii boierii nostrit Veliţi, ai Principatului 
nostru Ungro-Valahia. Deci, fiindu-că, dupa cum se coprinde 
în acâstă înalta poruncă, scopulu trimiterii acestor oştiri nu 
priveşce decâtu la desavărșita prăpâdire a sus dișilori - ren 
facători și jefuitori, şi la statornicirea liniștei obsteșci, și bună. 
„petrecerea Și asigurarea locuitorilor țerrei, suppuși ai puterniceţ 
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şi hrănitârei nostre împârații;. şi. fiindu-ca se cere allegerea 
și deosebirea "vinovaţilor din cei nevinovaţi, şi apărarea cre- 

dincioşilor şi cinstiţilor,. 'şi cellor ce remân adevăraţi suppuși 
în raialiculu acestor doue Eparhii, D-Vâstră, addunăndu-ve 
la unu locu 'cu prea sânţitulu Mitropolită, i iubitorii de Dură- . 
nedei Episcopi, prea :cuviincioșit Egumeni, și cel alţi prea 
cinstiţi şi prea nobili boieri al "Principatului | nostru Ungro- 

Valahia, vel: citi disa sântă poruncă în. audulă tuturor, mari 
şi mici, ori câși s'ar afla din credincioșii .raielle alle Imperaţiei 
puternice; . şi vei împărtăși tuturora acestă voință mântuitâre 

"şi dorința sântă a Statului Imperătescu; și ve veţi „sili să de:. 

puneţi. ori-ce silință, cu toţii. în de obște, și în parte fie-care 
din vol, ca să liniștiți pre locuitorii suppuşi. acestei țerri; în- 
sciințându- -ve toti de,uă dată cu.acesta, că câţi din cet rătă-, 
ciți s'ar întârce acum de la cet eu facatori și r&svrăâtitori, și 

„ar arăta lucruri 'de credință şi. de dreptate câtre puternica 

împerâţiă, acestia vor dobândi în vremi priinci6se mângăere 
și îmbrățișare. Catre -acestea, vă veţi grăbi, cu 'silință şi. 

'vioiciune grabnică,. la orânduirea . curându a. trebuincioșilori 

neamuri boieri lânga căpeteniele oştirilor împărăteșci 'spte 
înlesnirea cerutelor tainuri, și în scurtu întru tote vă veţi în- 
deletnici și sili cu tote puterile ca să arătaţi adevărată cre-,, 

dință și slujbă către puternica şi hrănitârea nâstră Imipărăţie, 

"spre sfărămarea și prăpădirea 'resvrătitorilor și râu facători-: 

lor. Și fiindu-că se pete întâmpla în vremea acesta 6re-cart 
din acești; reu fâcători găsind prilegiu -sa se cacerdisescă, 
fugind în “mal multe' parți, să depuneţi tâtă putinţa. vâstraă, 

spre descoperirea lor. Și itusfârșită, urmănd întru tote cellor 
coprinse în sânta poruncă, după înaltulă hatihumaium, vE veţi: 

sili în vremea acesta priinci6să spre buna plăcere şi arătare 
„ a.credinţel-şi a sadacatului, din tste fellurile; şi oropsindu și 

ferindu-ve de tota ce este împrotiva neclintiței: de mai sus: 

dissa. voință împărătescă.. Și: fiți încredinţaţi, fară înduioală, 
că pre câtu cel ce se luptă bine se vor resplăti după meriti, 

cu atâtu cei ce se vor lenevi şi vor adiaforisi,. se vor pedepsi 
„de uă potrivă, „Acestea. am gisa i iar annil tei sa fie mulți și 

fericiţi ! 

Cu totula bine voitoră, O n n 0 Sar Maia 21, 
a (Urmida seranătura).. a 

a 

1 Vegi memoriulă Dirzenului, în Trompeta Yo. 666, 

4



— 160 — A 

Nota No. LIXVIUL * 
| i De la ot-cârmoirea Valahiei. -. - :-.- 

„către“ Dunmealui isprauuici ot-sud. . . - i a. , | 

” Inştiințăm Dumnea-vâstra:ca asta-i, la 31 alle acestei luni 
Mat, la optu cesuri .din di, au, sositu aici în Bucuresci Dum. 
nealui cinstitulu Vel Postelnicu Costache Negrea, Caimacamulu 
Măriet sale lui Voda ;: cum: și cu cinstitulu 'Haznel Chiatipa' 
allu Mariei. Sale Pre înalțatului Silistra, Valezi, Meh-met Pașa, 
Serascherulu oștirii “împărătești; unde, adunândune cu toţi, 
atâtu parte bisericesca,. cât și noi boierii, ni s'au cititu:întru 
augulă tuturor vredniculu de închinzciune prea înalțatula firman 
allu prea puternicului. nostrii . Impărati, i. deosebită. carte a - 
Mariei Sale prea înălţatului nostru Domn, Scarlat Voda Ca-. 
limah ; și ne-am 'umplut cu. toții de. obște de o negraită: bu-.. 
curie, v&dându-"1 coprinderea, într'acestași. chipu: ca din arz- 
"mahzarurile: boierilor ce au nazuit spre scăpare. în pământula 
Austriei, cum și din multele jalnicile arzuri ce au trimis supusa ! 
raia din amendoue țările, Moldavia și Valahia, luând pliroforie 

- „prea Inalta Porta de tote câte a: pătimit de către tulburători, „Şi pentru: cea desăvarșita curăţire a răutăţilor, : și isgonire a 
apostaţilor, „au orânduit.de' la Anadol şi de la Rumelia în- 
destulate puteri de oştiri nebiruite, cari au a sdrobi, cu braţul - 
cel puternici, pre toţi aceia ce: san ivita într'aceste țerri cu 
zurbalâcuri, ca se. desradacinese cu totul răutatea, și se aducă: 
liniște și bună stare supusuluii nostru norod, după firesca bu-' nătate și voinţă a Maririi împărației salle; iar pre aceia cari, 
din îndemnare, su din sărăcia strâmptoraţi, san amăgit de: - 
Sau unit cu zurbalele, de se vor arata supuși, : să-l ierte de: 
săvărșit; și de-o: asemenea greşăla, se râmâie cu totul nesu:- 
păraţi; poruncindu-ni-se şi. nduă deosebit ca se fim îngrijitori.. * cu tot denadinsul a întampina cu bună orânduiala şi cumpă: nire . oștirile împărăteşti cu trebuincissele zaherele, — Deci, 

„ dintr'acestă „coprindere pliroforisindu-ne de paârintescul cuget 
cel plin de milostivire-alla prea: puternicului nostru împerat, 
organ ala milostivirii, și pastor alu Valahiei alegând pre Prea 
Inălţatul nostru Domn Scarlat Voda Calimah, s'aa cuvenita 
întru adevăr a ne umplea de bucurie, rădicându-se din inimile tuturor tota frica, și banuiala, şi cunoscând în faptă ne-adormita purtare de grija a pre puternicei Imperății, .- 
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“Dupa * care' şi Dumnea- Vestra, “soglăsuindu: :vă'cu! 'supinerea 
la voinţele! stapâniri!, îndata '&e veţi priimi acâsta carte, 'numal:de 

" cât' se Orânduiți propoveduitori, Gment cu cuvânt, se: mârga pe 
la locurile unde se vor î aflând pribegiţi tâta obstea locuitorilor 

“acelui județa, se: le vestâsca' acesta coprindere; -facându-se 
„ Înţel&ga, cu totă îndestularea, ca' să, înalțe mâini rugătore câtre 
“atot” ţiitorul ' Dumnegea pentru: întărirea :: putsrii” împarăţie, 
nebiruita întru resbâie," și pană în veacă. stralucita şi 'slăvita, 
"şi'pentru îndehingarea anilor. vieţei “i 'Marier::sâle'lui Vodă: — 
Apoi: să se'afle'cu: tota: 'supunerea prin: întârcereă lor” la 10- 
'cașuri, cu bucurie și: fara de nici o îndoiala ; ; «puind Dumn6- 
Vâstra tâta sarguința la acesta ca, y în “cinci, mult șese. dile, 

„prin boieri, boiernaşi și zapcil, “se adunaţi tot: județu,: :aședand 
pe locuitori la: -urima lor, ca să se apuce''de' munca: pamântului 

- întru liniștire; “spre a. putea. şi  Dumnea-Vostra urni câte o 
” orânduiale de care și zaherele, ce'se vor face! spre “întimpinarea 
„oştirilor. Iar când împrotiva nu vor vrea cu tâta dragostea 
“a se întârce înapot la urma-le, se le daţi se înţelega, câ acâsta 
este semn de' neînțelegere: Şi “necredință : iubind mal „mult a 
avea, în: inimile, lor. frica: şi ratacirea -rasvratirii de. cât: pacea 
și odihna prin casele lor ;- se ştie dar atunci ca vor fi siliți 
cu “urgie. a. se „Supune . la voința, stăpânirii '). , 
aa m aa “1821. Mai 31. 

“ Milialache atedetnizătue, „Nicolae Golescu Totaoke “Stiri, Co- 
stăche Negri. Ă a» a. ; a 

“7 , po 
îi rr, .. ae i si În 

A Nota o. TREE: 

Pa 
az 

„ Scrisârea Gaimacamulai Nogri către Doierii dia! Braşov, 
“Fiindu-ca - prin "dcosebita poruncă! împărătesca cu-m'am în- 

"tarit iarâșt în' „Caimacamlicul Valahiei, iară! Arhon Hatmanu 
“ Stefanachi” se orânduesce Caimacarm - ali Moldovei, supuindu- 
“me îndată păruncel înalte, m'am întors asta-di în 'București.. — 
Deci, trimit acesta! frațesca scrisore,; “allaturând tâte: cele 'co- 

prinse: atât. în A porunica împeratâsca,! "cât şi în stralucita scris6re 
 domnâsca. . pi m ta 
-"Tote acestea încunoşcințândule' acum: Domniet- Vâstre, me 

rog cu staruință: fara “amânare nici “de-a: "di, „sa! "grabiţ în- 

  

V) Vegi. condica No. 96 din! Arhiva Statulus, despărțirea istorica, pag. :217. 
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târcerea D- Vâştra, la „Bucureşti;! „cu atâț, mal. cu s&maă,, cu, „cat: 

eșirea:;Domniei. Vestre. este assigurata și în; de, „obşte. dorita. 

„ Prea Inalţatul Șilistra-Valezi, stapănul nostru, şi $ Seraschierul 

Valahiel, + după acestea'."mi-a, poruncită a ve.scrie +Domniel- - 

„Vostre-ca.să eșiţi numal. decat,  aflaându-ve cu. toți ] la, București, 

„casă puneţi. la regula. sdrobita vâstră. patrie... | 

„i: Bine-voitorul; nostru: stapană. tota aceleși, îmi popiegsce; în 

„particular a:ve înşciinţa. Domniel-Vestre. .;.+- i 

tb 

., 
LI E a: 

Șciind bine 'iubirea.:vâstră. de, patrie, și. sadacatul , „(eredinţa) 

„Domniet- Vostre,.câtre ; ;puternica. şi hranitârea nâstra împeraţie . 

. , +, 
ide tdi ii, ti 

bine-făcatâre, , aştept! îndemnătârea ; D-Vâstră, lucrare, în. câtu, . 

„luptându-ne împreună. în, “lucruri, „să; îndeplini | datoriele 'de 

rca ce: avem; cu. toţii. . d ti te i. „0 te a 

i Poftind dar; buna: n6stra întâlnire, român 2, “Ala Dai 

oa at e cata i „(Urmesa, semnatura). 

„1821: Malu şa. ei o a rit e ar te mea etate 

. ati ; „i aaa 

Nota No. ISS 
ninută tat de: la. Silistra. către Rehaia-Bel, dap ueciderta 

e Tal Sava, a Tit ti 
tr, tra, a 

„Prea, cinstite. întru stăpânire desavârşit, cela ce întocmesc, 

„cu drepta înțelepciune, pricinele norodului, întărirea temelielor 

înaltutui devlet şi alu stralucirii, “antâiule isvod ala. darurilor 
celor întru asemănare îngeresca, halea Silistra valezi alu nostru - 

Viziru, Mehmet Selim Pașa, Dumnedei să-ți îndelungesca ani! 

Cu acestă a nostia sânta împâratesca, poruncă, ți se face cu- 

noscut că, dupa. însciințarea ce ne- a trimis în cele e după ! urmă, 
pa po. 

vărra, R omansca, „ŞI cum- că. cel, „mat, „mulți. dintre. locuitorii 

„ţerrii,; ce; din întamplare, au, fost fugari, s'au. întors. înapoi pe 

la 'casele lor, aflându-se şi cel-alți întru cugetare. de. întorcere; 
! şi pe:lângă ;acestea.;încă, nefiind “Domn: în „ţerra. Românâsca, 

stau morte și; nelucrate. cele ce privescu. pe. s&ma, lut, „adica 

“ vamile, ocnele, Și; celelalte: slujbe, şi jegiuitele, dajăir, asemenea 
și moşiile şi semânăturele boierilor, ce sunt fugiţi în „Brașovă, 

„neadunate şi necăpuite ;. ci; fiind-că, pentru. acestea. întrebi în 

ce, ;chipn este înalta nâstră poruncă şi Voința, eată-ți poruncim 

i) Memoriul lui, Dirzenu, Trompeta No. 666. 
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printr acâsta poruncă : a nostra ca, de vreme ce, cu ajutorula 

" dumnedeescu, apostaţii ce'se încuibasseră în țerra Românesca 
"și în ţerra” Moldover,:unit! 'dintre: “dânșii. -de: sabie şe..vor: “jertfi, 

, “alţii fugind în. pâmântul strain aă: lassat aceste țerrl slobode 
" despre. faptele . lor cele rele; şi Bind-ca, este buna- voință a 
_nâstră a se face de'acum înainte tot repausul: şi odihna raialel 
ce locuesce întru aceste doua ţerri, care se socotesca! şi. sunt 

“alla, nostru împaratesc IKeler, “să îngrigescl” dera a se. propo- 

vedui, prin pristavi, în tot coprinsul țerrit Românesci, ca este 
E înalta şi, sânta. poruncă a nostră.. de ase întârce „întru alle 

'salle “toți de obsce, cer fugiţi în 'Streinatate ; “Și de a îngriji 

fie-care pentru messeria 'sa; . precum Şi Plugarit | 'se, „lucrege 
pamântul ca şi. mal. nainte, fara, de a avea cât de puțină banuiala 

ca Sar „putea întâmpla ceva, împotriva. siguranţei “vieţii 'lora, 

sau a averilor, lor, orl scadere sea schimbare la privelegiurile 
„lor; şi pâna. la. venirea Domnului î în fârra Românâsca, hotarim 

ca; tote slujbele, "vamile, „dajdiile și alțele asemenea. “adâstoră 
„ce privesca pe. 's&ma Domnie, să se. caute de! o! cam- „data şi 

sa. se, întocmesca,; de 'catre caimacamul, cela orânduit, 
„Deci, spre acesta, „după. cum. Șau' trimis - alle” nâstie sânte 

osebite porunci € câtre Vizirii Muhafizi al, Diulur şi] Brailăi, aşa și 

„catre tine »„ca să urmedi: desaverșit.. şi întru “glasuiră” cu înțe- 

legerea sântel n6stre porunci, „puind, în Tucrare : tâta prive- 

gherea, îngrijirea. şi sciința spre a, se propovedui, fara "de 

.Zebavă, în tot locul, țerrii R.omânesci, -a nâștra întru osârdie 
: poruncă. şi voința, de a 'se întârce înapot 'raialele nâstre,, lo- 
„cuitoril ţerrii, ce „se. ratâcesca. în ţerra, stroină şi în alte parți, 

împrospatând acest- feta fieşte- care. urmarea messeriel | salle; 
„iară mai vârtos că voim să fie de obsce linisce: fara « cea mai 

puţina banuiala, ca va -cerca. cinevaşă,. vre-ua. bântuire , “sta | 

stricaciune;, Şi că. pană la venirea Domnului în țârra, este să 

„se., caute. „desâverşit tâte , trebile. Domnesc! și. maslakaturile 

țerrii de: câtre, orenduitul Caimacam. Ă 

Tu dara, Vizirul „nostru, cellu. .ce esci stralucit. întru! “înţe- 
- 

lepciune şi în “multe „cercari, să iei Ss&ma spre, săvârşirea, în- 
- tocmai celor poruncite, supuindute sfântului nostru semni. — 

S'aa scrisa acestă poruncă pe la mijlocul lunet Zilcade, cu 
leatul 1236 (1821) 

"5 Vegi memoriul lut Dirzenu, în 7rom peta No. Ga. 
Acestu firmaa e reprodus și în Pressa No. 214 din anulu 1873, de p. “Maior 

„ Papazoglu. , Da 
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i: i ordinala Pasat: de la, Silistra către Caimacazulă. O, Nogri, 

: vă cam data Domn în ţerraă, stai mârte 'pană'acum cele ce 

d 

“ Tneatule aula nămului' Messica de'acum, Caimâcămule: al ţerret - 

R.omânesci, “Constantin Negri), stirşiturile tele sa- Și fic i întru. 
gata, 

bunătaţi ! i ” - « Du Titi 
? 

“Fiind-ca țârra. Românesca Și ferră. Moldaviei aa: cutit de 

resvr ratitorii ce. se ivis seră într ârisa, “şi s) 'a înființat iar iniscea' 

obștesca; şi fiind- că este! înaltă voință. a se! întorce ficsce- -care 

locuitori. la alle Salle câşi adică din: pricina acestor facatori 

de rele pribegind,, s'a departat! de! pâtria lor, fara de a avea 

„câtuși. de puţină, "banuială că li se: va pricinui “cea “mal: mică 

bântuire, ori Vieţii, lor ori, averii lors: Şi între“ acestea: fiind-că . 
.b 

Sa. scris. 'catre. cei, ce s Sad cuvenit, ca: esct' poruricit, socotind 

ca. mă neapărata, d datorie - a ta 'să îngrijesc! pâna: când va veni 

Domnul, ca. să. faci "chemare, tuturor în'de obsce, 'deiori' co 

'orânduiala, și trepta, “ facâridu-" « cu înduglecatorolă tale” cuvinte 

a se îatârce înapol Ta ale sale, care luând fiește-care de isn6va 

lucrul sân și: mescria, să, să “urmede. cele curiinci6se,' precum 

ȘI, mai nainte; aseinenea și. plugarii să-și caute de lucrul pa- 

"meniului, “adunandu-? șI 'rodurile în jicnişele- lor.! Drept aceea 

  

  

1: 
ît borunciniș “şi: printr acesta carte să urmegi întocmal. 1 dupi | 

DA DIN a 
înalta, ȘI sânta” porunca. 

 Fiind-ca ne- -aă venit înaltă” şi săntă' porunca, a, copriigătăne 

ca, din cele ! "de! mine mal dinainte trimise însciințari , s'au 

fâctt” cunoscut “catre "înalta “putere cum- -ca! resvrătitoril' vân 

'perdut, cu totul din ţerra Românescă, și cum: ca'cel mai “mulți 

„din întamplare fugiţi boieri! san întozs pe la” casele. lor,! a-- 

fându- -se Și cel- -lalţi cu cuget de întorcere; şi că, 'nefiind 'de 

„privesca es câtre; dânsul, vâmi, adica, şi celelalte slujbe, legiuite 

dăjdii, asemenea şi moșiele i semanaturile boierilor. celor fugiți: . 

în Braşovu, | neadunate şi necăpuite ;- 'eată . trimitem acesta. - 

sânta porunca catre tine, Caimacamule, care, dupa « ce lo! ver. 
„Citi, și o vei înțelege, în: porunicim să îngrijesci ca, după” "CO- . 
„prinderea poruncii, 'sa: se propoveduiasca prin. pristavi în tot 

“coprinsul ţerril Românesc, că 'este înalta îinpărătescă poninca 

a se întârce înapol la ale sale toți de obsce, cei fugiţi “în 

streinatate, săvârşindu'şi fiește-care lucrul său: iar plugarii 
Tucrand pământul, fara de'a banui'câtu de puţin “că pâte sa 

se întâmple cevași împrotiva vieții lor s6u a averilor lor, ori  



<,
 

vre-ua scadere. scu vre: -uă, schimbare „privelegiurilor, lor.. Insa 
mai ântain de. tote, tu, Caimacamule, sa cauţi şi să, întocmesct! 

tâte slujbele, vamile, dajdiele şi cele alte asemenea, acestora, 
ce. privescu pe. ssma Domniei, dupa, obiceiu. „De aceea fi, se. 

"şi trimite acestă carte a.. nâstră, din preună cu 'sânta poruncă ; ; 

și'ia.aminte ca. să săvârşescl - întocmal cele „poruncite, fara 

de: a se face cea mal, mică. smintâla sea, „schimbare AD 
p 

i te 

a. . Ă , , E . 

Nota 7 No: LS 
re „ta 

Orăinulu Paşei de ta. Silistra către' Rohzia-Bel, sin care o se jus- | 

| “tic mârtea, lui „Satya | Dati 
4 . Ş îi 

-Tup lauda Slaviţilor: şi: cinstiților. 'barbaţi, păditorul şi îngri- 

"jitorul orașului: Bucuresci, Capugi-Păşa „Haşi-Ghoghe-Aga, 
sporesca- se. slava ta! -: 

"Și voi, cetValp căpitani al oştirilora , „ce sunteși lauda și 
aleşi între cel asemenea vouă, sporesca-vi-se puterea |. 

- Și-tu," ântaiule ala nemului  Messia, -hale, Caimacamule. ali 
” țerrel-Românescl, Constantine Negri, cresca- - cinsțea, Şi buni 

numele teu! -" - sii e, 
“Si vol toţi, de obște. boieri ai ţerr el Româneset |. DC Ia 

„Cu acâsta porunca a.n6stră vi se face cunoscuta. că “ob- 
| ștescu: linişce și odihna . supușilor ţerrer-Românesci fiind. una, 

- + „din. cele''mal deosebite şi nestramutate - dorinţe, ale “Inaltului 
Devletu (sub. aparatârele caruia arripe,. umbrindu- -se acesti 

supuşi ;* din vechime şi până în dilele acestea de apot, se 
- bucura, odihnindu-se dupa. împaratescă,, voinţă),. acesta. linisce, 
fară ide veste şi:pe n6usceptate.; Sa 'tulburatu, de-o câta de 

Gmeni resvratitori: şi: facatori:. de rele, - cari, avend : -capețenii, 

pe 'hainulu - Ipsilanti, sau 'revârsatu în. tot coprinşulu țerrei- 

Românesci, “adducanda, în tâte parțile derapânare desaverşita; 
şi: prin: “mijlocirea. acelur hăinu ,, „Căpetenia ora, şi prin: multe 

chipuri. arătând hainlicula impotriva prea. Inalțatei, Porţi, pe 
de ua parte'au înşelata din :raielele ţerrei- Românesci., pe. de. 

alta. parte le-au facuta multe prâdi şi feluriml. de jafuri, pri- 
pe a 

= e ara a 4 , Ni ir E .. . | : Că i 
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cinuităre de tâta derajanăreă ţeizet; întiacăstea” însa. ochiulu; . 

” celu neadormita. ala prea puternicului nostru Imperat, avândă: 

ajutor puterea cea tare a lui D-deu, și pururea următâre cu: 

îmbilșugare, prin împaratesca' sa îngrijire la vreme cuviinciosă, - 

întîmpinând aceste nevoi întîmplate- în. “țerra-R omânescă; a 

trimisi nebiruitele sele. oştiri, Și în“ puţină vreme aasfârimatu 

acesta perdatâre câtă; pre unii din căpetenil prindându'i . de 

“vii, pe alții rissipindui şi gonindu'" preste munţi, în câta ast- 

felu s'a addusu scapare şi isbăvire de rele seracel raiele; dar: 

şi cu tota acea. isbavire, ce a- “săvârşit Imparaţia sa,. s'au ivit. 

în celle' de pe'urmă!' în ţerra Românescă şi alta întâmplare! 

vrednica. de „urîciune, care. privea, nu numai: spre împotrivirea. | 

Inaltului Devletu, ci încă. şi.spre , bântuirea obstii, adică cell. 

sciut protivnicu Sawa Bimbaşa, nemulțumitorulti câtre face- 

rile de bine'ce a dobândit. de. la Inaltul Devletu; şi tot dtuna 

având întru 'adenculu inimei 'selle încuibata. înselaciune şi vi- 

clenie, și une-ori fațarnicindu- se .cu credinţă și cu. supunere ! | 

câtre Inalta Pârtă, alte ori unindu-se. cu. apostatula Ipsilanti, 

și arătându-se într o glâsuire cu - faptele aceluia, sad meste- ."" 

șugitu: ma! în urmă și prin faţarie, și s'au facut.că sc întorce 

iarăși în slujba Inâlțatului Devletu; cu“ tâte acestea, abia dupa 

trecere de uă lună s'au înfățișatu către Kehaiaoa nostră,.Hagi-: 

Gheghen-Agă; şi 'nu numai cu' acestă necuviinciosă” faptă s'au 

dovegia banuială „ cideuă data Sau prinsu şi scrisori. alle 

și * corespondințele ” selle: cu Ipsilanti ;: și mal în urmă şi” 

E scrisori alle lui câtre .hainulu' Diamandi, ;cellu într un cu- 

getu cu dânsulu;'așa s'a arătatu numitulu. în. tâte faptele sele, 

că . politicescele lui porniri: şi slujbe, ce se prefâcea că arată: 

câtre Kehaiaoa 'nâstră,; prin 'felurimi de “chipuri, nu au. fostu 

alta fara 'numal întrega. Anșelaciune și faţarie, asemenea lingu- | 

șituril câinelui, ce 'și mișcă coda când catre: unul, când: câtre. 

altulu, cu :scop 'ca -aflandu- -se tot: Wauna în'trâba, Şi. câpetenie 

de 6mâni - îndărătnici și facatori de rele, :se.pâtă .despoia. pe 

supuși împărâtescii, și 'se“'şi umple tâlharesca sa pungă. Cum. 

dar se putea 'trece cu: vederea; acestu felu de 'facâtor de. rele 

şi- apostatu? în vreme ce, pe lângă cele: l- alte alle lut: tainice 

rele cugetari, Sau gasitu şi trei tunuri ascunse la cassa, sa, 

cum și semnulu de apostasiă alu lui Diamandi, tovarâşu cu. 

acelu apostatu; cum dar se putea nădăâjdui, mântuirea obstii 

fara a se pune în lucrare cea desăvârșit prăpădeniă a prici- - 
puitorului relelor? în vreme ce este obicinuitu şi legiuitu- la 

re
  



tăte' n&murilă, anu! "vesplati "Catre! "cet Buni rele: Ia în 'locu' de 
„hune, precum și câtre icet Tei: 'bune în'l6cu rel€; 'ci' 'spre isba- 
virea săracilor: este neăpărat: orânduita ! perdare. unor ast- felu 

de &meni resvrâtitori. 
Pentru -aceste cuvinte,. hotarendu- se „perdarea' acestul hain 

Savva, din preună cu capeteniile Tui, “adică Gtiencia și Mihale, 

- Şi a “tovarașilorilor, orl unde s'ar'gasi,; sau și! pust în lucrare; 
și de acum înainte, fiind; cătoți, de. obste .locuitorii ţerrei Ro- 

mânesci, atâta cei din orașe, câtu şi cel duprin sate, isbavindu-se 
pe deplin: de acăsti perdatori ș şi facatori dă rele, poti: în "linisce 
și, nestpărați se urmese fieşte- -care'! "lucrului seu și imeseria' sa, 

lucrând ca'şi mat "nainte; datoriă at 'dar'să se râgie lu! : D-dea 
pentru “îndelingata- viață a “prea "puternicului! nostrii! Imperat, 
Catre acesta, find: ca este. data și împeratâscă' poruncă; 'ca 

veri-cari din ostașii: împeratăsel ar 'cutesa 'de''acuni înainte! se 
| faca 'câta de” puțină 'superare vre! “unei” raiele)! îndata unul-ca 

acesta! cu mârte 'să'se pedepsescă, vurmeda” caiitoțt: “locuitorii, 
de ori-te trepta, 'sa'se apuce iaraşi! de meseria “lor iși dei lucrul 

E lor; făra, temere şi cu linisce, avend temeinică “îricredințare 
pentru nebântuirea şi cea deșavârșită sigurânța a lor. :"": 
Intracestu chip 'dar tu, 'Kâhaiaoa nâstră, și! voi, cele laltei ca- 

peteni alle ostirilor, înfranând fieşte-care 'din vor ostirile nâstre; 
se Ţuaţi 's&ma'” bine ca nu: cum- vă se'bântuiți 'pe-vre unulu din 

" boiori ssă. din” locuitori, “imacar la un' firă. de: paăra 'din capulu 

tor; 'nicl'! 'se căutaţi Strâmbu! "catre vaiele. : nici impotriva, se 

urmaţi; caci alt-telu se sciți ca, ca niste' vinovâţi,'-ve'-veţi 
osândi, ȘI ve veţi pedepsi” cumplita. : 

ȘI tu, "Caimacamule, ŞI voi, "boerașilor, şi cer'.Palți: locuitori 

TE ti te 

ăr ţerrei Românesc, înțelegeţi ' toți că! “fiind din :vechime'obicl-": ' 
“nuita,, după, legea” Și împarăția nâstraâ;, !a'se:-socoti” cinstea 

- 

:vostră” cinstea, nostra, şi "averea vâstrăiaverea, riâstra, și viața 
“vâstră viața 'nâstra,. nu'se' cuvine se aveţi: dsrtacun înainte 

pe. 

'cea' 'mal rică bânuiala:- ca 've veş supara; 'câtu de: puţin: da 

ceva, "ori" din partea nostra, ori, din' partea capeteniilor': 'nâstre 

și â ostirilor; ci 'tunoscânid: ca 'numai pentru-nântuirea iostra - 

- Sa “facut” ceai! de 'istov perdare'a “apostaţilor de” rele, cari 'S'au 

fost 'sculat: cu 'zurba în țerra Românsca; se! v&'odihniți' dar 

„şi se fiți fara grija, fiește-care întru alle selle, deschidendu- ve . 
prâvaliele, și urmând, ca. mai nainte fieşte- -care. meseria sa. 

Pentru acest: sfârșit, Sa, facut acâsta. a „nâstra.. „poruncă, Ş 
LI a



pe 

| 8 = 
+ 

s'a trimisu. de la Divanul Ghialetliului Silistra; dar Vol, Supu-, 

n6ndu-ve. la. celle-poruncite,. s€ urmaţi. întocmal.!)., 
pt, (Urmesa sigiliul), , 

ae ee 

OR DI i 

Năta To. XXL, a 
poti de mstţamize cătrei „Inalta Pârtă: din parta iei că 

"ia scăpată forza de zebelişii. 

L a. prea. stralucitul. prag. ala prea Inalţatei Porţi, noi, su- 
puși. și credincioii raele, cu grenuchi: :plecaţi şi „Cu. închinăciune 
până la. pamânt, facem smerita- arătare: -că ni. San aratat 'de 
„către D-lui Postelnicu Costandin Negri, Caimacumul, sânta. şi 
vrednica de închinăciune împăratesca poruncă, ce:sa trimisă, - 
prin prea înaltul vizir, -Mehmed-Selim, Pașa Selistra, Valezi, 

- însoțită și de: luminatul Buiruc- tiul înalțimit. selle, Şi. cuprin-. 
qâtore că, dupa pliroforia ce a..dat înalțimea sa catre prea 
înaltul Devletu, cum. că, cu; mila lut Dumnedeu,. apostaţii, sau 
curățit. dintr'acesta,. ţerra, şi cel, mal mulți din noi" cari, de 
frica lor, - eram fugiţi, ne-am întors la patria. nâstră, „cum Şi 

„ceilalți ce at mai remasa, 'neveniţi facu: gatirea sa, se întârca 
şi. lila urma'lor,; şi: cum-ca,. nefiind, Domnie aici în țârra, stan 
amorţite . și nepusse în: Iucrare; „Veniturile "Domniel, „pre, „cum 

vâmi, ocne şi, alte huzmeturi și obicinuite dajdil, înca şi alle 
celor din. „Braşiovu.. fugiți boieri, moşii şi semenături, se asa 
nestrense. și. nelucrate. pu Sep. i | 
"Și fiind-ca pentru tâte. acestea. au venit înalțime elle, mar, 

sus::numită.. Sânta poruncă, cum că este neștrâmutată,, voinţa 

împaratesca -ca: sa: se, facă, liniste ŞI. odihna. la. raeaoa . ţerrel, 

„ca un cheler.alu împarâţiei, spre ași căuta fie: -care. treba lu, 

cum şi țerranil :s&şt., urmâde „plugăria și. lucrul, pamântului, - 

„după:  orânduiala “lora,:, se porunceste, de catre înalimea., sa. 

:D-liu Caimacamului. ca ;s& vestescă mai,sus, numita împarătesca 
„poruncă. la- toţi; de obste locuitori al ţerrel, „spre, ase întârce 

;la. alle; lor, și. aşi cauta fieşte-care: meseria lui, fara. 'a;nu. avea 
„nici ua banuiala .ca i „se..va întâmpla vre-o împotrivire | la. viața 

', 

Şi: la: Iucrurile. lor, san vre.uă: scadere și strămutare. la privi-. 
' .. pr - . 
ei i ii bici e sa Ea pre     
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. legiurile, lor; de care şi nu. suntem vrednic! dupa cuviință: a mul- 
"ţumi. prea, milostivulut, „nostru. împarat, pentru. acesta nemargi: 

. nită;mila „ce aa aratat. câtre. săraca;. .ferra, „de „an, isbavito, din 
mâinile. ferruniloriă. hoți :ce. năvălise „cu. mure. „orăjmășie. ş şi, „răutate 
asupra. ei, cu aisce: fare, sălbatice. și înveninate, „de, câta, înalțând 

_maint” de: rugaciuni. catre prea, puterniculă; Dumnegea, ne ru- 
 gâm. dintru -adânculu inimei se ţie şi se întaresca slava şi, pu- 
“terea „măririi împaraâţiei, „nestrâmutată, în veci;  ca;se, fim; ŞI. 
noi tot;Vauna umbriţi-sub bogata mila sa,. precum. aa. fosta 
din veca,, „atât stramoşii, „şi : moşii. nostrii, câtu. și not până 

- acuma, Aşijderea ne. rugam .ferbinte: -se ne .miluesca . prea 
puternica împărăție şi cu trimiterea, Domnului, „după. cum .prin 
altu prea.plecat, arz-mahzar 'ne- am, mal rugată, ca Ru; acâsta 
să se faca și cea mai desaverşita liniscire 1, 
patra ae pi Sa Baa, i August 10. 
- (Utimăsa sernaturele) 

it 
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Prea sute păruite; Trciiereule Troadăs: vecii ali sântel aiva Ei 
„Fiind-ca. ad. au, sosit. „prea. tnaltua. ferma ala „prea, puter- 

nicel împaraţii, „Cuprindaâtor cum ca,- cu ajutorul, a tot șiitorului, | 
prin nebiruitele „puteri alle împerațiel,, sele; ad Tuată, sevârşire - 

' şi isbavire. acest - împerătescu. memiechetu; "Moldo- Vlahie de! 
câtre apostații: ce, năpâdiseră,, cu icIhărescă „Porniri asupra, - .ne- 

| vinovatului noroda din” tr'aceste ferrl, şi :s'aă. frînta, cornul 
- mândrie. ce. aridicase în, cugetele. lor,,.şi Chiar, asupra, hrani 
torel stâpîniri, prapadindu- -se cel.mal. mulţi prin cumplita mârte: | 

alții :facându-se. neveduţi, din tr 'ăceste, doue memlecheturi,. Şi 
cu .un;cuvânt cu. totul -sau Curaţita. holdele „împeraţiel- selle 
de. ueghina „Hector ilor. de veti, sdrobindu-i. cu. „braţula,. cellu 
„puternicu;. şi . câ buna voinţă. „împărâ ției selle., este.; „Ca. toţi 
„supușii ferrei.- locuitori, de, la mare . ȘI, „până, la munte, „să. se 
 aşede; „pe-vla casele lor, “boierii Şi . moşnenii. să”şi Âa., sarcina 
trebilor şi dregătoriilor ; țerrei ce "li se, "cade a cauta, :mazla- 

„hatulă împeratescu,. facândw Și moşiile și, „acareturile. Zapt,: a- 
vându- ȘI întregi și:neclintite tâte privileşgiurile, „fara de nici 
i, Dă E CAE pri [a 

!) Vei condica din Archiva Statului, secţia istarica, No, 96, silita 9.
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o: “scădere, regruiţatorii: se ș sovârgâsca alisverișul lor, “țăranii 

sa se: îndeletnicescă întru: lucrareă pământului. în pace, fara 
temere; “lipsindule” cu totul ort- -ce bănuială; 'ci cu încredințare” - 
şi cu: :neseverşită nădejde 'să de: fie petrecerea; 'şi ca“pâna "va: | 

sosi: în pâmentula Valahiei prea înalțatul nostru Domn, "tote - 

judecațile aii 'sa se caute de câtre D-lui or&nduitula , Caimaacar, 

biv 'vel :Postelnica Constandin Negri, “pentru care! ni se po: 
'runceste de câtre Iialțătula Silistră' Valezi "ca sa: se publica- 
risescă! acesta în totii: “coprinsula țerrei,- întru audulu tuturor, | 

acesta bunăvoința a: prea: Inălţatel Porți. : si 
“Deci,” încredințat fiind purtării de grija, câ: dintr un inceput 

au avutu hranitorea împărăție: câtre no, supuşa. raia,.. caă-o: 

maică catre fi sei, “aparându- ne :purureă,:! și -ferind' holda îm- 

„parățiel 'selle de: t6ta neghina răutății şi vătamătorilora, pre N DT. 

cum şi acum în fapt. am dobândito, ce îndoiala ne mal.remâne 
de iubirea de';6meni a împărăției selle?- de aceea, cu din 

„adinsulu şi cu luare - aminte ascultând prea. sânta acesta co- 

prindere. a prea. înaltului firman, se 0 faci 'sciuta la tâtă, tagma 
preoțâscă;- “scoțând. şii copie- “feşte:tare; preot ala: “mahalalei, 

“0 citi cu luare: aminte . tuturor „mahalagiilor, - ca cu tâtă ere- 

'dinţa. ȘI din. adenculă. inimei se dea slavă 'ă tot iitoruliui, "şi 
„ferbinţi: rugăciuni pentru vecinica 'întarire a hrânitorului nostru - 

Devlet, “spre a 'supune sub. iebiruitele împăraţiei. selle: picidre p.. 

tot "vrășmașulă şi pismașuli ;'apoi, fara cea mal măica: îridoială, 

“și plin” de tâtă : bucuria, 's€ o fac! prea; sâriția ta” cunoscută, 

“ca, fie-care sa se adune pe: la locașuri, “facându' ȘI zapt. moşiile, 

"casele şi acareturile; neguţetorii să: se apuce: ide: negustorie . 
“şi “meşteșugulă” lor întru dreptate, . şi plugarii să se îndeletni- 

„câscă întru: lucraiea:' pamântului, dându-! ŞI  dătoriile lor. dupa 
:vechiulu obiceiu, Și 'dupa. aședemântulă ce's'aa urmat în'țerra, 

“fara nici! O: împotrivire, dând supunere Și ascultare poruncelor 

şi povaţuirilor': otearmuirii; "şi 'așa se petreca întru unire şi 

“întru dragoste, fiindca "sau ridicati dasupra” acestui: pament 

* nuorul fricel și ala rautaţilor, Și au Temas: munca. 'pacii și cea 

desevârşita” apărare, e i i o vaB2r August 10, 
' Barbu Vacarescu: net “Mihalache Manu. ! i: 

: Costache Negri. : Scarlat Gadigeăui, ii 

“"Fotache Știrbei. "i. : Scarlat” Mihalescu; -" i 

“ (Asemenea pitacu sa facutu lă A Spatarie şi la Agie » 
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"Nota: No. LX i 

x Cărtea patriazhulat din. Constatinogele | 

cre crestinii din provinciele- imperiul turcii consiliinduri a „re- 
“uuncia' la spiritulăi revoluționarii i şa Â supuși. fi “fi delă. Tnalici „Por pi: 

„livgheiie,. cu mila lut Dumieden,  arhiepiscopulă Crarigra- 
dutuur, Romei cei noue, Şi. icumenicescă patriarchu: ” 

Cei ce ve aflați SupuşI. sub; dâsa și bogata: “umbrire 'a: prea 

puternicei Otomanicesct împeraţii, toți de obşte Greci, parte 

4 bisericâscă şi mirenescă, de! verl- -ce orânduiala şi trâpta,: “când 
- cu chibzuinţă, fieşi-care din înși-ve, „toți. veţi: 'Tua 'sema temeiu- 
rilor. ce de demult şi din începută aa renduitu prea “puternica... 

Și nebiruita împeraţie, stapanitârea nostra, spre. otcârmuirea 
supușilor sel, „pâte se cunosca cu scumpatate 'noianulu cellui 

| nedeșertata ala milostivirit şi alle împăratescilot îndurâri, cât 

„este de, mare, și. câta nemârginita Şi neasemânată iarăși este | 
iubirea. . sa de Gmenl; „căci nu numai ființa viețer n6stre, : și, 

_ștarea.. averilor nâstre, „supusă. întocmat! şi de uă potrivă, ca 

şi a celor cinstiţi. Abli-ISlme', ci şi dăruri, Şi mila, şi ne con- .». 
'tenite faceri de bine. „se revarsă în tote. dilele către nemulu - 
nostri, şi despre slobogenia Şi. în liniștita * “urmare a legii 

nâstre, : ȘI despre petrecerea vieţii 'nebântuire şi în” 'repaosa, | 

şi cu, tâta îmbilșugarea și larginiea,” câtu nici măsurele supu- 

nerii nu '“îngaduia. “Catre” dovedirile celle 'iubitâre de:6ment, 
de unile : 'ca ăceste iubitâre daruri „toţi : „de ua: potrivă” Greci | 
avea neaperată, datorie; se dnuilumescă î în: “fapta, "și 'se' "fa 'sîr- î 
guitori pururea. spre celle de bună plăcere: câtre: împeratescă 

"putere, slava înâlţând catre iubitârea de bine Pronie a'cerescului -. 

'Dumnegea, şi către! prea puternica împerăție, cară, 'dupa ase-! | 

- "mânarea dumneqeesca, acea iubitâre' 'de -6meni, otcârmuesce . 

pre supuşi, Dar voi, mulți din” semiriția; 'Grecilori, “trecând” “cu 

vederea. sorâcele “mulțumiri 1, cel dupa datorie, 'și- dându 

"uitării! atâtea. împerătesci - “faceri de: bine, şi de ua dată bân-! 

“ tuind şi calcând şi chiar. formale credinței nâștre, ce povețuescu 

bună! ascultarea ȘI supunerea câtre” acesta: pădita de'Dumnedeu 

împerâtesca “putere, S'aa. abatut prin rătacire la atâta: deşer- 

taciune şi nicînţelepție,- în câtu au Și cutegat să ia 'asupra-le 
chipula, resvrătirii ȘI allu apostasiet împotriva acestei „obștescel 
“n6stre facatâre de. bine ŞI "hranitâre, nebiruite : împerăţii. 

“Insă, în vreme ce “pornirile cellor protivnici' lu Dumnedeu și 

neînţelegatori au fost unele ca acestea, prea puternica împe-



ze si tip 

rație, nelepadand. din. măinele selle, mila şi îndurarea, ce is- 

voresci din- firescile sele împerătescl. obiceiuri, aa trecut cu 

vederea "cuvântul. ce. „putea :; avea., de a pedepsi , în data pe a- 

“postați și haină;. şi de a le. “face “din început “și: “de ua data 

resplatire; Și despre uă pârte, 'dupa trebuință, “pre unii aa. 

-. pedepsit, iara despre altă:parte,: pre cel ce-și ai căutat de - 

a. lor .țrebuinţe și au stâtut în. hotarele supunerii, s'au sârguit 

ca. se “i padesca și.se “n isbâvesca.; bine- voind, în "cele: dupe 

- urmă, a se. da din. partea, bisericei, nâstră carți de! afurisanie i 

şi..de, sfatuire,, „Dar. de s 'aa şi, dat! astfel de catp bisericescl, 

nu, numai ua data, dar Şi de doue ori, împotrivă, € ca cei ce umblau .--. 

pe 'callea: resvratirit nu 'ȘI an lepadat cugetul lor” celu satani: - 

câscu, nici aă, vrut. se înţelega. a se îndrepta, surgină și! spre... 

visericescile mânţiitre. sfatuirii, împrotivindiu- se şi apostoli- 

 cescelor, ȘI $ sobornicesilor, porunci, ce sunt 'rânduite pentru 

- supunerea şi bună ascultare câtre stepânitorit! nostrii, ŞI pre 

alocurea iarăși. stau Şi se "nevoesca „spre 'aceeşi “vrednică de 

urâciune | „zesvratire şi sațanicâscă nâșupunere, „ cu” chip ca. 

„aceiul,: „prin care. și cu amâgire, clatescu' pre cei mat slabi, 

terându' la acesşt prăpastie a pierdarii; Şi așa cutesa a urma, 

celle mai vele. ŞI 'nelegiuite, pricinuind pricinuiri în pecate, şi 

cu. chip şi cu.temeiu de prigonire pentru lege, propoveduind! 

relele. lor :și neiertate,, cugete, ce de: obste au impotriva Ahli- 

„ Islamilor,. „Decl,. împotriva, „unora, ca acestia: neînelegatori, 

, neînfranați şi nepocâiţi apostaţi, cu “dreptate , prea. “puternica 

împerăție.se cuvenea a „pune, în. lucrare, ped&psa cea de apol, 

neîndurându- -se de nici unuia din, el; "dara fiind-că chipul prea 

: puternicel.,, împerăţii.. este întemeiat fresce întru îndurari, şi 

„mila, în, puterea. acestor mile >, Sai adaos 'buba-voința împe- 

-7atesca, „plină. de iubire de. Gmeni şi de miloştivire, şi dându-se, | 

s'au, trimisă, câtre, noi înalta. „împeraiâsca,. poruncă” jarratătâre 

celor. maj, sus, „dise, şi „poruncitâre | de a Se da, şi acum! "Disc- 

"xicesci sfatuităre „carți către toți de: obste, "cel ce se “afla sub 

„aceşta, padita de "Dumnedea împeratescă “obladuire, coprinde: 
tore. de, acecși înţelegere. ce. san disă, ȘI de 'obstesca supu- . A 

„„Nere, ŞI, bună aşcultare ce. se cere. neapărat « de la voi. “Drept 

aceea ,'.şi scriind” sobornicesce. împreună cei de lânga mot. 

sfinţi, și, prea. cinstiți archiere, în 'duhulu sânt iubiţi” frați al 

nostrii, + şi „din „preună slujitori, ca cu uă trâmbița, propoveduiri 

către , „o „toți, coprindetea, înaltei împeratesci, porunci, şi. în » 

duhul sfânt se. sfatuim, şi ve: "povaţuim pe toţi, mari şi mici, 

Mt af dat  
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de. verl- -ce. “Orândudlă. ş şi, trăpta., , “câțu « cu  obrasnicie, aţi Cugctat 
se ve într” armaţi ; împotriva obstescei, mâstre, „hranitâre Și, fa | 
câtorel! de bine prea, puternicel: împerații, se. lopădaţi în “dată 
armele, „Şi se luaţi asupră-ve chipul: cela vechi aia: col. desa- 

„vârsite, ş şi credincidse ? supuperi. ȘI. bunei ascultarit vâstre câtre 

nicescu: alla. resvratiril; iar cet: -alţa, toi 6 6 staţi cu stătârnicie 
„Şi : neclintiți în; credinţa. supunerii, ;. ŞI într un. cuvânt! toți. "din i 

-- preună locuitori fieste- caruia ostroy,. care ve îichipuiiți « cu. nu- 

 “"bună-voință + ve aflați sub, dâsa și bogata umbrirea î împ '&rătescet 
„puteri, toți de Obste; fară” de 'nici2ia! "deosebire, se ve întârceți | 
la: 'mântuitârea calea supunerii, adeverindu-ve:si încredințându- 
ve ca.prea : puternica „împerație, dupe: ceva, „vedea: în faptă 
întârcerea' și, câiala. vostră, si curat si adleverat "cugetul bunei | 
“ascultari vâstre, „si scumpa padă si” urmarea "datoriei credin- 
cidsel supuneri, iarasi ca" :ua : maică: dorităre: ve! va: încăldi, | - 
teversând.! din: isvorul cela - nedeșertat; alu: îndyrarilor. ;selle 
„bogate * în peratescile mile âsapra vostra,. „dând cu totula . 
cat tre adâncul. uitaril acele nesocotite 'si desnadajduite "porniri, 
„ce'din îndemnarea viclenului Diavol s'au, „cutedati: împotriva. 
împerăţiei ; :cu asemenea. chipu si obstesca maică pravoslayvni-' - 
cilor crestini, 'sântă „biserica a Domnulut: nostru, vedând, pusă | 
în lucrare: pocâința: vâstră,: se 'va a milostivi. si. va-'da; iertare si 

, Slobodenie celor: ce:au gresit;i si dupe greselele. lor. au. adusa. 
asupra-le greutaţile înfricosatelor blestemuri, alle; ei. ; Iar de . 
“care cumva. (feresca Dumnedeu. 1): se vor: arăta pană | în, sfârsit 
'surgi. 'catre cele! de acum -iubitore de Gmeni. glasuri: -ale „prea 

iputernicel. împerații, 'nemuițamitori facându- -se, si necunoscători 
catre împeărătâsca facere : de: bine,. cea, cu multă dorire, si „câtre. 

milostiva haradirea, . cea :mat, presus - de. tota inădejdea., nesim- 
“ţitori,. arătându-se câtre: mulţimea - ea. fara /numera , neașe-: 

-. *mânatelor mili împeratesct, ce dit: început: si. până acum au 

-avut, nebagând! în sema' nici bisericescile ; :nâstre. povâțuiri, si 

părintescl ' sfatuiri, „ţintind. iarăst! cu. „denadinsul totu. la, aceste 

porniri protivnice Dumnedeirii,- si streine . cu- -totula. chipului 
'crestinescu, nelegiuirea lor: Na:apăsa: pește. grumadul lor; si 
vor lua judecătă si osândire; pentru.că nu „vor scâpa„de. drepta 

„ pierdarea lor de istov, ce li.se gatesce neapărat; sinu va 
fi lor îndurare seu mântuire, nici trupescă nici suileteşca.; ci 
reu cu reu vor. suspina, si se, vor pierde de uă' data. De 

4 
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n 'nicatul; că Giurgiuvenii părăsire de r&utăţi nu facă, ci pe lângă ! 

E „ vcheder ulii: ce-auidat' la .cele-l-alte -orândueli, de;nu: s'au putut 

E o. , — 174 — 

: ăceea,  tresviţi: ve, “pentru Dumnedeiu; sârguiţi- -ve, "pana aveți 

| înca vremea pocainţer; 'si faceţi precum întru glasuire cu înaltă 
poruncă scriindu-vă,! ye „poveţuim, si ve'poruricim; si nu în- 

tr alt “chip, cu: hotarire. — In lină Hu August, udimir 9. 
"Alla IKesariei,  oaziichie. 2 Alla “Ephesului, "Manasie, — 

Alu: Eracliel, “Meletie. — "Ata: iNicormnidier Panarel.. — Ala 

Nice, Terothei. — - Alla “Derconilui, Ieremia. — „Alla Thesaloni-: 
'cului, "Matheiu. — Alla - “Târnovulu, ariân.! — Allu Prusiei, 

(Gherasim. — “Alla Agnite “Thimoteiu.: — Alla Veriei, Ma: 

„carie, — = Ana , „Nectarie: . Da îi 

- E aia : SR Da ERE i 
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„a, în 
   "Tarcilor din: Giurgiu: cari „făcea: neorândueli. prin “46 ITĂ, 

  

„Qatre prea “ ătţatulă, Viziru ă, ; Atehemeti Selim Pașa, Silistr ai: -Valezi 

i Plecata închinăciune aducem pâna la pamânti.. E 
"+. "Cu prea“plecatul:. nostru Arz-mahzar, iarăsi . cadând. la 1u- 

izinatele picidre alle Inalţimer. Tele, facem prea..plecata ară-- 

tare pentru  serhatliit Giurgiuveni, ment ai luminatului Hacicu 

“Paşa, “Muhafizulu Giurgiului, că în trei rânduri au.facut porniri, 

'şi tâte mairile,.: una dupa alta eșind,: pîn: satele: țerrei :din ju- 
“deşiul : Vlașca, 'şi din: -judegul. Teleorman, : de „au facut multe 
ipradi. și. jafuri locuitorilor; cu feluri! de: numiri. Dintr'a cărora, 

pricină tâte orânduelile ce .au facut ot-cârmuirea, de zaherele : 

A altele; pentru' trebuința ostirilor. împerătesci, ce se afla-aici 
n“ țerra stau -josi'-neîmplinite , înfricoșind - şi. gonind şi pe 

zapci 'din' plași, și facând feluri de. zulermuri locuitorilor, după 

: cum: am" mat: facut. plângere . câtre înalțimea 'ta “şi prin' alta 
prea plecat: arzu-mahzar; în, cât ne aflam la ua :mare. grija şi 

" "frică de primejdie; neavând cu ce se împlinim cele trebuincidse 

alle 'ostirilor.: Acum ne: veniră, nouă. însciințări. de. la isprav- 

„săvărşi, ad strâns: şi venitul: ! huzmeturilor Domnesci, şi ! alte 
deosebite” TUări tie e te 

ip i PRI 

“Ticaloșii locuitori, : este - sciut, că, sau prădat în. destul de - 
| către” formă hoți ce aa fost calcat, pana, când. ansfacut, mila: 

îti pui 

% Sai Memoriula ii Dita tă ia 673 şi 674. 

"Dotăţiune' din: partea: boieriloră . către : Paşa, de. la . Silistra, contra 

 



o 35 —. 

„prea. puternica. împerație , si vrednicia malţimet tâle, de. 5, "aa | 
„isbăvit de dânşii. : 

"i EN II tree n . i de RE 

. Ot-cârmuirea, iarăși „cere "de, la, ei cele dupa, datoria” lor, „ca: o 

-nișce, trebuinci6se ce sunt. ostirilor. „împerătesci; „pentru, ca A 

într alt chip nu pâte. face; apol. se! tiranisesca Și Giurgiuveni 
„Cu : acest, „ela; de zalumură,; este .uă mare. "jale. şi prăpadenie.. 

asupra lor. „Ci find- că. prea, . milostivul' nostru. împârata: pe - 
„înalțimea. ta te- -a însărcinat. cu, gcrotirea acestel. ţerri, de, unde - 

„am. şi cunoscut în. fapta. mila, „şi „ajutor, la ori :ce “pasu,, am. 
facut rugăciune, cu genunchi, plecaţi cadem. la luminate, talpele - 
înalţimel tele ,. şi fierbinte ne: rugăm ca şi acum „s6, „Teverşi . + 

„ milostivire asupra șăracelor raele, şi . a n6stre prea. plecatelor 
slugi,. ce ne -trudim diua și nâptea. ca se aratam slujba plă- 

- cută, spre a nu .se, da cheder la hrana ostirilor ; „şi. prin buna 
ajutorul. ŞI. sprijinela' înaltel. înțelepciuni .. a, înalțimel, tele, se 

 isbavesca. „aceşte doue; numite judeşe alle : țerrel de “supararile E 

ce. facu, Giurgiuvenii, „Cu orl-ce „mijloca se, va: socoti. de. catre ja 
înalta. înțelepciune a. înalțimel. tele. .,...... EDC 
„ Fiind-ca nădejdea nostra de zahoroa, a aceste; done. 2 juăeie i 

este; si când se va mai face: zăticnire, : renân. ostirile lipsite. 
„de, hrană, și not în primejdie: ea etc sept atei 

“Și alt „n'avem „unde cadea de cât la mare.. milostivirea; în: 
,  nalțimel tele 1)... ga ti 4 U . ti ai îi i 7       

  

ri mea ei amnee 

Nota. Noi xx vii pa | 

mania „poruncă a Sultanalui către” pică, înălțaţii. Vizir Muhafisi _ 
cai “Silistrei și Diului, Mehmet Selim-Pașa, și Dervişă. Mustafa-Pașa, 

și, către cel într adinsă prin poruncă trimisă impărățescă, buza- 
mai ate ai ua i Baita, Ghedekim! zaimir , Husein „Aga, Bi nii ta 

Sosiăd: ăcestă” sânta" porunca, s&'ve “fig” sciit cură” ca cer cu” |! 
” înșelaciune şi în multe locuri prin fapte rele ăratâși hqziniăă duoi . 
 apostaţi, Alexandru Ipsilanti şi'reulu Mihail, 'Domnul Moldovei, 
“unindu- -se unul cu altul, au îndrasnit, nu “ag mult, ca 'se ațâţe 
în “dude 'Eparhil, Valahia” şi A Moldavia, „feluri „de tulburari şi 

„resvratiri, pricinuind/ seracelor” raiele „nepâinenite brăpiii, „cal- | 
EI 

  

„-%) Vedi condica. No..96,, fila 11, din: archiva Statului, secțiunea istorică”, 2 
p



= ma 
e ai 

cazi! Şi. jafuri ” înfricoșatei! Şi "nesuferite; i  înipotrivă- tiniter de 
obste şi a dreptăților ce dobândea mal "nainte vreme în! pace - 

“răiaoa, ce'locuesce'! acolo; „i “find acestea: tot: dăuna: 'nestra- 
imutăta” înalta” nâstră îngrijire! ŞI: voinţa, ! ca șâ'se padesca” “prin 

„ov! mijlocul “nâsuparătă! acestă“ raia, care 'se ține: de .mâinele: 
“mâstrc ;' ca un “amanet”! sânt alla tur "Duninedea nu 'ăim - lipsit ..- 
"prin. "Dumnieqădscu' ajitor; di şi prin (cea: "grabnica și la” vreme 

îngrijire a “Tostra/” câ: s6 scapam aceste! “duce Eparchil! din cea 
"asupră- -le 'caqutei 'nevol şi "5e”părdemi* cu' totul “ pre ' numiții 

“obraznici! resvratitori! cu . puterca, purtatârelor de: biruința” osti- - 
Filor” nostre. te igai SRI ii Saeu 
“Dar. 'fiind-că - întiacăstea: ne-am îndestulat cum Ga s'au în-.. 

-tâmplae în „ferră "Roimânesca)i “din: partea 'unor':fâră 'rânduela - 
“ostași al. nostri, câte- -va “nădreptaţi Și „pagube câtre novinovaţii 

"raiele; că mau: greșit, întru nimica, nici 'aă fost 'partași: 'resvra-, 
“tite! 'vinuiri, "Şi înca Sana facut: și: hrăpiri şi jefuiri” pre “la 
“inâşiele şi averile boieresci, şi altele asemenea acestora! streirie 
mișcării, - care nu numal se vedicii “totul împotiiva” "bunei în- 

“tocmiri:a "puternicei s6n tre! împerăţii, 'şi' înaltei nâstre și ne 
'schimbata voință, ci şi nepotrivite şi neasceptate' din partea 

“bine încuviințatelor” şi biruitârelor n6stre ostiri, riici din partea. , 

” vitejilor Ieniceri,: “cel. ce uă supunere catre - înperătescul riostru, 

- Devletu. Fâra - înduoelă, unele ca acestea : trebue! 'să se fi 
pricinuit de catre alte rânduri de osteni câtre cel 'nesccotiţi 

- şi fara or&nduelă, - “cari ne putând se înțelega nici aceste în- 
„ tâmplâri de acum, nici se padâsca datoria meserie! lor și buna . 

întocmire și dreptatea, îndrasnescu: și: se: abăt făra orânduiala 

șa. acest, felu de urmariri. relle; pentru. că, de şi se dedese | 
: "mai 'din nainte îniperatâsca nâstră Strasnică. „poruncă, “dupe 

a: “darăa' afară! a legiuitului sânta” fetfa; Ta câte-ta ! părți alle î îm- 

-iperaţiea nostri; în care pârți resvrat're facând Grecil: asupra - 

„ nostră, si îndrasnind” ca 'să ridice: si: arme,:si pentru acesta ne - 
„ adussesse. la turbare: ca „spre pedepsa si „Tesplătirea unora ca 

. „acestil. îndrazneţi, si: “obrasnict sei prâpadim cu totul; iar fe- 

„ meile şi copil, lor să. se robesca, , Și în. „daţa, să se. faca: împe- 
N „ratesci și alle lor: avuturi. ” SE e 

„Cu, tâte acestea., “fiind. că. este de odata “după iiloştivize si 
“însusi puternica. nâstră Voinţă, că nu „numai cel nevinovaţi si - 

" neprihâniţi raiele alle nâstre se remaie. -dupa tâte neatinsi si 
nesuparați, ci si însusi cei ce san obrăsnicit asupra-ne, si aa 
fost' supusi la vinovaţia'hainlicului, însa cadend'si caindu- -se,.  



DI 

si milă cerşind, să se ierte si acestia, invrednicindu- -se a 'se , 
“umbri sub mila împerăției melc, si a uitarit de ori-ce rei,-a 
fost trebuință ca pentru acesta. să. se 'orenduesca într 'adinst 
unul din cei înţelepţi și încercaţi slujbaşi al împărăției nâstre ” 

"spre «isprăvirea şi lucrarea unei voințe "ca acestia a nâstraă. 
Deci, tu, o Zaime, cellu .ce esti împodobit cu înțelepciune 

ŞI cu destoinicie, care le dai spre incredințarea cea, nădajduita, 
ca prin. vrednicia ta vel sâvârși cu credință porunca, cea dată. 
ţie, ia aminte acum să pleci | fară de zabava de aici, dupe , 
cellu dat hatihumaium alu nostru; și mergând acolo, să cer- . . 
cetedi cu amenuntul miscarile ostirilor nâstre; si într'acestu 
chip propov eduind si facând cunoscut Îa toți, “ca întocrnirea 

“ȘI cea “câtre buna orânduiala ' voința a puternicei 'mele împă- 
rății privesce spre stricăciunea nedreptăților ; se îndreptedi, 
cu mijlocul Zabeţilor” Şi a celor mat matii, cea corută nesupărare 
câtre Raieie, şi oprirea nedreptaţilor; arâtând cu denadinsulu 
că este statornică voință a puternicel mele- împărații să nu se 

„vateme nevinovatele raiele, în.nict un chip, nici să se păgu-.: 
bescaă, şi nici să se supere. . A 

„* Ta aminte dară, bine sciind. acesta, ca să urmedi neschimbat 
celor poruncite, "fara cea mal mică. abatere seu înstreinare; 
pentru care ţi s'au și dat acestă sfânta porâncă, ) 

(Urmesa, semnătura și pecetea). | iu 
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 Corespondin;ă țifrată a Boieriloi emigraţi cu Boierii din ţârră, 
în timpuli rovoluțiunii do la 82]. 
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1) Vedi acmoriula Dirzenulu, loc. cit, o. i Acest acta e: publicat şi de!" 
D. Papzzoglu în Pressa, No. 213 din anulă 1872 : ! 
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"CUVINTE CONVENȚIONALE, . 
Russia. , „1 "Spațiosu, 
Austria e Nobilă ţerra, 
Turcia, . . . . a Salata, 
Alexandru alu Russiei  . ::,.: Nobilu,: 

* Capo-d'Istria : . pi Amică, 
Stroganoff , i Pila, 
Alexandru Suţu , Pa . Mormolocu. -. 
Mihail Şuţu. 1: Completa, 
G. Rim aa a Amica ala adevărului, | 
Sultanulu , . Ciuperca, | ÎN 
Pinu (cons. rusesc)... -,: Hala, e ii  
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„Pisanis RR „Oţeta, 
Ignătie aa d Adeveru, 
Perevosa ., „Iute la drumu. 

' Alexandru Ipsilante . . « Stapânitoru. respoctabilui. 
atropulu „Espus la ârdere, 

i 

Domnandos. A a Stupida, 
Alexandru AMav rocordatu,, _ Tnveţăta, 
Voda Caragea ... . „ Scotocilăa,! 
Brâncovenu a e Sincera, 
Gr. Ghica . . .. . 2  Emeticu, 
Barbu Geani . -. . ,  Batrânu, 

“Gr. Filipescu - .-: ,. „+ “Porcu alba. 
George Filipescu „e Baltacu, 
Maru a „Europenă. . 
Mihail Cornescu . e Buna omu. 
N. Vacarescu i Amicului amicilora.. 
C. Cornescu sm "Aspectă amorosi, 
M. Florescu  , ii, “Zurbagiu, 
M.Baâlenu .:. . Spânu. 
I. Filipescu ...-. „+ “Tubitoră de: adevera. 
Boierii. . Creștini. . 
Moreea ..., Nenorocitu." 
Tessalia . Inarmata. 

„ Familia Muruzi „cc, Miserabila, 
“Familia Calimah - „e. Bună 
G. Leventis : ..:.: -. 1: Nasu buna. 
P.Pachi i Caldararu,: - 
Vlahi Figuri hidâsse. 
Moldovenu . ... . _. : Mâncatoru de varga, 

 Naletas o i Viclenu,: 
Bulgaria .. Da . Pavlidi. 
Moldavia” .. :î.: i Dorinţă firumossa. 

"Vlahia. -, RA . Pruncu. 
Dunarea . .,:.,., . Piatra. 
Serbia ARI aa Cenușa. Constantinopola, . Saracie; - 
AM o "Levantul, | 
AN „o Gg. Papa. 
Savva. . a Cora roşie. 
Capitan Iordache. .. .: ; Arşiţa. 
Capitan Farmachi  . „0, "Oţelu 

12%



Samurcașa . 0 Demon. 
A. Vilara i Panglica, o e 

„AL Filipescu - ... Ai Culcuşa de lupi. i 
Mitropolitul. i i Nestatornică., 

- Oştiri . turcescl i Dotezatula, 
o Bterişti a “Tuminaţi, | 

Calimahu i Calugara. 
- Caimacaml .  . muza aa Imprudinţi 

  

Tota To. E CTX. 

“Sorisărea boieriloriă” din. E şiovă, și din Stiu catre, boierii an 
“Bucures, ci 

“ Incredinţandu- ne, . de către unii din noi, “atât pentru unirea 

ce prin scris. aţi alcatuit st, -vostră, și, D- -v spre binele. patriei 

„și allu obstel locuitorilor. sei, cât şi pentru temciurile cu cari, 
aţi chibduit se statorni iți acestă unire, i mijlâcele ce aţi ho-. 

tăretu se aplicaţi în orl-ce xreme de trcbuinţă, prin care nu. 

“ numai să depărtați tota hula ce sar putea povesti «de câtre 
- necunoscătorii acestei: uniri, ci încă se ve faceţi pricinuitori : * 
şi nemului de laudă, . și patriei de multe folosuri, am socotit... 

că nici cum nu se cuvine se petrecem sub tăcere uă, asemenea, : 
laudată şi de binevoitâre faptă, fără de a nu mărturisi. şi: din 

* parte-ne mulţumita ce i se: cuvine, cum şi însoțirea, glasului * 

nostru după. chipul de mai jos; la câte. arătăși veţi:pune în,.. 

lucrare asupra temeiurilor. cu care v'aţi unit şi, vai legat. 
- Părinţi arhierei, 'și D-v. boierilor! Ticalâsa,: patria mostră 

„pătimesce în tote chipurile; de sunt ani nepomeniţi; se răpesce, 

se jefuesce, cârcă nenumerate năpăstuiri și nedreptăţi. Sfintele. 

jacasuri Sau vândut fara sfiala pentru, înparte folosuri a chiar: 
Stăpânitorilor. Privileghiaţii, începând, de la caftaniâi și până |. 

„la cea din urmă treptă, s'au călcat sub' picidrele Obiaduirii, . 
„an necinstit și s'au năpăstuit: învederat, împotriva legilor.ce . : 

Ti s'au alcatuit. Supușii . locuitori dajnici, au fost „jertfa ne- .: 

“dreptății, şi isvor de ia rea foloșire a veri-căruia ce s'au de-. 

pârtat de mustrarea cugetulul omenirii; și tote aceștea, le-am. 

9) Acesti acti în originala - ina possedi D. Bolliac, care mi Pa procurată.:” 

din preună cu multe alte acte ce a Dine-vgita a "mi comunica, luate de la casa, 

dut Vilara, după cum ne a asigurată D-s sa, ” E 

ț
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 pătiimit din pricina jugulu voingei la care ne- -au înipilat opia- | 
duitorii - după vreml: * căci, vendatori 'aflâhdu-sc acestei „cresti- - 

“mătaţi, au slujit cu âlu! sea „sânge sprijinitorilor, lor celor ne- 
legiuiţi; au slujit, dicem, pâgârataţi, și aă sdrobit puterea ; le- , 
găturelor' câtre cet puternici, şi al nostrii "'voitori de bine 
arătându- -se cu viclenie, i iar catre” cel 1, neputineioși puind . în 

, lucrare sila ŞI împilarea, , 
Până la uă vreme, pre cum este cunoscut la toţi de obste, 

a petrecut ticalâsa ţerra, sub. acest felu de nenorociri; „iar de 
când s'au ivit întrensa, şi acest "fela de nepomenita, și "fara de... 
pilda întâmplare; „ad găsit prilegiu chiar Stapenirea Porții s6 
o impilese și să'i adduca tot felul de! bântuire, şi a saverșitu 

„prin renduiţii se! nu puţine răpiri, jefuiri, noloiziuiri, năpăstuiri, 
Tara osebire, și în celle dupa urmă uccidere și chiar perdere. 
de vi aşa a “multor creştini * nevinovaţi, buni, compatrioți al 
“nostrii. * Din' câre acestea se da a. înţelege fiește-căruia, că, 
și în vremea: oblăduitorilor, „acesta a fost voința stăpânirii, 

adica protivnica caderilor : omenirii, protivnica: obiceiurilor şi _ 
legilor: pamântului, și isgonităre, chiar stintelor legaturi de la - 
"'care spândură fericirea iicestet pravoslavnice. țerri. "Dar 6re, 
după aceste tote dovedi ce avein pentru neomensa,, cugetare . 

“a acestei stapâniri, ce sorta „nenorocita. ne aştspta? .. Și mal 
vertos' când înalta stăpânire va toi se ŞI puie în lucrare î îm. 
pilarea jugului 'ce 'de atâția anl Sau dovedit ca hrânesce asu- | 
pră-ne, nu va cere în ajutoru și chiar glasulu boieriloru, ce:o. 
slujescu atât din apropiere, “câtă şi de, aici din. depărtare? 
Și 6re' acesti” boieri înșelați, aflând de către voitorii . Teutui, 

„şi nemai “judecând jertfa, obștii salașluitorilor” ţerrel, :Tu. vor 
da înscris, şi nu: vor cere și prin rugăciune tâte acele: relle 
câte . privescu spre derâpănarea n6stră, și spre smintela bu- 
natăţilor ţerrei? Tar atunci, nu vom petrece ore şi „mat. rea 
'de câtu ceea ce am fost? ! A 

Milostivuhu Dumnedeu, dupa. a n6s tră norocire, „ne-ati: în- 
“rednicit'se avem, legiuit sprijinitorii pre prea puternica îm- 
perătesca Curte a Russiei, care, când ar cunosce cu întregime. 
nenorocirile nostre, atât celle trecute, cât şi celle ce acum se 
urdescu împrotiva binelui ce ne voiesce, „ megreșit nu ne ar 

“lasa întru' mâhhire. şi întru obida; “mat vârtos că 'cunâstem 
dupa audiri cât bine ne. voeste; 'și cu câta iubire de Omenire 

"- s6 silesce se hotarască a nostră sGrta. 
Acest r&dam având dar Sf.-Vâstra şi D. -Vostra, de vreme 

ce v ați unit acum prin statornicie, ve rugâm, nu încetaţi. de:
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a pune în lucrare bunele socotințe ce aţi făcut. în orl- -ce vreme, 
si pentru ori- -ce vor cere _trebuinţele ; şi cunâsteţi din parte- ne 
“că glasul nostru va. fi următor, glasului și arătărilor ce: veţi 
face Sf.-Vâstra . şi D, -Vâstra. Urmările . nostre vor, î urmă- 
târe povăţuirilor ce n veţi da; şi alt nimicu nu vom. cugeta, 
de cât cădluta supunere la obladuirea.. ce; ni se va rendui prin | 

_ primirea și buna voinţă a prea putornicel protecţii ce av em, 
râvnă: și dorire întru binele patriel-și întru a sa ferire despre 

“orl- -ce bântuire Și netremnicie, departare” de Orl-ce 'rea "folosire 
în partea cuiva prin care. cunâstem că în multe renduri au 
cercat-ticaloșii locuitori, compatrioți al nostrii, multe feluri de 

 năpastuiri şi nedreptăţi, şi cea fara de fațăria şi prin curăţenie 
de inimă allaturare : a nostra la a Sf. -V. „şa D-V. buna“ Și 
laudata; unire, . - 

, Atât numai ve rugăm că, în Ori-c -ce vreme > veţi cunste vre-o . 
cladire de tre un 'bina allu ţerrei, sâu veţi chibdui Sf. -Vâstra 

“şi D.-Vâstră se faceţi vre ua asemenea unire, sg bine- -voiţi 
a însciința. ş şi pe cari din nol ve veţi îndeletnici într” acea vreme, 

și veţi cunâsce mai destoinici de-a Sf. -Vâstre şi a D.-Vâstra 
desavârșită încredințare. Pentru că ve este cunoscuti ca. la . 
asemenea bunataţi, în întâmplări alle patriei, “dupa. măsura 
fiinţei nâstre , suntem şi not de. uă potrivă doritori binelui, și 

i părtași bucuriei ce ni se cuvine, cunoscând într! adeveri și 
- mărturisind fara faţarie folosula” obstei , folosu şi "bine allu 

» fieste-căruia în parte. Așijderea ve rugam , „ca orl când .și 
din partene vom cunâste că este trebuință da se face vre ua 
"chibduire între Sf.-Vâstra și D.-Vostră,. sau. vre o mișcare 
“iertătore! cugetărilor ce/aveți , și avem Și înșine noi, se fim 
“'slobodi: prin taină a ve da părerile nâstre și Sf.Vostra şi 

„ DVostra, cautându-le şi chibduindule, de le veți găssi ase- - 
mânate verilor, și statornicite asupra temeiurilor cu care 

| “sunteţi legaţi; se le primiți, se le îndreptaţi, şi se le faceți 
cunoscute unde se va cuveni; sau, de vor spendura dela 

"Sf-Vâstra șa D.-Vâstră săvârşire, se le puneţi și în lucrare;. 
pentru că nu este de mirare a odrashi și din asemenea păreri 

“multe! bunatăţi alle țerrel, „placute 'sprijinitorilor nostri; de. 
„vreme ce, mulți din noi am slujit ţerre ei dupa vremi în multe 
renduri, și în felluri de trepte ; și pote ca. cunoscem. une- ori 
'celle ce a: Sf.-Vostră şi a D. -Vostra i ișcusința încă până acum 
„nu le-a” pătruns. Ă 

„Acestea sunt celle ce simţim, Și înca mat cu adaos într'a- 
, „. . . Pa pa . . PR 
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cesta mare. ȘI nepomenită iatâmpiare a patriei nostre, după 

„care încredințându- n6, precum s'a dis de-a Sf. Vâstro. şi 'a 
„D.Vostra statornicită unire, am hotărât. se. vi le. facem cu- 
„noscut ,- şi se ne:allaturam glasul: la celle ce veţi. chibdui și. 

- veţi urma; dar ca se ve încredințâm și mal bine de a nâstra: 
râtna şi hotărâre, ve rugăm se primiţi acest înscris allă nostru, 

marturisit prin câte iscalituri vedeți îa.valle, și întârita : prin - 

strajnicu , jurământ. ce facem, De: numele, a.:tot. puternicului 

- Dumnedeu, că întocmai von, fi urimarort; pre cum. și Că. veri 

care din noi, se va: dovedi cu cea, mai: mică viclenie, sau des- 
ghinare de. acesta statornicita . hotarâre, s6 aiba, resplățitori 
chiar pe acest „puternică Dumnedeu; și se fie, cunoscut-ca. un. 

„vrednica de pula n6mului scu,. şi îsgonitu de tote. ajutorințele 
„patiiei, selle-! PRO E 

„ Boierii afaji le, Bragiozi : 

- „Prea, Sf. Mitropolitu Dionisie, i u 
ai “Marele Vornicu Grigorie Balinu, a 

n » C.. Samurcașu, Pe 
a ini în. Gg, Filipescu, 

“Mare 1. ogofetu Alecu Fillipescu. 

! n “Vornicu N. Vacărescu.... ; :- 

aa ; Logoletu Dimitrie Hrisosholeu. - 
pi p »Manoil-Balsnu,. . i | , 

-, - Vornicu.. Mihail Cornescu. . 

+: Hatman N, Şuţu. si: 
„Vornicu , N, Ghica. | Ra 

pa „Aga. N, “Filipescu. : E aa G 

pp "Ce Cornescu, 

p AL Villara.- E 

i pri Manolache. Florescu. -” | 

„p +.-. Comisu Alecu: Filipescu. 

| '.... “Iancu Filipescu, . . 

: „C,:Vladoianu. 

e Boierii. aflaţi la Sibii: 

Episcopul Rîmnicului. 
“Vornicu AL. Ghica. | 
” Postelnicu Arghiropolu. i ea 

y 

i "Dinca Otetelişianu, 
—— po 

1) Originalula acestei epistole în limba clleni sita possedi tot 2, Bolliac, | 
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| Nota INo. x. s 

"și se rogă a'i imprumuta, cu vă Surmă ds 500,000 ruble -asipnate, 

„Sire! a a 

: Cinat- -spre- decs - luni ad trecut de - când; “ca: să scăpăm de! 
: flagelulu anarchiei și de furia finatismulut ostiril turcesc, am 

„fost constrânși a căuta un asil în Brașiov. 
Plini de. încredere în puternica protecţie a M. Vâstre, reas- 

siguraţi din când în când prin communicarea. 'officiala ce con- 
sululu generală alla M. V. din România a bino-voit a ne face, 
am 'sufforit” cu resemnaţie, și fara a ne allarnia, de întârdiere, 
tâte nevoile - legate de ua lungă - ședere în 'streinătate. Vom 
persevera și în viitor, Sire, cu acellaș zela şi fidelitate, în îm- 
plinirea datoriilor nâstre, așteptând , în tacerea respectului, 
momentul în care buna-voință și sollicitudinea cu totul paternă 
a AM. V. vor îndeplini opera. regenerării nenorocitei nâstre 
patrii, de la care un popor întreg de chrestini, appasat Watâta, 
lung timp, astepta mântuirea sea.  ;.: , 

In mijlocul lipselor de tot felul ce: am fost nevoit a ne im- 
„pune, Caimacamul Valahiei ne a trimis copie după firmanul 
ce ne invită a reintra în caminurile nostre ;. am fost siliți a 
refusa, cu cuvinte temeinice, neputând consimți a approba cal- 
cările tratatelor cellor mat solemne, nici a coopera la spoliarea 
și la ruina completă a unel. ţărri atâtu de: nenorocită deja, 

„primind funcțiuni din partea'unul guvern usurpator. Am facut 
s& înțellegă ca înturnarea nâstră devenia imposibila, . „până la. 
restabilirea guvernului și 'a ordinil legrale.. 

Cu tâte acestea, Turcii, întaritaţi de întârdierea nâstra, au! 
„devastat proprietaţile nsstre, au jefuit casele nâstre; possesiile 

: nostre au devenit prada cellui d'ânteiu ce a pus mâna pe elle; . 
arendașii și intendenţii nostrii ai fost împiedecaţi în strângerea 
banilor și trimiterea lor; privilegiile nâstre: fura nesocotite, 
casele „publice jefuite , monastirile despoiate ;. şi tâte acestea 
cu 'scopul da ne sili ca se ne înturnâm în. ţerră, 

“Siliţi din tote parţile, lipsiţi de: “mijlâcele de a satisface primele 
trebuințe alle essistinței, a.. trebuit se-ne. desfacem de :tote 
obiectele ce am putut scapa de af ȘI: de prada, cu jumetate! 
prețul lor; se dăm tâte obiectele de, ore- care prețiu spre, re- 

ş 

Şi 

Potiţia bolorilor din Brașiovu către Irapăratul Zass iei, . prin ca 270%. 
. denerio; miseria în carei a; addus esilul și persecuția . Turcilor, 

 



pe 
. . a 

“ fuirea sumelor împrumutate cu  dobângi- forte, grile;: “şi 'nepu-" Şi 
tEnd nici ast-felu a face împrumuturi, se. *pârăssim acelle - 
obiecte la lacomia creditorilor. nostrii. . Viitorul nise. presintă a 

„sub aspectul „cellu mat . înfiorator; totul : este. „sleit ; pă chiar. 
moșiele nu mai sunt priimite în ipotecă. RPR a 
La Nol, Sire, numat la, Voi, la simțimintele. marinimâse. ŞI 

„generâse, -la simțimentul . de. umanitate; alle: căria “acte vor 
nemuri domnia M. V., alergăm aql.. O rugam der. cu lacremt 
a ne veni în ajutor, accordându- -ne un împrumut drept valorea. . 

„-de cinei. sute” mit ruble assignate, ipotecate. assupra -proprie- 
"tăţilor n6stre nemișcătore, dupe: sumele ce fie-care va. „priimi, 
dând. obligaţiuni la termen în “cancelaria Consulatului M..V. 
Acea sumă, nu numai ne va pune în: stare. a întâmpina nea- 
peratele trobuinţe, ci: a ajuta și. p'acel: din compatrioții nostrit 
pe cari miseria “1 consuma; cu modul. acesta noi vom putea ' 
afla ua ușurare. la . sufferinţele, nostre, şi el ună remediu la - 

„. desperârea lor. .. it ae 
Vom fi. recunoscători, Sire, pentru acesta, bine- faceire. Bine. | 

cuvântarile nostre și alle copiilor nostrii ,- pentru. fericirea 
domniel . în veci memorabile a AL. V.,. se vor urca. pâna. la 

__picidrele tronului cellui a tot. putinte,, rugând - cerulă: pentru 
. împlinirea . derineler.. ce faceți Pentru fericirea . ;eorrehigiona- 
riloru sei Lai a: tt 

La Cu. cela. mat profunăa piei 
e Și; umilita respecti, - e zi 
N E Dire, e 
SRR A Maiestaţi vV. Imperiale, 

„ prea a plecaţi Și :umiliți servi. 
„Brașiore, , 3 Mau 1822. m. (Urmesa: seriniturile) 

a 
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a ac No.:XCI... : N 
Patiţiunea, Boieriloră emigrați în Transilvania catre Imyperaţorele 

-“Bussiei, în care justifică, trecerea, lor în în Austria, se plâng. contra. 
bazhbariot "Turcilor, şi. reclamă ajutorul împăratulut;,. zi 

) : Pred pitternice: Imptrade! e, 
In data. după ivirea în nenorocita “nâstra' erai a rev volter. 

Vladimirescului și a lui Ipsilanti, nu, numai am întrebuințată Ă 

  

). Conceptula, originala: alla acestul acta sila posseaa + tota D. Polliac...
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tote imijlăcele: pentru  doniolirtă ei,  dâr cregând” a ne. împlini ă 
ua datorie de. suppunere, * prin: petiție din' partea, ţerrei către, 

Inalta: Porta, : legitirăa stepână''a' nâstră, am: descris 'cu ame- 
„intul: tâte: massurile “luate'de not. în privinţa: acesta, (potrivit 
cu puterea ţerrel, der ncesecutate);- cum ŞI înnaintarea reului; 

în celle după. urmă; vedend pericolul ce ne ameninţă, 'am rugat: 
„pe:Inalta i: Porta' a se “gândi: la“ mijlocele:- celle -mai' nemerite 

“+ pentră. învingerea. resedlei, și seâparea jerrel: de rellsle 'c care 
: o ămeninţa, RE DN CEE NE DR ANR La , 

"Vedend însă: că 'reul :cresce, : și că: scopul: rebellutui Viadi- 

"mirescu- și” alla Arnăuţilor ţintesce: 'la': dese&vârșita : peire - 

“ Doiorisnului,; cum și la jăfuirea ţărrei, -şi gândind assemenea 

că spre:a ne arata: suppușt': : Înaltei Porţi. nu se cuvenia se 
„ +:stam la cârma ţerret în: mijlocul rebellilor,. când, mat cu s&maă, 

-şi Caimacamit legitimului” Domn allu țerrei, și fepresintantuta 

 Tnalter! Porți :'trecusseră- Dunarea în Turcia, am: fugit şi noi, 

cum am putut, la asilul Transilvaniei, unii mai nainte; ; “aţi, | 
“mai în.urmă,,: fie-care dupa - “occasiunile' ce a: putut: găssi; şi” 

„aşa; în. loci: străiri- aflându- -ne; mam încetat a arăta Inaltel 

. + Porţi” “tote” rellele “ce :se- petreceau + în 'România, rugându:ne 
ferbinte, să. bine: voiască a':lua măsuri pentni: a'lor îndreptare. 

îi Der abia dupa: mai multe luni, dupa: ce “ţerra fu - în tot 
felul jafuita de câtre, rebelli,  sossira, şi împerătescele” ostiri 

otomane, cari, ' conform propriilor lor proclamațiuni, își pro- 
puneau alungarea rebellilor din țerră și mângăerea nevinova- 

tului popor; și, readducând ast-fel linistea în ț&rra, se faca a 

se reîntorce fie-care. lai căminul s€ă, a se bucura toți în com- 

mun de:tote “drepturile de cari :se; bucurau sub scutul 'puter- 

nicel protecţiuni. a Maiestațe: Selle. Imperiale, și a. dobândi 
uă consolare analogă pentru câte relle și pagube aa sufter it 

în acest nenorocit timp allu revoltei, 

Insa pentru completa. nenorocire! a “ţerrei,. venind aceste 

„stiri, Ss "au purtat Într'un mod forte „dușmănescu Şi neomenos; 

“caci, “în Jocu' da. batte. și a goni pe. rebelii, din. contra_au 
persecutit şi. au batut pe însaşi « acestă nenorocita țerră, “Ro- 

mânia. Și, fâr a respecta. nici tractate “nici chiar * propriile 

lor proclamaţiuni, nici umanitate aratând, au predat şi prada 
încă țerra în tote dillele, şi de vite, Şi. de. provianțe;, şi de . 

„lemne, ;taind padurile țerrei; şi astfel, „pe, tot „de „pretu- 
a. 

impuneri: de” potvedi, este de temut. ca nu 'cum- va: pe lânga 
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„rellele din „present, prelungindu-se occupaţia turcâscaă, : să. fie 
„țerra mat în urmă ameninţată. de ua completa. lipsă de bucate, 

de vite și de ua generala pustiire; pe lEnga aceste 'jafuri şi - 
„depradări, Turci au omorit: ua mulțime de nenorociţi inocenți, .. -: 

- „pe alţii “1 aa pus în; țepa, fară, nici uă'jr-decată stu cercetare;. 
“au desbracat călletori, -aa luat în. robie famillii întregi, ău ars. 
de. tot sate şi terguri,. aa jefuit monastiri și biserici, .batjoco- 

: rindu-le, și facându-le. grajduri. de cat; aa :sfarămat. icânele 
! deprin biserici, spre batjocura religiunci, : aa desgropat morţi! “, 
» duprin morminte, au taiat preoți în chiar, sfintele lacașiuri, 
“ȘI aa rîsu de câllugariţe prin însăși sfintele :altare.:. :.. i 

„Și pe când se sevârșescu "tote 'aceste. nelegiuiri,' capil ar-! 
matelor otomane pretind ca nol se parasim ultimulhasilu alu 

„vieţei nâstre, şi se ne înturnâm: în nenorocita: nostra ţerra ;. 
nu, negreșit, pentru a contribui la: vre ua -tamăduire.a:rane- - 
lor ei, ci pentru ca se îmmulțim : numerul. victimelor ,: Spre” 
saţiul ferocitații lor,. precum. din -faptele lor. se. devedesce, .ca. 
ast-fel le este hotărîrea... -,. ai ta 
„Suppunnd dâr la treptele împerătesculul tron alla Maiestaţii 

tu ap . a 

„Vostre. aceste neaudite şi făra essemplu. suferințe 'alle .duidser . 
n6stre țerri, cutedam , prea puternice::autocrat,.. a invocă cu 
durere . prea :.puternica . Vâstră ; protecțiune. ; Pentru .numele -: 
lui Iumnedeu, Sire, îndurați-ve a arunca uă câutâtura blânda 
assupra unei provincii, care ,. petrecând din -fericire în liniste 

„Și pace, sub egida.puternicel Vâstre protecțiuni,: a:cadut acum, 
": din: neprevedute.. întemplari, într'un' abis: de. nenorociri. fara 

- margini; și din care abis, singur numai -prea .puternicul-Vostru 
„braşu o .pâte mântui, . Sire! “Poporul .care: ridică adi. mâinele 
câtre, Imperatesca Vâstra Maiestate, este „un popor ce portă -numele de creștini; este un popor nearmat, ; care .nu 'cere de „câtu mila și. sprijinul: Vostru, pentru:mântuirea. sea..și a: pa- 
triei selle. 1). tt a i 02 Tuliă, 1821. Cronstad,:. 

  

„. „Nota No. XCII.. 
“Memoriă presintatii Consolului Pini de“ Boierii. din Brașovi,: în . 
„Care propune reformele ce credă necessarii pentru România, 

„-. Cu tâte ca: în trecutul. resbel de: şese ani, România a: pa- 'gubit mult materialmente , perdând:suma.: mare. de vite din - 

  

“5 Originalula, în limba ellepă, și în' forma'd | 6 concăpta,: illa posscăa tot D, „Bolliac, - ; pt Na i.
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“cauda  neregulatelor : transporturi, facute. cu scop de hrăpire, 
„iar malicu-semă-din causa. desordinii în: sistemul ' seu guver- 

: namental,. și din causa necontenitelor discordil;: când însă” ţerra 

o. 

„scâpă: de acestea, cum: și. de: scâterea: banilor”! peste hotare, 
” provenite: ma! cu-scma din causa dominaţiunil 'străine, "ce'a 
“durat până. de uiaqi, nu mat puţin încă şi din causa tacselor - 
.puse..pe: productele: de vendare (numite .alle capanului, la -care 
însuși guvernul participa, întrebuințând differite mijloce, asi-fel 

- „câ.vendetorii.nu. tragea de cât.un forte mică folos): România, 
;. dicem,; ajunse a.- prospera-în financie, uinplându- -se de bani, ca 

- nic o data î în trecut, cet - 
„ In asemenea situaţiune financiară aNându- -se = țerra, în urma: 

. resbelluluu, spre a putea prospera şi'mai mult, după gradul 
de: desvoltare. de atunel allu locuitorilor, “nur. treliuiz altu 'de 
„__cât.conservarea 'drepturilor selle după: trăctate, Și aiertării: 
"tributului, regulat .chiar prin acella tractat;: "dupa care, câr- a 

“ muindu-se ; poporul în deplină: liniste ,“:s'ar- f putut occupă- cu. 
„ redobândirea primei selle bune stari materiale , “adică “cu îm- -. i 
: mulţirea, vitelor și cu întrega. dobândire a” -toloselor. cet as- 

sigură activitatea, sa agricolă, 'singurile' sorginți de avuţie în 

acestă țerră, Ar fi putut, dicem, prospera forte mult România: 

«pentru că atunct: sar : fi bucurat: 'W'aceste! fericiri, cari înăvu- 

- ţescii un Stat, adica averea materială şi financiară; Cu tote 
: că lucrurile au revenit în starea de mal. "nainte :a organismului 

guvernamental, însa.din' nenorocire 'maă-resultat, "pentru ţerră 

; de: câtu 'sleirea financielor,: cu tta sporirea: “starii materiale ; 

şi acesta ; era uă consecința: naturală “a. lucrurilor :: pentru că 

“în: timp 'de pace transporturile“ se! facu mat: mult Sai mai puţin 
în liniste; nici o data: însa nu pot da folâsele-ce le da buna 
stare. financiară; și' acesta numal din- causa diferitelor restric- 

ţiuni uneltite contra. comerciului, spre. “îndestularea aprovisio- i 

năril capânului din Constantinopole, ş şi numai în folosul guver- 

nului însuși; și precum de obste este stiut, avuţiea materială, - 

» când întempină a piedice da se ii în bani, devine cu totul 

“unui Stat. ie , 

' Ca dovada: de celle pâna aci i gisse, în ii privinţa” prâstei Star, 

a ţărrei, și a' despuierii' selle de bani, este: tabloul sinopticu 
'de socoteli; trimis în anul trecut (820) ambassadei rusesti din 

„ Constantinopol, dupa care .matematiceste se constata că sc6-: 

, 

terea banilor din ţerră covârseste peste ștpte miliâne pe anii -  



. 

vinţa. Monăstirilor din' România. ; în e iza eee 
3.. Guvernul strein și cu sateliții. Sel, cure > de drept. înstrei-: 

, 

9. 

intrarea lor, în n țărra, întâmpinându- -se tot.d'o dată: şi tâtă ne: 
vile adminiștraţiel. “Daca :s'ar. adăoga; sumele „ce: prin abusa...; 

'au luat până adi, atât de guvern cum și de agenţii ser, ceea 
ce constitue prima causă a. înstreinării: banilor din. țerră, . ani 
putea. dice, fără; esageraţie, “că alte atâtea: sume S'ar fi: 'strâns 
în folosul Vistieriei; prin, urmare, -se. constată 'ca, facându-se - 
un calcul. esact, “România. a. fost; delapidată de. 63 milione :în je 
acest interval; de: g-ani. de pace.; Daca, pe. lânga acestea, s'ar.;.; 
adaoga şi sumele luate neregulat, : precum. s'a disu mai susă,;. 
sar însuma în total 120, miliâne :și:mai mult; şi daca ţerra.;; 
ar, fi luatu de; atunci alta faga, toţi acesti, baril: ar fi circulat 
negreșit în ţerra; şi nu numai. "afacerile publice n'ar; fi întâni- 
pinat cea mat: mică. dificultate, dar şi numerul 'avuţilor. stăr fi 
“îmmulțit în țerră; si prin concursul lor,. artele și ori-ce cultura, -.: 
atât materială cum și intelectuala , -ar: Îi luat “un-.sbor câîn: ,.. 
tâte statele 'civilisate,. a ” ED IL IEC Ice ae NEL IIEi 
Din : acestea 'resulta.,ca acâsta : mare nenorocire a. țerrii, 

adică sleirea . et..de bani, .nu provine : de: cât din 6re-care cause... 
fundamentale, cari contribue a.înlesni eșirea-.banilor. din ţerra, : 
în sume mai mari. de cât acellea ce intra din afară, ; iar r aceste | 
„cause. sunt. celle urmatsre: AM Dia eg it 

"1 Restricţiunea mecanica a; „comerciului ce se face. sub, cu. 
vent de trebuință a Capanului, ....... ] i pi bre 

2. Dreptul: absolut de stăpânire, osercitata de streini: în pri-: 
: 

„neză tota.avuţia materiala a ţărrei. me, 
+. Beneficiele. guvernului . din tote asmeturile 9 ţerrer, “iar 

aa .. v 
pa : 

se împiedica liberul esersițiu alla comerciulur” particular. 
"5, Lipsa meseriilor pentru, obiectele de neapărată trebuință, Ru 

-pe care, de. și le-au întreprins - unit. din: când în;când, au fost:; 

mai cu.semă.de la vami şi de la esporturi, din causa cărora. 

„însă 'cu neputință:-a se menţine ,. din. causa.  nestabilitaţii gu-.. 
vernului,, cum : și din. causa. mituirilor: ce se primia- "chiar. de . 
la 5semenea: întreprinderi. | ir 

6. :Viţi6sa.organisare a “sistemului administeativ î în România, - 
care, cu tote clausele stipulate” Și. prin înscris și prin tractate, :: 
cu tâte differitele legiuiri. facute în trecut,. nu tind de-cât:-la|, 
felurite nedreptași și jeturi; î în cât prin acesta și. națiunea, în 

. s î. e i pe E m . . i .. 

  

1) Adică, vtmile; salinele, oeritul, vinaicie, etc,
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locă'să.se cultive pentru fericirea sa,” cade. în denioralisare și 
morulmente :și matorialmonte;. şi poporul. sa. ruintga în tota 
felulă, E : ca e i 

Insă .tâte: acestea! au fost. Dune numai ca theorit, pană i 
epoca. în care isbucni .pe neasteptate :rev oluţia în  Rormâaia: 

- acum Însă .se cere mai: multă attenţiune : pentru ca, “prin îm- 

”. puţinarea ! averii . inateriăle ! a României; poporul a ajuns la. 
ultima disperare; iar acestă: disperare a incuraggiat pe Români - 

pănă 'a 'şI: manifesta: fara: sfiala tendințele: lot pentru libertate; 
* în cât: cea: mal mică: nemulțumire ar putea împinge pe viitor 

pe mulți: la multe”! nccuviinţe ; de - acecă , imprejurarile! sau ” 
„schimbat în-tâte privințele. a. 

Unii susțiii că autorii resculării ar fi putut întâmpina dificultăți. - 
la întreprinderea lor, daca:mar fi găssit un popor strivit ' de : 
multele ncdreptaţi iși: “iafarr; alții cred'că 'acest' „popor, “după 

„ce fu massacrat în urmă, de Turci, Şi depradat. în tot felulu, 
“nu bunial a revenit la supunerea. sa anterioră, dar că. s' a ȘI, 

“ cait; 'ast-felu că este imposibil a se: mal tidica, „pe viitor - 
pentru uă nouă 'revoluţiune: ': 

Nol, plecând'de' la: principiul că și: națiunea. Româna este 

compusă de 6meni, şi ca 6meni, €l au naturalmânte simţul g greu: 
„tăţii şi allu ușurinții, ne unim cu părerea cellor d'ântaia; a- 

daogând încă că, pe lânga adeverata lui sufferinţa, “nu puţin 
- a contribuit la! rescularea lui și promissiuneă' capului mișcării 
„de a deprăda şa răpi averile .cellor mat bogaţi; ;: căci, după - 

- cunostinţa :ce âvem 'din: mai multe. essemple , rescularea po- 

- porulul român nu șe pote esplica- mal: nemerit, de câtu ca un. 
resbel. allu cellor - 'neavuţi contra: 'cellor creduţi bogaţi; iară 

nu'uă' reclamare” cu armele. pentru dobândirea! drepturilor na: | 

ționale şi pentru." curmarea abusurilor. "Catre acesta, în totu 
"- cursul. acestei durerose epoce 'a istoriei nostre, am vedut chiar 

" cu'ochii.nostrii progresul: aceliui resbellu. alu cellor neavuţi 
-* contra 'cellori creduți bogaţi ;' ast-fel că' resbellul “pentru 'do-: 
bândirea drepturilor naţionale nu putea servi nici măcar. ca 

„pretest;. pentru aceea, nu numai că nu putem aproba acesta 
i părere, dar. încă avem 'curagiul, a dice că. acestă stare de'lu-. 

cruri are neapărat trebuință de :multă attențiune! și de matură 
"chibzuire; „pentru că este necontestat că. în România.-tot mal! 

esistă un 'spirit' de: nesupunere și îndaratiicie ; iar simptomele: 
. “caracteristice alle acestui Spirit de rebeliune le vom espune 
- pe scurt la valle. SE E i 

i 
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“Locuitorii: de classa, de jos a Româniel.. stint: în; adevăr 'ti-:. 
midi și necultivaţi,: ca unit ce duci ua, viaţă “simplă câmpe-:" 

- nâscă; "nu, sunt însă lipsiţi și de spirit natural; dintrun: sini-:, 
ţimlnt natural; et ţin 1ă locul: nasterii 'şi. alla cresterii lor,; si 
tot de ua data au applicare la: nedreptate; și: la asprime, carei. 
provine; din causa sistemului organisăril administrative a: țerrei,.. 
'sub. care, sau deprins. la Ssuţunere, ':Pre .cât dar'et: sunt 'dis-"... 
PUȘI a: fi ncdrepți şi asprii, p'atat înțelege, şi- când alții le facu: ; 

" lor.nedreptaţi... Este adeverat ..că-el:au sufferit - în cursă: de.!. 
- mal mulţi 'ani ,, făra. întrerupere „țjugul: acestor doue relle; și-i 
„pote că mulți, cunoscând bine caracterul lori, :diceau'. cumcă:!. |. 
„supunerea, locuitorilor. provine 'mai- mult din. timiditatea lori . 
naturală, de cât--din cunoștința datoriilor: lor; Şi pâte ca acâiai!.: 
au dreptate;:; Au pierdut însa din vedere :cum-că;' daca âcesti.i» - 

- locuitori. se vor: îndăratnici odata. la: nesupunere, nu .mal'este: ; 
cu putință--a fi; readuși -la supunere,: de 'cât:numat prin ultinăar:i 
maâssură - aspră ,: adica : prin “puterea aiimelori, : Acum 1 s'an''; 
deprins şi cu acesta, perdând -sfiala :.lor de:mai 'nainte; şi 
ast-fel nu-'se mai : tem; nicl: de amenințări: nicl'. de biciu pci -. 
numai 'de pedepsa cu.merte, --: i i e a e ee 

„ Cunoscând din! esperienţa 'ce este nedreptatea, - ei:nu vor -: 
mal : sufferi a fi nedreptățiți ; întru nithicu ;' iar: agenţii: guver- .. 
nului, porniţi: de lacomia lor năturală,:vor continua: a" asupri. :* 

Orl :cum dar sar modifica organisaţia :guvernaimentala ; :se': ; 
vor putea împuţina în adever abusurile ; a se stârpi însă'cu: ” 
totul de.o cam. dată, este impossibili i; e iti | 
Asemenea: și locuitorii, fiind 'și €t nedrepți 'și lipsiţi de cul- “:.. 

tură, spre a se. putea: înşile: supune dreptului cuvânt; vor voi... : 
„să se arate înderătnici“chiar. și contra datoriei lor. dă! supunere :.: 

câtre guvern; ast-fel ca star primejdui sisterhul guverăamental, :- 
" chiaru cându el 51 aru” esercita puterea :'sa :în' deplina: 

dreptate. . E E A Io e aa 
Afara de acestea, “mal este un cuvânt care. pote: contribui . . 

mult la -uă nouă tulburare și resculare;: adica: sunt: forte. 
mulți d'între săteni, ' de ua condiţiune mal bună,: cari,i: de şi 
locuescă prin: târguri şi pe la moșiile lor, sunt însă cunoscuţi | 
pretutindeni ;. toţi acestia, atât din causa comărciului “lor, “cui: 
şi din diferite. .trebuințe personale, : se :află: fireste în strânsă 
legătura cu. alleșii satului, „asupra cărora; 'având mare în-..i. 
fluenţa,: isbutescu. tot -d'a „uri. în planurile lor; : iar:acel-alleși,-:i! - după tradiționalul-lor. obiceiu ;de la strămoși, conduci 'spiritele”.:.
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satenilor. după voința. în completă armonie; în cât noi înşi- ne 
cunsstem bine" că, la. multe împrejurări, chiar. guv ernul a în- 

 trebuințat- multe mijlâce sprea:"1 desbina: pentru descoperirea - 
"vre unul adever, și."i.a.fost'cu: neputinţă. Este: însă şi drept 

„și avantagios ca sătenit să“ aibă. mare încredere şi. devotament” 
„către alleșii lor: pentru că: acestia întempină. mai tot: dauna 

„greutăţile - si: nevoile. consătenilor lor, de- şi: profita şi'cl de - 
„, asemenea. împrejurări, ” având Și” dânșia instinctul nedreptaţii; 

dar: sătenii, de și cunoscu: multele nedreptăţi ce li se faca, 
le ipriiniesca cu mulțumire ,':pentru că și: ei afla. de la aleşii 
lor..mari înlesniri la n6voile lor, -.-. pi 

In asemenea complicate 'relațiuni; și. în vederea! amorțirit : 
" “simțimântului naţional, guvernul, remâind nearmat Şi în- con-! 

- dițiile de mat "nainte, urmesa că pre orl'câţi ar. mulțumi după : 
puterea sa, tot numărul... cellor nemulțumiți va fi negreșit 'cu 

„mult mal mare; şi orl. și cât de drept ar lucra în tâte hota. . 
rerile sale, iarăși cel “aplicaţi la nedreptaţi : vor calomnia și . 
actele; și: bunele sale intențiuni. i :!.:.., ne 

. Daca. dar nu se'va. realisa mai întâiu putornicui mijlocu alla: 
armelor » Singura măsură prin care se pâte supune spiritulu' 

„ rebellu; alla satenului,: ca; ce: ar mal putea 'opri:pe râu voitori 
a: unelti şi alta. rescola? Cacr.vor fi îndemnați la acesta, ca 

i. Gmeni; mat mult: de; r&sbunare de cât dintr uă mustrare de 
” cugeta că:  saverșescu ună .reu: publica 'contra sacrelor datorii. 

sociale, ;! .... i: NC a a aa a ai 
 Ast- îl. fiind dar, cât de lesne mar. fi ore a isbucni uă nouă 
rescâla, când, preparată pe alte base mat solide, sar inspira 

„din principiele . libertăţii alle predării? Mar cu s&mă că a- - 
"“morulu de libertate și bunul: train, este din natură 'săditi în 
om, Și: cu. deosebire la asemenea : popor cu totul necultivatu': 
ș'applicat la' răpiri, -care 'și a' perdut::cu totul: sfiala sa de - 
mal 'mainte 'de bicia şi de despotism; prin urmare, ar fi în - 

-„ pericol ori-ce 'sistem guvernamental, fie elă ori cât de drept 
și lealu;. și încă ar fi în pericol chiar. totalitatea locuitorilor 

din România; pentru că; pe lângă ncomenie, ar contribui cu 
| deosebire și aplicarea lor la. resbunare;, la. nedreptate "Și la: 
prădari, cum Sa dis. 

Din tâte acestea resulta ca, :de și România până la: unu 
timp” își: perdusse.; numai avuţia: sa, dar:cu occasiunea : pre- 
lungirii. tulburarilor: și a invasiunii Turcilor,. s'a perdut: Şi mo-. 
almente și materialmente : materialmente,: pentru că şi. boieri, 
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Și monăstiri, şi boierinâşi, şi ment de tâte condițiunele, totu 
poporul în Anc, au fost despuiaţi de vite, de producte . şi 
de veri ce alta avere mișcătâre, 'cercând nu mai puţină vă- 

" tamare chiar Şi în celle nemișcătăre; iar „moralmente, pentru 
că poporul 'şi a perdut sfiala prin care își cunâștea, datoriile 
de supunere; și acum, . pe lângă desavârșita lui: sărăcie, a. 
râmas numai cu aplicarea la nedreptaţi, la: crudimi, Și într'ua 
completă disperare, prin care lesne + S'ar putea renaste spiritul 
„Tevoluţionar. - iu | 

Ast-fel fiind actuala stare a Românie, singura ei îndreptare 
se aștepta de la sorta unui resbellu, prin care țerra s'ar putea 
înavuţi cu intrarea banilor streini, : cum este știut de toți, și 
Sar scâpa tot d'o dată și de guvernul seu neregulat și 'ne- 
drept, priimind unu alt sistem de guvernământ regulat, care 
i ar da uă organisare stabila și legala. Dar pentru că acesta 
nu csistă, cellă puţin spre a se “putea îndrepta cu încetul şi 
a se organisa, are ncapărată trebuinţă de uă regulata occu- 
paţiune militară, pe un timp hotărât (se înţellege de sine că: 
nu de Turci; pentru ca şi caracterul acestui popor se oppune. 
la acesta, Și essemplele date de Turci, în curs de un an, au 
dovedit câ relele causate de Turci au fost mai mari de câtu 
celle causate de rebelli); și ast-fel, assigurându-se atât vicţa 
cât și averea tuturor locuitorilor României, Sar stipula clau- 
sele de mai la valle ca base alle unei mat bune şi mal avan- 
tagidse organisațiuni; şi desvoltându-se mai pre larg, sar şi 
pune în aplicațiune. Iar dupa ce poporul României s'ar obicinui 
cu asemenea organisare, în timpul determinat, atunci s'ar putea 
retrage din ţerră! ostirile de occupaţiune, — Aceste clause 
sunt celle următore: 

— Sa sestabilesca ca hotar despărțitor între Principatul ! 
Roimănier. și Bulgaria, jumetate din adevărata matcă a Dunării, 
precum se coprinde în chiar decretele împăratestI; după care 

„să nu mal aiba voie Turcii de peste Dunăre, nici din ostrovele 
României, să se aprovisionese, nici în balţile țerrei să mal 
pescuiască, fară prealabila învoiala cu proprietarii moșiiloru 

„dupe acelle hotare. Dar pentru că pe pământul României 
se afla: și celle trei cetaţi, Brăila, Giurgiă și Turnu, caril odi- 
nidră erau alle României, iar mal în urmă, printr uă învoiala 
Gre-care. (silită, negreșit) a unui Domn cu Inalta Pârta, Sau 
deslipit de sub stapânirea Români ici, şi s'au -dat la deosebiți 
guvernatori at Turciei, sub. nume de Naziri. și dani, şi în 
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cele de pe urmă devenira chiar pașalicuri, şi ast-fel stabi- 
“lindu-se cu locuința acolo .un numer 6re-care de famillii tur-: 

“cesti, şi întărindu-se de ajuns, pricinuesca nenumerate relle 
pe teritoriul Româniel,. precum călcâri de moșii şi de sate 

întregi, năvăliri tâlharesti de cette turcesti, necurmate certuri: 

din causa desertorilor, ameninţări și infricosari "din partea 
“Pașilor și a locuitorilor. din acelle cetăți ; şi ceea ce este mai 
rea, că aa lipsit țerra de celle' mat bune posițiuni “alle co- 

merciului; ast-fel că locuitorii ţerrei, transportându'și pro- 
ductele în acelle parti, au ajuns nu numat a nu se bucura de 

nici un folos, din causa multelor difficultați şi abusuri ce cârcă 
din partea cellor «de acolo, cu nume de neguțători Lurci, dar 

încă sunt şi supăraţi în tot felul de catre chiar autorităţile 
turcesti alle Pașilor; de aceea credem de cuviință, de se va 

găsi cu calle, a se libera România de tâte: acestea, și a nu 
mai avea patru stăpâniri sub un singur și acelluși orizonti, 
(adica, una a ţerrei, şi trei pașalicuri) spre ași putea întări 

hotarele -de pretutindeni în deplină siguranşă, şi tot de o 
dată spre a putea priimi si comerciul - desvoltarea necesarie ; 

ceea ' ce ar fi și mal avantagios pentru țerră, este a se încor- 

pora pe viitor acelle cetăţi cu territoriul României, și a se 

lassa, sub uă singură și aceiasi stăpânire, cum s'au urmat în: 

vechime, când România a recunoscut suzeranitatea Turciei 
prin tractate. La, cad însă când acesta nu se va putea realisa; 
“spre deplina fericire a. ţerrei, atunci să se regulese. cella puțin | 

acelle cetăți în modul următor: adica, să nu cutese ase în- 

tinde uă palmă măcari mal mult peste hotărele ce sau în- 
semnat din vechime prin decrete imperiale; să se guvernese 

de către agenţi subalterni ca în trecut, iară nu de Paşi, pentru 

că. acestia aducu greutăţi și țerrei și Domniei, cu necurmatele 
lor cereri de tot felul, și prin împilarile ce facu satelor ro- 
mânesti; să se dea cellor carii trecu din România în Turcia, 

pentru comercii, privilegiuri şi drepturi, în cât să nu încerce 
cât de.puţina supărare din partea Turcilor; să se dea în data 
satisfacere tuturor reclamaţiilor capo-chehaialelor României . 

câtre Porta, relativu la afacerile și drepturile ţârrei; spre a . 

se curma cu modul acesta, cât se va putea, abusurile și ne- 
dreptăţile ce se facă de Turcii. d'acolo, și spre a se înlesni . 
şi comerciul țerrei care se face mat mult prin orașul Brăila. 

2, — Să se cercetese socotelele dintre înalta Porta cu Ro- 

mânia, din epocha cellui din urmă tractat şi până acum; și 
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pentru câtă sumă se va dovedi. ca sa luat, mar mult din Ro: Ei 
mânia, la differite trebuințe alle Porții, ori în producte stu în 
bani, precum și peste celle' coprinse în menţionatul. tractatu, 
să se faca drepta despăgubire României; iar banit.proveniţi . 
din asemenea despăgubire, să e verse în Vistieria țerrei, fara 
ca „guvernul să 'pâta avea vre un amesticui la acesta, 

— Sa se lasse liber comerciul de veri ce producte alle ţarei 
dupa uscat, după apă și dupră rîurile României „spre a și 
"putea vinde producatorul mafa sa, orl unde ar voi. Prin: 
assemenea libertate de transacţiuni,. se va aprovisiona și ca-: 
panul împărătescu, după preciul ori cărui cumpărător, fara | 
ca nici guvernul să fie dator a interveni între vEndatori: şi 
cumpărători, pentru fixarea preşiului, precum se urma în 
trecut, și nici cumpărătorii sa dea dovedi înscris de marfa, 'ce 
redică, sub cuvânt câ. o va transporta la. Constantinopole; ci 
singur numai guvernul să aibă cunoștință "de pregiul eorent 
allu fie-căruia product, cum și de marfa ce va ceși din schelele 
Dunării, pentru care, la.:caqu de a fi întrebat guvernul, „să, 
pâtă da informațiuni: la Constantinopole. 
4.— Sa aiba libera trecere prin tâtă Turcia, veri ce transport 

as marfă din România, și  orl cum ar fi transportata; și daca 
nu va fi priimită prin orașsle, tergurile și satele. Turciei, sub 
„cuvânt de scadere a comerciului local din Turcia, atunci să 
„aibă voe a trece în alt Stat strein, fără a mal plăti alta vamă... 

* sau taxă, subt un pretest 6re- -care; afară, din zeciuiala valorii, 
de se va vinde în Turcia; şi acesta, numai în locul unde 'se : 
Aa efectua: vândareă; iar când va trece transito, atunci să:. 
dea. numai juimetate la suta la hotarele Turciei. “ 

Acelleași drepturi le vor avea. și tâte marfurile şi poverile PR 
ce vor trece din Turcia î în România. | 

5, —sSa plutâsca liber pe apele Turciei vasele de comercia 
alle României, cu'ori ce fel de marfă vor fi încărcate ; fie 

„indigenă, fie streina ; care marfă, de nu va fi priimită la por- 
turile- Turciei, (tot pentru cuvântul de scădere allu comerciulii 

-Ocal) să uibă voe a trece aiurea, fară nici un fel de taxa; 
ar dacă acesta, marfă ar cobori și Sar vinde la, porturile 
turcesti, atunci să platesca : vama ficsata,; adică a decea parte 
din valâre; să mal aiba voe acellă vasse a staționa, la cada. 
de trebuință, în porturile Turciei,, sau pentrușpuţin repaosă, 

„sau pentru apărare de furtuni și "de navefrângeri, Acelleașt 
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drepturi reciproce vor avea şi vasscle turcesti cari vor sta- 

ţiona în porturile României. 
"6, — Poverele de pe. uscat alle României se vor  recunâste 
dupa. cârțuliile (răvașele de drum) sub semnătura Căpitanului 

de port, de unde sau încărcat şi pe unde au trecut; iar po- 
verile pe Dunăre sau pe mare se vor recundste : asemenea 

"după pavillionul român care va purta și armele ţerrel; amân- 
" dou& aceste transporturi, și ceile după apă și celle dupe uscat, 

vor fi fără deosebire libere și nesupărate, precum tot asemenea 
vor fi și celic turcesti ce vor trece pe la porturile Româniel. 
şi pe partea Dunării despre România. | 

7. — Nassele de comerciu alle României sc vor putea face și 
mal mari şi mai mici, dupa puterea fie- căruia, și după mo- 

delul aitor asemenea vasse de comerciil. 
8. — Se va face regulată guarda naţională, în numărul cerut 

de securitatea publică, fară ca să adducă greutate locuitorilor .. 

; 

-ţărrei, Acestă guardă va contribui “pentru, pada . ţerrei - de 
veri ce năvală de rebelii și de facători de relle, atât. din partea 
locuitorilor indigeni, cât şi din partea altor streini, de veri ce 

nație, Pentru acest scop, guarda va fi devotata Inaltei Porţi; 

la cad însă când Porta va intra în resbella cu vre una din 

puterile vecine, atunci guarda va pâdi uă completă ncutra- - 
litate către ambele: puteri belligerante: catre una pentru. res- 
pectul şi recunostința ce”! datoresă, din causa protecțiunii de - 

care s'a bucurat și s'a folosit Națiunea în curs de atâția anl; 
iar către cee-l-alta, din causa felluritelor relațiuni de comerciu 

esistinte între aceste dou& naţiuni vecine. | 

9. — Se.va accorda iertarea de biru tuturor contribuabililor 

ţerrii în genere, în curs de 3 5 aul; în care timp, rechemându-se 
cl pe la câminele lor, vor reîncepe munca câmpului. și își 

* vor îmbunătăți cât mai mult starea lor materială. “Tot de o 

dată se va putea îndeplini prin economii și-trebuinţele gu- 

„Yernului și alle țerrei din veniturile cellor 5 husmeturi arătate, 
Iar la thesaurul din Constantinopole ; , în tot cursul acestor ş 

"ani de iertare allu biru! iul, .să nu se dea nimicu din. dările 
anuale stipulate prin tractate, pentru că acestea se dau obict- 

nuit diu veniturile ţerrei; prin urmare, când contribuabilii nu 
platesci nimici, € drept că nici thesaurul împărătescă sa nu 
ia nimici, neavând de unde lua. . - . 

10. —Dupa priimirea și întărirea unor asemenea base, locuitorii 

cari după vreme vor trece de peste Dunăre în România, precum  



CA e ia 
şi vice-versa, să remâie neceruţi;: se escepta din acestă Te- 

-gulă aceia, cari vor trece siliți, precum și ostașii, și acel cart. 
se vor dovedi câduți în vre ua faptă criminala: cel Wîntâiu, 
pentru cuvântul că, nefiind veniţi în ţârra de .buna, voea lor, 
urmâsa a se justifica de sila urmată contra lor; iar cel d'allu 
doilea. și alu treilea, pentru cuvântul că nu vor mai dossi de 
câtă numai spre a scăpa de applicarea legilor, dupa care şi 
trebue sa fie judecaţi, luândwși pedepsele cuvenite spre:a 
servi de pilda celorlalţi compatrioți at lor. 

11. — Sa se facă de aprope cercetare tuturor pagubelor cau- 
sate atât de ostirele otomane, aflate în țerra de unu ană și 

- mal bine, câtu şi de catre alți Turci cari au trecuti duprin 
Serhături », și umblând prin satele districtelor de pe lânga 
Dunăre, au omorât, au jefuit şi au datu focu; și dupa uz: 

"drepta pregiuire a pagubelor, să se'faca despăgubire de catre 
Porta, priimindu-se banii despagubirii de catre ambassada 
Russiet din Constantinopole, spre a. se trimite la Consulatului 
russescă din România, şi. acesta să 1 împarță, dupa lista -ce 
va presinta , fie-cârul păgubaşii; despagubirile pentru strică- 
ciunele facute. de ostași se vor. plăti pentru cuvântul ca el, 
intrendu în țerră spre a înfrânge rebelliunea,' au. facuti din 
contra mai multe relle de câtu „dânşii, jefuind, ardând, omo-. 
rând, silind pe mulţi crestini a schimba religia, și săvârșindu 
multe alte fapte neomenâse, pe cari pudârea nu permite a; le 
menționa; iar pagubele facute de Turcii du prin ţinuturile: 
mărginașe se vor plăti, pentru cuvântul că nu a îngrijit Porta 
a“ mărgini în hotarele lor, conform tractatălor essistinte cu 

„puterea protectâre; ci 1 a lassat a face relle ca şi. “ceilalți. 
Stricăciunele însă ce se vor dovedi ca sau facut “de catre 
locuitorii pâmenteni sa nu fie supuse la despagubiri: pentru 
că 'daca el se vor osândi la r&spunderea unor asemenea sume, 

„de şi drepte, se vor ruina cu totul; dar în locu de despăgubiri, 
sase oblige a face claca anuală întreita , lucrând adica. 3b 
dille :pe ana în locul celor 12 » hotărâte prin lege. : Cu. modul 
acesta: li se face şi lor 6re- care pedepsă spre înțelepțire; cu: 
tâte că le este 'puţin simțitore; iar proprietarii dobândesca 
unu: drept care? cred ca li se cuvine; și în asemenea casă, 
„modificarea legit se face spre mulțumirea, ambelor părți. 
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12. — - Ceite cinci husmeturi ale şerrei să se reguleie i în în0-. 

dulă următor: 
Ocnele. Contraccil Ocnelor sati funcţionarii g guvernului, scoțând 

sare cu propriele lor cheltueli, să nu mai dea merticuri nici boie-: 

“lor, nicl ciocănașilor; pentru ca acestea; vândându-se cu amă.: 
nuntul și cu preț mal scădut, aducu paguba Vistieriel; iar acestă 
sare, strngându-se pe la locuri hotărâte, precum se obicinuia, 

"să se vânda pe fie- -care anu în ţerră, cu preţul ce se va gâssi 
cu calle de catre guvern, prin împreuna-chibzuire cu boierii, 
după trebuințele locale și după starea locuitorilor; iar în părțils 

de din colo de Dunare, dupa cum se vor învoi cu cumpârătorii 
-"Wacolo, pâdindu-se cu tâte acestea regulele hotârâte pentru 

- cumparatori ş și revândători pre la alţi locuitori, în câtu să nu 
se pricinuiască paguba Vistieriel. . v 

"Vămile. Contraccil vămilor sau Gmenii guvernului să “urmese 

ast-fel: pentru veri ce fel de lucruri din ţerră vendaâtore, să: 
se fixese fară osebire vama cuvenită pentru fie-care fel-anume; 
și. pentru acellea care se vor vinde în ţârră, să platâscă vama. 

ce se va hotărî la loculu pentru, vengare; iar aceste locur 
“sunt: piegelle (afara de celle sceptate prin hrisâve domne şti) 
precum și bâlciurile; nu însă și satele, cum s'au urmat până 

acum.: Sa platescă odata pentru tot d'auna cumparatorul de . 

„Xite, sau de altă marfă, la deosebite bilciuri: du, prin districte ; 
iar daca va revinde către altulu în acellașă târgu sai bîlcia, 

“să nu, mal -platescă vama de a doua ră, “pentru. că au platit 

"- odată vamă lor, daca: va avea, biletulu vamil de unde le-a 

„cumparat întâi iar neavând, atunci să platesca, spre a nu 

se face abusuri, în paguba: Vistieriet.. - . 
„Când însa vor trece peste hotare, atunci să “platesca, și a 

doua vamă cu acellași pregiu fisatu, vamă ce se dice „trecălore;* 
ȘI daca neguţătorul care: trece asemenea : marfă peste. hotare. 

va avea la mână bilete din partea. Vameşilor țerrii, că au 

" respuns vama locală, atunci să platesca nuniai odată, cu nume: 
de trecatăre ; iar pentru- câta marfă streină se va priimi a se 

vinde în ţerră, să platescă vGndatoiul tot taxa. fixata. pentru 

"fie-care feli anume ; după noua tarifă ce se vă chibzui ; (se 
vor deosebi din acesta catigorie sudiții austriacești şi ruseşti, 

carii dupa tractate platescu : numai: câte trei la sută, obser-,* 

" vându-se însă daca sunt adevărați 'sudiţi, iar, nu făcuţi; precum 
- şi daca marfa, lor nu: va, fi amesticată,, cu marfa altor nesudiţi,  
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dupa cum în' mal multe rânduri 's'au dovedit asemenea fraude 

“şi la unii și la alţi), - - 
Asemenea, și marfa care va trece. „din Turcia prin Rorhânia 

pentru Transilvania și Banat, să platescă la hotar dreptul de. 
transit câte !/,: %, după cum plâtescu și ce! din România - 

trecători prin Turcia, precum mal sus s'a dis... 
Se va desființa. asemenea și venitul cunoscut sub numele 

"de zenitulă Domnci de'la trecatorea rimatorilor în Transilvania, 
şi a vitelor cornute în Turcia de la hotarul Dunării din Ro: - 

mânia mică. Intrând şi acestea în tarifa co-se va întocmi din 
nuou, urmesă a se contopi cu totalul venitului vămilor, 

“Cu modula iacesta . și organidarea vâmilor se regultsă în 
folosul Visticriel, și abusurile încuibate se stârpesca. 

„Dijndritulă, inăniciulit și ocritulii. Contraccil, sau Gmenii rân- 

duiți din partea guvernului să ia întreită taxa plăţii lor, “adică: 
în locă de unu bani care se lua dir vechime, să ia uă paru; 

și cu tote 'că nici ast-fel nu este proporţiune cu prefacerea ce 
ai luat lucrurile întru tâte (și prețul lucrurilor de vândare, 
și urcarea monedei) tot să urmese regularea, lor ca în vechime, 

si în acelleași epoce, fiind acestă disposiţie şi bună, și lesni-: 
„ci6să, și folositore pentru toţi în genere. Se vor face prin 
urmare din partea guvernului cercetări seri6se, și cu totă straș- 

nicia cerută, spre a nu se da locu.la abusuri î în paguba cellor 

supuși la aceste taxe. 
13. — 6te milele, hotarâte prin scrisăre domneşti din aceste 

venituri, să se desființese fâra osebire; și dupa ce se voriu 

cerceta. cu essactitate, acellea cari se vor găssi destinate pentru 
Dine-faceri publice, precum 'spitaluri, scolc, schituri şi alte 

asemenea, cari merită a se bucura Wacelle mili, sa se despă- 
gubescă prin pensiuni ecuivalente, cari li se vor da pe fie 

care anu, în bani, din Visrierie, la aceeași âpocă a anului; cu 

chipulu acesta, nici veniturile locale nu se jignescu, nici acelle 
“locuri nu se ne- dreptățescu. 

o 1q.—Sa lipsescă pentru tot Wauna din țerră Domnia streină- 

ca una care, pentru mal multe: cuvinte, este vătamătore „Şi 

tot d'odată pricinuitâre de scâterea bariilor din țerră; și să 

se orânduiască pentru tot dauna Domn pământenu , “precum 
Sau urmat din vechime, allegându-se de naţiune, adica de 
'cleru și: de -boieri: care :Domn să fie din boierii ţărrii, consi, 

deratu atâtu pentru nașterea sa, câtui şi pentru rangulu seu, 
possedând înca și tâte calitățile cerute pentru acesta sfârșitu.



— 200 —.: - 

Ella va: domni pe viaţă; iar când se va abate. din. datoriile. | 
stlle, se va face cunoscută purtatea lui prin dovedi temeinice 
atâta catre Porta, cât și către puterea protectâre, spre a fi 
destronat; iar dupa ce. se va scâte din Domnie, să. fie libera 

„a locui în veri ce parte a României va voi, fără ca să pâta 
vre o dată a se espatria, spre a nui se adduce. pagube, și 

„a nu se mat vărsa banil. în țerri streine, după cum s'au obici- 
nuiti, pănă acum. In ceea, ce privește însa datoriile şi drep- 
turile lui, și interesele particolare , "precum și alle cellor de 
sub dânsul, acestea se vor espune prin deosebit memoriă, 
după . câre. se va „specifica şi noua organjsație, a sistemului 

' guvernamental ; iar 16fa se va determina, pentru fie-care func- 
_ ţionar, în analogie cu gradul și cu.postul ce va occupa. | 

15. — Tâte veniturile rangurilor din România se vor desființa, 
fara deosebire; căci organisația guvernamantala. fiind a se 
reforma pe viitor, urmâsă a se reforma și funcțiunile și nu-. 
„mirile lor în parte. Câţi vor fi servit ţerrei în veri ce. func- 
țiune, fie civila, fie militară, , sa fie: plătiți cu 1€fa mensuala, 
fara ca să: mai Deta ţinti la folâse indirecte; căci din acestea 
s'au născut din timp în timp și Sau îmmulţit nedreptațile și 

"jafurile; lar câte venituri vor fi regulate din- vechime pentru 
niște assemenea ranguri, precum și câte alte se vor:mal crea, 

„fara ca sa adducă jicnire și greutăți contribuabililor , acellea 
să se dea împreună cu alte asemenea venituri, cunoscute deja 

„ca publice, la ua cassă particulară ce se va întocmi pe -viitor, 
sub nume de Cassă « Epitropiei Obşteşii, spre a se cheltui de 
acolo pentru câte se vor găssi de cuviință,: spre înfrumuse- 

"țarea și neapăratele trebuinţe 'alle țerrii; după cum se va 
arăta mai pre larg despre acâsta cassă la espunerea orga- - 
nisării sistemului guvernamentali. pd a 

» 10. — Să fie datori, atâtu Domnul cat. şi Boieril , şi toți : locui- 
torii, a purta respect. clerului după | datoria cerută; iar Alitro- . 

. politul și Episcopii vor fi pe vitţă; şi numai atunci se vor 
schimba - când se vor dovedi culpabili;.. şi atunci se va face 
allegere nouă, dupa vechiulu obicei allă ţerrei, necutedând 
nică. „unul pe viitor. a mal da mita. pentru .alegerea sa; căci 
din” causa acâsta au cădut Eparhiile în muite și grelle datorii, 
fiind siliți Episcopii a se despăgubi prin fellurite abusuri, 
17 —  Organisaţia clerului va priimi asemeneauă nouă reformă; 
adică, nu numai se vor hirotoni, „preoții după sensul nris&velor, 
dar, se, vor..și Jumina prin scâle, învățând tote câte sunt datori  
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“să înveţe și el pre cnoriașii lor; după cum se şi facusse ase- - 
menea început de câtre actualul” Mitropolit Dionisie, în anulu 

“1819. Cu:modul acesta, formându-se și orânduindu-se preoți, : 
vor plăti. şi el uă mica dare, după obiceiu; însă numat către. 

„chiriarhul Eparhiei de care depinde, având tot de o data și 
“ei ajutorințăa din partea enoriașilor, spre :a "ȘI putea îndeplini 
"cu înlesnire sfintele datorii alle sarcinel lor, după ceruta regula 
bissericesca, Mitropoliile și Episcopiile să fie „datâre a în- 
treţine din chiar alle lor venituri scâle pentru limba naționala, 
în tâte județele Eparhiei lor; după cum şi în acesta tot nu- 

"mitul Mitropolit Dionisie a publicat anume organisarea bisse- 
rictsca. Dar pentru tote acestea, și altele privitâre la alle 
Bissoericel, se vor face deosebite memoriuri de catre însuși 

„Clerul, în "cari se vor 'determina tote theoriele” cerute pentru - 
conservarea religiunii, înfrumsețarea Dissericel, și luminarea 

„ drept-credincioșilor și întregului. nemu rommâzesca. | 
18. — Pentru tote monăstirile din România în genere se vor 

rendui epitropl mitropolitul țerrel și parte din boierii cel mai 
de frunte; iar dintraceste monăstiri, celle streine, cu appro- .. 

_barea Epitropilor, se vor administra de Egumenii trimisi de 
- la Chiriahiile de jos, dupa obicei; fara însa sa se bucure de 

alt venit, afară de l€fa lor hotarâta pe fie-care lună; iar din 
totalul venit anual, se va trimite la monăstirile de josu suma. 
ce se va gassi cu calle, pe fie-care anu; să se plătesca : 
lefurile ' E gumenilor, cheltuelele Bissericei și reparaţiile zidi- 
riloru; iară prissosulu sa se dea cu socoteli sub-scrise la 

. deosebita. cassă bisericesca 'ce: se va înființa de către : dişii 
Epitropi. Monâstirile pământene neînchinate să fie și elle ad- 
ministrate de Egumeni rânduiți prin allegerea Epitropilor, dupa : 
găsirea cu calle a ctitorilor acellor monâstiri; și acestia se 
vor plati .cu 16fa pe fie-câre. luna ; şi asemenea, dupa ce se 
vor esecuta, pe. fie-care anu, tâte celle copriase în disposiţiile 

„ctitorilor, din veniturile acestor monăstiri se vor plati chel- 
tuelele pissericer și reparaţiile de peste” ani; iar prisosul se 
va păstra î în aceiași cassă, tot cu socotele subscrise î în regulă, 

„„ Acesti Epitropl vor rândui pe la tâte aceste monastiri lo- 
gofeţi cu 1efă, care să ție regulat socotelle și condici ale :mo- 
năstirii, pentru serviciul ce va. occupa, fie-care; iarâ din banii 
ce se vor aduna în acesta cassă,, să se ajute ) tot cu. Ştirea 
pitropilor, bissericile sărace, câte nu vor avea mijlâce a.se. 
susține; să se regulese Cheltuelile anuale alle bisericilor ostă- 
șesti; iar daca „Vor mal prisosi peste acestea, atunci prin îm-
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“- “preună chibzuiire” a guvernului , a clerului și a boierilor, să 

„se: întrebuințese pentru Or câte lucruri se vor dovedi ca sunt. 

pentru folosul și înfrumsețarea ţerrei, după împrejurări. 

"19. — Dupa împlinirea cellor cinci an! de iertarea birului, fă- 

-cându-se adunare de Mitropolit, Episcopi, boierii din capitala, 

„si de deputaţii trimiși du prin judege, să se hotărască birulii 

pe capă, împărțindu-se în' trei catigorit, şi în trel dări: anuale, 

potrivit cu starea locuitorilor și cu trebuințele din partea 1o- 

"cului; Cu birul acesta.și cu alte venituri alle ţerrei, precum 

celle cinci husmeturi, şi cu venitul breslelor (de streini nu se 

face vorbire, pentru că fiind și dânșii coprinși în birul pe 

capi, urmâsă a intra și ci între cei-l-alți birnici ai ţârrei) sa - 

se regulese pe fie-care anu tributul ce.se da după .tractate 

la Constantinopole, cheltuelele trebuinci6se pentru guarda 

ostășesca a ţerrii, lefile differițor funcţionari, „cheltuelele po-, 

ştiilor, şi obicinuitele cheltueli alle Vistieriel; și daca va fi . 

uni prisos anuala, să se hotărască asemenea și datoriile -sa- 

telor pentru recrutarea guardei naţionale, şi împlinirea dato- 

” rilor ce reclamă acesta; ca ast-fel să se organisese. țerra și 

în acestă privința: 

„20, — Verl-ce trecător prin sate, fie Turci, fie pământen, fie 

“ str&in, fie de veri ce condiţiune, foncționar sau particolar, sa 

nu cutese a pricinui cea mal mică cheltuială sătenilor, ori 

"“Tuând iar du prin sațe, sau cerând de mâncare pentru ei, și 

nutreță pentru caii lor, şi. alte asemenea, după cum se urma 

până acum prin abus; ci toţi acesti: trecători, ori şi unde ar 

e -asdui, sa platesca tâte cheltuelele facute pentru trobuinţele 

lor; mat cu. semă pe la 'satele-sau drumurile unde vor îi ha- 

nuri, să tragă la hanuri, fară a cutesa să intre prin casele 

sătenilor; pentru că, după pilda din trecuti, nisce asemenea 

cheltueli, cart se urcau pe tot anulu de multe ori peste con- 

tribuţiile anuale, au sărăcit pe săteni cu desăvârșire. i 

21. — Organisarea poştiiloru țărrel să priimescă și ea ua ra- 

dicală reformă, cu totul deosebită de: cea până acum; căci 

'ast-fel cum se află este uă povară păgubitore sătenilor, pla- 

» 

tind destul bani pe ană mal cu s&mă pentru plăcerea trecă- 

“torilor. De aceea dicem că trebue, în locă de unu contraccii, 

sa fie mai mulți; adică, să ia fie care câte uă poște sau câte 

uni drum întreg, chiar și mat multe; și cellu puţin, pe unu 

termen de 10 ani; și să fie îndatoraţi a întreţine, : cu alle lor 

cheltieh, ori câţi cal vor crede de ajuns pentru trebuința g gu- 

v. 

x  



vernului în mergere și întârcere. de' doua orl pe septemână, 
“spre a se îndeplini ast-fel cu essactitate corespondinţa. gu- ! 
vernului cu judeţele şi cu “schellele dupe la hotare.. Se va 
“lua -asemenea măsuri şi pentru trimiterea pe tâta dioa 'de 

câte trei curieri straordinari pe. drumurile 'celle mari; iar pe ” 
'celle mici, 'câte dol; precum și pentru stafetele dilnice pe 
"fie care drum; iar Guvernulu sa predea contracciilor la fie-care 
poştă, pentru numerul de cât ce vor avea, pe lânga obicinuita 

pășune de vară, - câte trel carre de maăssură de fânu, şi câte 
trei chille mari de, orqu de fie care caliu, fară plată, (acestă 
approvisionare. vine cu lesnire guvernului: căci, după cum va 

face approvisionarea de ordu pentru ostire, asemenea va putea - 
îndeplini” și acesta, trebuința, coprindându-o î în totalul regularii, i 
fic prin analogie; fie prin contract). 

Asemenea le va mai da regulat, pe fie care lună, şi plata. 
cunoscută sub nume. de progon; „pentru espediţiile corespon-: . 
dinții „generale și a stafetelor, câte dece parale de callu pe 
oră; iar surugiului, câte unu leu de poştă; şi curierilor, îndoit, 

* Sa. le mal dea, pe fie care anu, câte ună număr hotărâti de 
cârruţe, câte. ua cârruța de fie care patru cal; să le predea 
asemenea și' localul staţiunelor postale, bine didite; Și cari, 

„din. timp în timp, să se reparese de câtre sătenii du prin 
„-prejur, . cu priveghiere din partea guvernului a nu se face 

nici uă împoyărare sau abus; iar tâte celle trebuinci6se 'la 
poștie, precum, surugii, epistaţi, rotari, 'logofeți, “hamuri și " 
altele, sa fie în socotela contracciilor; dace însă acestia vor 

v6i să întreţină und mal mare numer de cai pentru trebuința. 

" călătorilor, liberi sa fie; însa îndestularea: nutregului pentru, 
acest prisos de cat sa o întâmpine cu a lor cheltuiala, și să 

li se plătesca de câtre trecători câte 20 parale de. “cala. pe 

oră, și tot câte un lea de surugiii, de fie care poşta; să li se 
dea asemenea privilegiul recunoscut din vechime în România, . 

adică; aceia cari.vor lua contractul în urma lor să ia asu- 
"pră-le şi caii de fie care poștă, (afara de cel care vor trece - 
peste numărul hotarât), cu preşul ce se va, hotărî. de guv ern, 

pentru a' nu încerca paguba prin. vândări parțiale. 
22, — Sa se înființese' fabrice, câte se vorcrede de trebuință” 

pentru folosul țerrii, însă numai cu aprobarea guvernului; | 

şi acesta, pentru cuvântula că acea marfa se va putea da cu. 
preţi mai scădut în folosulu: cellori ce o cumpără; şi cu . 

* chipului „acesta remân - banii în ţârra. Tar pentru câte feduri 

,
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de -producțiuni: vin. din streinatate: de: acellașu fellu cu alla 

fabricelor din țerră, fiind că guvernul nu pâte să adaoge în, 

parte. ua vamă analogă, în câtu sa oprescă importul lor>. 
sau cellu puțini să tragă uni folosă mai bun Vistieria, din 
causă câ acel carl-se neguțătorescu cu asemenea articole sunt 

mal toți sudiți, cari, după tractate, plătesci numar câte 3 la%, 

precum s'au disi mal. sus, de aceea Guvernul, fara stenjinire, 
să  poprescă importulu unor asemenea marfuri 4 în ţerră: ca, 
nu numai să se folosesca Românii dintr'acâsta, dară sa fie 
siliți. a se occupa 'cu messeriele în interesul, desvoltarit in- 

dustriei naţionale. -. 
23. — Sa fie liberi și proprietari ș Și arendașii, învoiți prin con- 

"tractă cu proprietarii, să sploatese minele de metale şi alte 
producte alle pământului (afara de auru, argint, sare și pă- 

cură), âvând întracâsta libertatea comerciulut, dupa cum se : 
obicinuește în alte parți. Acestia vor plati Visteriei deciuiala - 
din celle acolo la locu 'esploatate, fie în materie bruta, fie în 
bani, după învoiala ce va avea cu Guvernul. Aurul, argintul, 
sarea, şi păcura se esceptă ca proibițiune: celle doua dânttia, 

ca' unu drept numal alli Statului, după drepturile salle celle .. 
-vechi; iar pentru că țerra nu are -dreptulu a, bate “monedă . 
naţionala, s'ar putea dice câ n'are nici usul de esploatare allu 

acellor metale; iar celle de allu doilea (sarea şi pacura) pentru 
cuvântul că din vechume s'au stabilit.ca venit altu țerril. Câţi | 

“ însă: vor dobândi privelegii a deschide puțuri 'de pacura pe 
proprietaţiie lor, întreținute cu alte lor cheltuele (care se dau 

obicinuit la mai mulţi sub cuvânt. de răsplătire), aceia sa fie 

 îndatoraţi a nu vinde nici odata la alții . contractele lori cu 
prețu mat scădut decât acella cu care | vor vinde contraccii 

vămilor; caci alt feln se va adduce paguba venitului țerrii. 
24. — Câţi boieri, atât pâmenteni cât și streini împământeniţi, 

caril acestia, pentru mai multe cuvinte, „Sau recunoscut ca 

pământeni, .precum și alți Gment de veri ce condițiune, carii “ 

au privelegiuri de a ţsrra,, recunoscute. prin mat multe în- 

tăriri domnești. din vechime, toţi aceia sa se bucure de acelle | 

drepturi, în tota libertatea și întregmea lor. Se vor desfiinga 
însă din acelle privelegiuri,: nu numai abusurile ce Sat urmat. 

până acum în puterea lor, ci şi veri ce mijlociu care. ar. putea 
înlesni repetarea abusului, - | a. 

„25. — Neguțătorii turci de peste Dunăre, ce vor trece în Ro- 
mânia, să aibă passaporturi în regulă, cari li se vor da de. 

către Capu-Chehaialele serhaturilori, după ce acestia se vor - :  
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încredința bine despre trcbuințele lor; şi. vor fi siguri de: buna 
lor purtare. a 
„20. — Să se întocmâsca carantine „pe la punturile de trecere 
peste Dunăre, la alle cărora legi și orândueli sa fie supuși, 
fara deosebire, toți aceia cari trecu de peste Dunăre pe.pă- - 
mentul României, fie Turci sau de alt nemă. | , 
"27. — Numat în București şi la Craiova vor fi Beșli-A gale, cu 

„ună numer hotarât de Neferi; iar prin celle-l-alte judeţe vor 
lipsi cu totul; se vor da însă'de catre acesti duoi Beșlegi, 
sub ordinile Cârmuirilor judeţene, câte doi-trei Neferi, ca să 
pâta adduce Ia judecată și a pedepsi pe Turcii carii vor face 
neorândueli. 

28. — Veri care Tura, trecător sau neguciator provisoriă prin 

ţerra, va face neorânduclt;, sa fie judecat de autoritaţile locale, 
și să se supuie legilor şi obicsiurilor țerrei; prin urmare să'și. 
ia ped&psa cuvenită, în ceile două orașe Craiova și: București, 
prin Zabeţii turci, iar în celle-l-alte judeţe, prin Neferii turci, 
carii vor fi sub ordinele Cârmuirilor respective, precum mai... 
susu s'a gis », 

INoia I 10. IS CIII. 

Ordinală Saltanului pentru înternarsa în patria leră | a boieri 

lori emigraţi, - ! 

Tu, Silistra Valezi, Seraschierule alli tuturor părților Du- 
nării, Vizirulu Nostru , Mehmet Selim Pașa, înveciniceze-"ţi 
Dunnedea strâlucirea ta! Sosindn acesta sfânta porunca a 
Nâstră, cunoscut se-ţi fie ca , îndestulandu-ne cum câ, după. .: 
ce sau curățit cu totul resvrăâtitorii din Valahia și Moldavia, 
sau întorsiu la alle selle cel mai mulţi din cel cinstiți și cu 
credință radie., afiă iându-se și cel l-âiţi întru cugetare de în-. 

1) Acesta memoriă- „coăcepia scrisii în limba greacă, | cu  corecţiunile făcute 
de redactorului ssă, se afli în poscssiunea D. Bolliac, care affirmă, în No, 1032 
din Trompeta că sa LE: cutii prin iniţiativa "lut Villara, Brâncovenu, şi Aer. 
Lupu. Mat mulţi 1 "au assigurata că scriptura cin acestă memorii ară fi a lui 
Grigorie Prâncovânu, unulă din cei mai învăţaţi boieri din acea cpochă,: du pă 
cum afirmă actsta și Episcopul Iiarica în discursela funebru allu Brânco- 
venului, cu data din 30 Aprilie 1532, şi tipârita în tipegrafia lui Eliade. 
Acellu discursă se pâte' vedea la autorului acestei opere; iar memoriulă , la 
D, Bolliac, .
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„torcere; și “ca nefiind încă Domni la amândouă aceste oparchii, 

“stau: în nelucrare celle ce privescă pe ei, cum văni, ocne 

- și cele-l-alte huzmeturi, înca și moșiile și semanaturele cellor 

ce. sunt în Brașioviu pribegiţi,. neadunate . și nehicrate; „așa 

dar, fiind-că aceste doua eparhii sunt cheleru. allu împerăţiei. 

Nâstre, statornica voinţă a Nâstră „este a 'și avea locuitorii” 

şi, raiaba odihnă. . ; 

Macar că cu: puţin mai nainte, prin altă înalta poruncă, am 

“fost facut cunoscut că este statornica înalta Nostra, voință a. 

„se aședa de acum: înainte, “liniștea. şi. odihna întraceste doue 
pământuri ; și toţi, întorcându-se la alle lor, se îngrijescă, fieşte.-: 

"care pentru messeria sa, şi, lucrând pământul ca și alte dai, 
se nu aibă nicl o bânuială că li se va: întâmpla ceva de pri- 
mejdie viegel lor, averilor lor: sau privilegiurilor lor, încă să: 

“ sc lucrede şi să se otcârmuiască bine de orânduiţit Caimacarml, 
până la trimiterea Domnilor, tâte huzmeturile, vamile, zeciuelele, 
dajdiile şi cele-l-alte, assemenea acestora, după obiceiul ce din 

„ vechime Sa pădit, propoveduindu-se tote acestea prin telali 
"în tote 'parțile acestor pâmânturi; dar fiind-că pentru boiers 
nu s'a însemnat vre un cuvânt deosebit, și după arzurile ce 

s'a trims:de: catre Vizirul- Nostru Sadik Pașa, și din partea 

Caimacamului, și a însuși boierilor. din Moldavia, unil din boierii 
acestui meilechet, având bânuele, nu sau: întors încă la păr 
mântul lor, 'nu lipsim şi dastă dată a face cunoscut cu trimi- 

terea acestei sfinte porunci: câ de vreme ce și boierii se nu: 

mescii raelle alle împerăție! Nâstre, maă fost, de trebuința să 
adăogim ceva deosebit pentru dânșii. “Dea, tu Vizirul Nostru, 

“Silistra Valezi, şi Seraschieru allu Dunarii, se faci. cunoscută . 
acesta către cei ce se cuvine; și că este nesmintită înalta 

„Nostra poruncă şi voință a se întârce. raelele .ce se rătăcescu 
în tâte părţile şi în pământ. 'strein, și a'șt lua fieşte-care. lucrul 

„ Iresatoriel selle cu obstescă linistire' ce ad avut și mat”nainte, . 

„fară cea mal mică bănuială ca ar putea se li se, întâmple vre. E 

"ua stricăciune; și că până la arâtarea Domnilor, au se caute 

'tâte domnescile. pricini desăverșit de. către Cajrnacamt, pre 
cum husmețuirile, dajdiile: și celleValte, după obicciu. : După 
înţelegerea și cercarea în lucruri ce ai, vel îngriji ca .se:săvâr- -. 
'sesci întocmai .celle scrise, supuindu-te sântului Nostru. semni, . 

„Sa scris acesta câtre sfârșitul lunei Zilbage, allu anulu 12369): 

:) Memoriulă Dirzenului, loc, cit. No. 676, 
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: Nota o. X XCIV.. : | 

Petiţiune către Inalta Bortă, presintată de cei șâsse boieri mol- 

dovoni”, candidați de Domnie, și în care: să descrie. “suferințele 

poporului în timpulă Fanarioţiloră, - 

"Catre prea stralucitulu pragu allu prea puternicei . și hră- 

nitorei nâstre împerăţii, unde se afla încuibata reazimulă mân- - 
tuirii, şi scăparea tutor cellor ce Sunt în nevoie și scârbe, 
năduescu acum cei cuprinși de amărăcțune, și în dureri rătaciți 
și desnâdajduiţi, câtre prea puternica împărăție, credincioși - 
şi supuși raielle, locuitorii memlechetului- Moldaviei, Mitropo- 
itulu, Episcopii, Arhimandriții și Egrumenii monăstirilor, boieri 
din trepta, ântâia, a doua și a freea, boiernași, şi celle-l-alte 
stări alle mazililor, ruptașilor, neguţătorilor, și tâtă obstea 
neamului Moldovei, parte bisericescă și politicescă; și cu isvor de 
lacrime din inimile nâstre, plecându-ne genunchii credinţei și” 
grumazulu su-punerii şi allu rîvnei. sufletescel nâstre jortfiri, 
cu celle mat jalnice strigari înalțând câtre Dumnedeu mâini” 
rugătore, pentru neassemânata slavă și tăria a prea puterni-: 

cului şi iubitorului de &meni împaratului nostru, şi a prea 
înalţatului Devleta, a căruia putere fie în veci nebiruită, spre 

„a supune pe tot vrâșmașulu și pișmașulu ; îndrăsnind, noi, 

ticăloșii, se ne apropiemiu cu -acest alla nostru prea plecata 
arzmahzară, arătând că acest „pământ alu țerrel nostre Mol- . 
davia, fiind încredințat de la prea puternicul unulu Dumnedei, 

ca unii amanetu ssântu la prea. puternica. şi vecinica, împărăție, 

încă, din vremea strâmoșului Sultană Soleiman cellu dântaid, 
de atunci Sai învrednicit pprin aşedâmânturi și canone sa se 

emulțumescă cu a se numi și a s& dice, chelerii alla prea pu- 
- ternicei împerăţit, şi mefruzulă calem ; însă nicl uă data acesta 

credinci6sa raia : supusa nu Sau arrătat- cu. câtuși de puțină 
abatere spre învinov aţire de: hainlicu, seu macar cu Greși-care 

„_aplecare câtu de mică spre cugetare 'de apostasie; ci împotriva, 

din începutulă supunerii , “în cursuri. de veacuri întregi, mai 
luminatu de câtă sârele, Moldavia a păditu, cu tâta întregimea, 

neclintirea ei -de la șetulu credinței. câtre prea -puternicula 

Pevleta, cu mai multe sânte măsuri de câta tote celle I-alte . 
nemuri, cum au avuti norocire a se afla în tota lăţimea de. 

două pământuri și doua mari, ce sunt supuse la împaărătesca, 
putere a prea înaltului Devleta. Dovada lumin6sa şi fară 

împotriv ire.la acesta este că ticălosele raiale,: locuitorii acestui 
s 
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pământ, au în miainele lor numai plugurile de fera pentru. 
lucrarea pamântului, spre împlinirea poruncilor şi voințelora 

Devletulul, mulțumitori. cu totulu pentru nedeșertatulu isvoriul 
alla milelor și alla darurilor ce am dobândit și înscris de la 

„ hrănitârea nâstră împărăție, avându-le acellea ca niste comori 

"de multu pregă. Der cumplitele: supărări alle Domnilor Greci 

de la 'Țarigradu, carii de la uâ vreme încâce au începutu a 
se orândui în loculă pravoslav nicilor ' Domni pământeni AMol- 

doveni, ce erai așegaţi asupra vechilor obiceiuri alle pâmân- 
tulu, "ce din vechime are facuta harazire sântă în țerra nâstră, 
acesti Domni au încăputiu în locul celor pămentent pentru 

„păcatele nâstre însuși; ei au pricinuiti și acestă mare rană 

a apostasiel ce. sau ivitu, din care au curs cca desăvârșită 

stingere a memlechetului, 'cea negrăită durere și tânguirea cea 
vecinică, care tânguire nu este cu putință a se sterge nici uă 

“ dinioră din sufiletele credinci6selor raelle, ce se afla acum 

"în golatate şi desnadajduire. : Acest pământ” allu Moldavici, * 
“acest 'cheleri altu prea puternicei împerăţii, aceste nevinovate 
și supuse raielle, au remas acum câ un trup fara suflet, om- * 

morîtă din pricina. acestor fâcători de relle şi prăpăditori 
apostaţi, cari trăgând asupra lor şi navala nebiruitelor osciri 

alle prea puternicei împârăţii, spre: sdrobirea lor, au ajunsi 
Moldavia. . se fie resboinică priveliste a isgonirii Grecilor; și. 

tă acum în vedere este pămânţul mai pustiitu, orașele golite 
și arse, bisericile pentru închinăciunea nâstră predate și de- 
râpânate, dobitocele hrăpite și de tot împuginate,  zaherelele 

răpite, şi noi, ticâloşii pământeni, goiiţi; și moșiele nostre în 

stare vrednică de jale, fiind lipsite de venitulu lor. Aceste 
“sunt sfârșiturile obladuirii Fanarioţilor în Moldavia; și iara-și 

mulţumire aducemu prea înaltului Dumnedeu că nu ne-am 

- amagit a ne îndupleca în cugetarea apostasici, ce este pra- 
'pastia pierdarii suffetelor nâstre ce ne-ai rămas; pentru că . _ 

- în multe rânduri s'au silit se ne tragă și pre nol la acest de 

Dumnedeu urâtă cugetare, ca se ne piardă și pe noi, lipsindu- ne 
de neprețuita comoră a credinței și a supunerii nostre câtre 

-dătatârea de viață putere a înaltului Devletu. Cu isvoru de - 

lacrămi aducem mulțumită câtre negrâita îndelungă răbdare 
a iubitorului de 6meni împăratului nostru; câci:cu scumpâtate 

cer cetând, și cu îndelungă răbdare descoperind, a aflat stra- 
lucind .neprihănitâre credință supuselor raielle, şi ne-au hărăzit 

nouă mântuirea sântel nevinovâţiri prin sântă. vrednicu .de 
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închinăciune firman, ce s'au data pentru acesta, Sa 'se îndure 
de noi prea milostiva putere a înaltului Devletu, cu a ne da. 
ascultare acum asupra. cellor mat simțitâre patimi alle ţerrel 
nâstre, pricinuite din partea Voivodilor Fanarioţi și cellor din : 
preuna cu dânșii Greci, pre cari nol, ticăloșii, îl cunoscem de 
Domni stâpenitori, pentru ca avâu semnele niaririi și stăpînirii 
deplina a puternicului Devletu, 'socotindu-11 în locul celora 
pravoslavnici pământeni și parinți at Pattier. Dar cel mai 
mulţi dintre dânșii, câ niste lipitort sorbitâre de sângele celor 
ca niste ol spre jefuire neglasuitâre raielle, din vreme în vreme 
au pus în lucrare cea nepovestită despuiere și sărăcie a no- 
rodului, trăgând în partea'lor tte milele prea puternicei îm- 
perăţii şi priveleghiurile loculusi, facandu-le numai spre a lor 

„în parte folos, a rudelor sia Ţarigradenilor nemului lor 
și sdrobind rărunchii săracilor: pentru că, cu câtu aceia, se îm-. 
puginau, cu atât ei sporiaa numărul Grecilor cellor împreună 
cu dânșii, si adaogea cheltuelele lor, născocind' chipuri noue 
spre despuierea: nâstra, ca să: se îndestulese ei. Pamântenii | 
nu aveau locuri de slujbe, nici boierii de starea ântăia, nici 
cel d'al doilea, încă nici cei mai micl nu 'ŞI găsseau mângăierea, 
nici .sermanii si văduvile adjutor; pentru că şi cellu mai cu 
folos dintre : dregătoriele „celle: mari, si celle 'mai multe din 
isprăvnicii si alte slujbe alle țerrei, Țarigrădenii tâte le! co- . 
prindea, spre amărita. prăpadenic a pământenilor ; iar . Voc- 
vodul Fanariot se hrânia fară! dreptate din veniturile lefiloru, 
și din milele celle orenduite pentru locuitorii cel săraci, trei 
părți de Greci ce 1 avea împreună cu sinc, pentru fil, fete si 
ginerii lui, si pentru celle- Valte familli alle Fanarioţilor din 
Țarigrad. Acesti Voivodi luau veniturile husmeturilor, adică 
„a disetinei, gostinci si vădrăritului, din preună cu'alle vamilor 
Şi ocnelor, cu cuvânt că sunt acestea pentru gephargii D-lui, dupa 
urmarea cellor: din vechime pâmânten Domni, care 'acestia, 
lua numâi veniturile vămilor si ocnelor, si dintracellea' acel. 
pământeni Domni împarțiau mile si adjutâre „câtre cel săraci 
pământeni; iar Fanarioţii, adaogând plată” husmeturilor, se 
foloseaa numai el si Grecii nemului lor; si neîndestulenduse 
nici cu acâsta, lua :si banii 'din 'dajdia 'haraciului, cu cuvânt de 

- cheltucle nenumărate; si în: scurt tâte era pentru ei, si nimici 
„pentru pământeni; se neguţiitoria si cu zaherelele ce se cum- 
pâră pentru Marirea: împerătescă, - platindu' săracilor ' plugari- 
locuitori une-ori . cu mult mai puțin de cât preţul ce luau “et . 

14
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_de la prea înaltul Devlet, si alte ori nedandu-le nici un ban; 

în cât păgubindu-se, ticâlosii plugari ai adjuns s&'st pârăsescă. ” 

 ucrarea pământului, de nu face mai mult zâherea de cât tre- --. 

Duința capanului, adică pâinea cea obstescă a păpușoiului lo- - --... 

cuitorilor, pe care ticălosii pământeni pentru multe trude si : 

2, 

__osteneli o lucra si o semăna. Domnil o: neguțătoria,. si numa 

cu plata da voie de esia din ţerră peste hotar.pentru alisverisă - 

de obste, îar într'alt chip era. peste putință : se îndrasnescă 

pâmântenii 'sa se împărtăsiască de rodul ostenelelor lor,. făra 

cumpăra cei de n6mu prost si nevrednici, facând multe supă- 
dare.. Dregaătoriele. pâmentului se vindea. cu 'rușfeturi, .și le 

rari si zulumuri săracilor raielle, ca. se potă. scâte câți bani : 

au dat la rusfeturi, si să șe folosescă si ci imai--cu asupră. 

Pre slujitorii cei orenduiţi, adică pre Seimeni si cei Valţi pasnici 

ai ţerrei, si pre aceia îi avea Grecii cei pre lângă Voivodă, 

ca un venit allu lor, si "1 vindea, remăind ţerra fără nici uni 
, 

pasnicu. Cu acest mijlocii au putut să'si înlesnescă în fapta 

_cugetarea. apostasiei, acesti Grăct 'de la: Fanar, înbogâţindu-se 
A 

din sudorile si. ostenelile pământenilor, pre cari. cu sălbătacie 

îi avea ca pre niste raicle alle lor. EI 

Apoi cu banii sângelui împerătescei raielle cumpărat: mo- 

siile pămentenilor, si familiile credinciosilor Devletului Moldovei 

remâncu stinse si prăpadite: de pre faga pamântului, catându 

sa se strămute pu alt pământ străin, -ca s?bsi potrecă r&măsița 

vieţei lor; pentru că nici milostivire nu remăssesse pentru ci, 

nici loci de slujbă, nici ajutor de lefi,. nici dreptate la prici- * 

ncle lor de judecăţi; fiind-că sânta dreptate a sântelor jude- 

căţi sc vindea spre a lor îmbogăţire, în cât si unele “moşii cu. .. 

" numire: că sunt moșii domnesti, unii din. Domni le luau: în - 

sila si-le vindeau. Sântele împorătesci firmanuri alie. prea 

puternicului Devlet, ce sc da pentru pricini de alle țerrel, în 

care erau. îndatorați Domnii, după coprinderea vredniculul de -* 

„ânchinăciune împodobitului sântii” hat, ce Sa 'dat lă 16tul otho- ... 

manicescu 1217, ca să se citâscă întru audulu tuturor, si să. 

stea -pădite la caidurile ţerrei,. şi acest felu de firmanuri. le 

facea nevedute și nesciute pâmântenilor. „Cauta, cu selbatacie - 

assupra; unora, din boierii cel Wântâia, cari numai prin cuvânt 

osândia nedreptăţile ce se faceau la judecaţi, seu asupririle.  - 

dajdielor; și întru tote era; silit sfatul : boierilor să: iscalescă: 

„fară voie anaforalele, că adică găssescu cu calle nelegiuitele 

însarcinări alle Domnilor,. silind înduplecarea lor” prin mijlocul 

[i 
, 
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tragerii cellor nevrednict în paztealor, pre cari: îi cinstea, cu stările dregătorielor, ce prin aşedamânturile fârrei * erau pădite numai pentru cel de. bun nemiă, :şi pentru cel. ce în slujbe de- alle ţerrei se. arătau cu vrednicie Popriţi . şi osândiți erau cari. cugctaui: să: se îndrasnâscă a. alerga la limanul prea înal- tului Devleta, prin. prea plecat ârzmahzar; mare ticăloşie. era pentru aceia cari ar fi îndrăsnit să facă uănevinovată între- | bare pentru ce se: urmeda, lucruri. împotrivitâre hotărâriloră ' „prea înaltelor hatişerifuri; Pentru că unii ca aceia se gonia până la morte; și câte: altele: mai sunt cari le trecem cu ve- " derea' pentru îndrasneța plângere a „cuventului, si care le-am „arătat prin plecatul nostru mahzar, -atunci când au. pribegitu RI cell din urmă tiran Mihaila Şuţu; dajdii întregi pentru. fenu şi ordu allu vrăjmașului Voevod; dajdie iaraşi pentru menzil- |» haneile, preste” cea adevărata trebuință a menzilhaneleloru ; dajdie pentru rachiula ce facea locuitorii din. însuși allu lor păpușoia ce "la semăna, și slobodă intrare a rachiului streini în țerră, spre a nostra paguba : și: allu lor folos; zidă' tare spre a putea trece ca sa allergăm, "noi pâmântenii, la mila | prea înalților nostrii stepânitori, - fiind şi Domni Greci și îs- pravnicii greci, toţi: într'uă cugetare că oblăduescu pe vrăjmașu, - „iară nu pre credinci6sele 'raiele-. alle prea. înaltului Devletu. „Pentru aceea, cu isvor de lacrime! şi cu frica fiind coprinși, - cu-mare jale i ne rugăm bunătaţi cei assemenate lui Dumnegeu, "și iubirii de Gmeni a prea puternicului nostru împeratu, să nu ne osândim noi ticaloșii pentru îndiasnire; ci să se milostivâsca cu preînoirea.. vieţei.nâst.e. cei vrednice de jale, haraăzindu-ne | cu milostovire acesta de mat josu prea plecată : rugăciune: - adică, sa fim slobodi de aici înainte de domnia și oblăduirea grecescă, şi sa se milostivesca prea puternicul nostru împărat, prin hotarire desfacuta, şi împodobit.allu seu hatișerifă, după . „Cea din vechime sânta aședare, ca să'și .aibă țărra nâstră oblăduirea de pământeni, pâdind numirea „de Domnie și pri- vilegiurile, celle vechi, ce sunt hărădite - țerrer până acum, “şi prin. trimitere” de capuchehaele pâămenteni în Czarigrada , șă “trimitem legiuitul cizi ighen,. idighen, şi rencabeghen la. prea stre- lucitul pragu allu prea puternice” împeraţii; împlinind cu da: tornică revnă a suppunerii şi a credinţei. sântele slujbe, după puterea şi starea țerrei, următore milelor, harurilor Şi privile- giurilor ce ni s'au dat -de la nedeșertatul i ISVor, și sunt co- - ” prinse în împerătescile hatişerifuri, ce sunt date la l&turile . 
m Ta



othomanicesci 1180, 1206. și “12175. şi find-că starea puterii 

țerrei, şi. esufflarea mijlâcelor. ȘI nadejduințelor vieţei el sai 

deșertat,. împuţinându-se vitele, 'zaherelile, şi cu unu cuvânt 

tâte, neavând zaherele găta: pentru hrană, lipsind cu totulă 

semaânăturele şi arăturele pe allu. duoilea ana, şi | dobitâcele 

“pentru lucrarea pământului, Gmenii lucratori, și banii pentru 

cumperătorea de s&mânţă din, alto părți, îngrozindu- -ne și f6- 

“ metea de obste; şi pre lângă acestea, fiind-că pământul ţerrei, 

din întregimea lut cea Vântâiu, s'a: micșiorat, și dintr'acesta 

și veniturile lu! s'au împuşinat, în câtu și veniturile ce. ai mai 

rămas în vreme de bilșiugu, nu era destoinice se îndestulese 

pe Domni Greci, cu câtă mat vârtos la acesta pcire şi sărăcia, 

negreşit că nu va fi destule, nici “la acellu mat drept și cu 

bune mâșuri pământeană ce se va însărcina cu Domnia, spre 

"așu, putea iconomisi chieltuelile scile şi alle Gmenilor efpaiellei - 

selle ;. pentru că. nedreptaţile este de mare 'trebuință ca să 

lipsescă cu totul, precum și nelegiuitele venituri alle dregă- 

toriilor assemene au să lipstscă şi acellea tote, ca să simţă- 

ticălosele raicle rodul milostivirii allu prea înaltului Devietă. 

aceea nici cugetăim', nici facem rugăciune: acum ântâiu de 

a se orendui pământeanu Domn, ca să 'nu să însărcinese ţerra 

cu ossebite cheltuoli pre chipul "Domnului, până -nu va veni 

în_ stare vrednică; iară prea plecata, . n6stră rugăciune este ca 

“sa ne miluim cu annt'hărăziţi în veci, şi a ni se întari obla- 

duirea 'ţărrei de pământeni alleși. din nemul Moldovei, să se 

așele anii sfută de ună nunitrii de boieri , şi din aceia unulă să 

fie Vaşit Loicrii prin alegere de cel mal aleși; şi acest sfatu 

allu boierilor, din prouna cu bașu boierul ,. având -putere se- 

verşitore a Domnului, va or&ndui Divanul, -ispravniciile și dre- 

| gatoriile; și când ţerra va veni în stare bună (pentru ca de 

"a adjunge la chipul celli Vântâiu este trebuinţă de mulţi anl, 

după. vrednica...de jale stare, în care 'se afla acum) attunci, 

“pentru ca să nu  lipssscă lauda și sohretul Domnie! 'țerrei, 

chibduind nol ticăloşii, fară împotrivire şi cu suppunere, și 

fară lacremile obscei, ua pugină sumă de bani pentru a se 

“ține cu cumpânire o para â Domniei, vom:alerga cu rugăciune 

catre prea, înaltul Devlet aratând pre acelli: pământean. alles 
de Domn şi suppus la pravila pământului, şi la cele mai 

stiute şi neclintite,, obiceiuri, ca să se facă prin încontenirea . 

-- însarcinărilor, . şi spre ferirea mult pătimaşului acestul norod.! 

Acâştă obladuire pământenescă pentru strejuirea țerre! va 

( 
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„avea pre cei din vechime aședaţi si legiuiți pasnic pământeni, 
pre aceia adică carl-si până acum: îl avea osebiţi pentru a-. 
cesta trebă, si nedajnici, numindu-se Seimeni si Slujitori, pe 
“cari Grecil "1 vindea împreună cu câpeteniele » ca un gheliriă 

alla lor de.mostenire; si pacinici nu era. Iară acum, îsgo- 
nindu-se toți Arnăuţii, în câtu sa nu se mat afle, acesti pâ- | 

-- mânteni pasnici să se îmbrace si să se gătâsca spre slujbă în 
năuntru ţerrei, cu un numer îndestulat la acestă treba; si să - 

se suppună spre a strejui cu mare luare * aminte orașele 'si 
târgurile, ca nisce 'credincioși Slujitori si vechi pământeni al - 

| ogeacurilor. Dajdiile sa se ia numai celle drepte; iară veni- 
turile dregatorielor să lipsesca, si tote celle necanonisite să 

„se stârgă. Insa acum, într” acesta ticalsa stare, si tote. celle 
canonisite 'sa se mal işurede ; sântele porunci alle prea. înăl- 
ţatului Devlet să se dea câtră aleși” pâmenteni, ce închipuescu 
Domnia, cheler împerătescu; si pământenii Capuchehaele. în 

Czatigrad să " dobândescă, ajutorul cellu datator de viață, în- 
vrednicindu-se poruncelor înalțaţilor nostrii stepâni. "Mare slava 

va fi prea înalțatului Devlet sloboda neguţătorie a, "pamântului 
nostru, si aperarea chelerului împeratescu de catre superarea 
Sezhatlăilor. Acesta, cu cutremur si cu iisvor de lacrime ne 

rugăm, cădând, la piciărele Stapânilor nostrii; pentru că nu 

ne au mal remas putere se "mal obicinuim 'aducatărea de 'stri- | 

caciune obladuire ce am avut; iara de 'au superat vre o data 
„pre prea înaltulu' "Devlet stremosit nostrii Domn! (care acesta 
'nu este nesciuta, “sciind numat a nâstră „vecinică jertfire a 
credinței si a suppunerit), „si așă' fiind, nol ticalosii, îndestul 

ne-am osândit, si: cumplit ne-am pedepsit, noi cel ce ne trăgem 

din aceia, mal “mult de-un vecă fiind! sub jugul tiraniet” Gre- 
'cilor czazigradeni; „si.de vreme ce Grecii au „calcat datoriele 

credinţei, cu cuviință este sa dobândim 'noi acum ființa nâstră 
ceă Wântâiu, fată a ne lipsi nimicu de ce au avut ei; pentru că 

din sechime; „Domni ţerrei era hierosita. la “noi „pămentenil; 

"vrednici de jale eram noi ticalosit > ratăcinidu- ne pre la mar- 
' ginile ţerrel... 

„ Mulţumire” adducem marelui Dumnedeu că. acum, prin pur- 

"tatârele de biruinţa ostiri împerătesci, s'au 'curaţit 'apostaţii 

„din ţerra, Acest prea plecat allu nostru mâhzar !am prosferit 
prea înalțatului Vizir, ca să'lu închine la picidrele împăratescel 
puteri. 'Dumnedeul cell vecinicu,, marele Domn allu Stapâ- 
nirilor, cellu ce dă'lumină la. sore, va grăi: celle: bune la inima
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prea puternicului ȘI iubitorului- de Gmaeni Imperatului nostru, ca 
să strigăm cu toţii î în veci: măresca-se preste tota assemanarea, 

lauda si puterea prea înaltului” Devlet ?) 

“Anula: 1822.. 

“Nota No. xov. 

21 de : aatăoc propuși la Inalta Portă - de “Boierii, canăidaţi de 

Domni din Muntenia, în înteresalii binelui publici 

1. Domnia se fie pe viaţă, căci -pe ș&pte ani estct planos 

grecescu; că de când prea puternicul Devlet au hotărit a fi 
Sâpte ani, nu s'au mal întors nimeni în Țarigrad, ci toţi au 

pribegit în alte țerri, pentru ca 'să'și facă scoposul lor, adică 

acestea cari sau întîmplat; şi.de va remânea domniile toi așa,. 
cu âdevârat că nici unul nici! "de acum înainte nu se va mai 

întârce, A. Domnilor fugă este cea mai: vătâmâtâre şi supa- 
rătâre Devletului : că fugând,. pismuescu Devletul și în țerri: 

streine, aflandu-se Domni și avend și bani mulți, și facu pricini 

„Şi sfatuesc. arătând drumuri vetămătâre' Devletului, și cele-alte 
împărăţii îi ascultă; iar orînduindu-se Domni până la mârte, 

“şi murind Domnul, se alega pre altul care va găsi Devletul 

se orinduiasca, iar nu pre fiul seu. 
| * Consulatul Rusiei cât și celu nemţesci să nu 1 aiba â tri 

mite Greci într'alte ţerri, "nici, secretarii. ora se 1 nu fie Greci; 

ci adev &rați Russt și Nemţi. Me 
„3 “Poruncile sântelor tractături, ce. vor fi asupra . nizamuri- 

lor ţerrei, se se faca cunoscute la toți pământeni! de obşte, 

“iar nu-ascuns. ! 
4. Domnul s&lu alegă în urmă boieril ţerrel; și atît iscălitu- 

“ zile lor.cât, și pecețile se le trimiţă la prea înaltul Devlet, 
“. pentru: ca să fie știut şi cunoscut; și veri ce. arzmhzaruri va - 

„trimite Domnul la prea înaltul Devlet, pentru orl ce maslaza- 
tură alle. ţerrel, se.nu se primescă pînă nu vor fi toți iscaliți, 
facându-le prea. înaltul Devlet mularu atît iscăliturile câtu şi 

peceţile; și de va fi tote. și adeverate, atunci prea înaltul Deviet 
s6 dea stăpînescă poruncă. - 

.. Veri ce poruncă va trimite Devletu la aceste doue che- . 
” Jezuri; se o facă Domnul cunoscută tuturor boierilor, 
    

1) Vedi memoriult „ui Dirztat, Tronipeta No. 677 i 674. 
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| 6, Domnul se nu aibă voie se îmbrace caftan pre nici ună 
““strein, nicl se le dea priviloghiă ali jerrol, adecă scutelnici 

și. “poslujnict. 
7. 'Foţi Boierii acestor dou6 cheleruri se “fie sloboqi, veri 

când vor'avea s& mârgă la prea puternicul Devlet, se nu fie 

nopriţi de nimeni, : 
"8. Tâte capu- -chehaielele serhaturilor sa fc Români pamân- 

teni, iar nu Greci. 
9. Toţi călugării, arhimandriţii, V ladicir şi Egumenil greci se 

"fe isgoniţi din ţerra, mergând pre. la Eparchiele lora,.: 
10. Domnul se nu aibă a înalță mansupuri din boierii țerrel 

cari va vrea, ci murind cellu. batrin se ia pre cell Valu doi- 
“lea; și nici se dea mansupurile la cine va vrea, ci pre rând 
la fieștecare, ca să se împartașască fieș-care din mila împă- - 

rătesca; și fara rușfet, și cu sfatul tuturor boierilor, 
11. Ispravnicii se se orînduiască boieri cu sciinţă, și se fie 

respundatori pentru judeşul lor. | 
12. Domnul se nu aibă voie s6 facă nicl mazili, nică n&muri, 

nici postelnici , 'nicl companiști , se nu. facă fara de scirea 

„.. boerilor; şi când va face câte unul, după slujbele. ce va face; 
“şi în carte se fie toți boeril iscaliţi; iara ne fiind toţi, și numat 

a. Pe să nu se ţie în semă, . . 

+ Domnul s& nu aiba voie se Grânduiasca la niment vre 

cina privilegiu allu force, nici lucruri de ale erei s& nu dea 

_de zestre. - 
„14. Tâte socotelile jorrei să fie deschise la Vistirie; şi far de 
-scirea boerilor se nu. facă nici o cheltuială, nici se ia mat 
_mult de la ţerra de:cât ceca ce va trebui țerrel pentru chel- 

“tuelele ţerrei .și pentru lefuri. ar Domnul s&șI ia pre semă'i 

* -numat rușmeturile, 
15. Toţi 'streinii fâră privilegnturi se se aşede cu Lisi și se 

„nu-tie bașcaluiți. 
16. Neguţătoria pamântenilor se fie sloboda a trece veri 

„*unde, plătind vama dupe vechiul obiceiu, . 

17; Beilicci-bașa -se nu aibă voie se aducă cu dinsulu mat | 
mulţi -Gmâni de câtu şepte-spre- dece pazarghideni , pre cat. 

s&1 orînduiască la 17 județe; și -cu Gmeni de al ispravnica-- 

- tului se strîngă oile ce:sunt 'orînduite numai cu. berat; dându-le - 
isprăvnicatulă - ciobanii cel trebaincioşi, cari ciobani se ducă 

- oile numai până, la Dunare, şi se se întorcea înapol; însă, toţi 

” ciobanil se nu aiba arme, „- 
18, La scâlele țerrei ce se numesce domneșci, dascălii se
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nu fie volnici a priiroi copil mici de Greci, nici de Arnăuţi, nici 
'de S&rbi; și-cu poruncă; împarâtescă se se trimiţă “trei hogi : 

procopsiți, cu plata țărrei, ca se înveţe şi pămentenii limba, . 
prea puternicului Devlet. 
19, Toţi sudiții să fie îndatoraţi s sg. fe: supuși sfintelor trac- 

taturi și privileghiuri ale ţerrel. 
20, Spătăria se se dea la patru boeri de. ai ţerrel,. pentru 

a putea pădi nizanul ţărrei; iar nu la unul, și la Greci. 
21. Câimacam la Craiova s€. se trimita boieru pamântenă, 

cu sciinţă de alle ţerrel; și sa nu aibă în slujba 6meni streini, 
decât al. ţărrel, 1). : - 

IN ota, No. 2 XOVI. 

Petiţia poerileră din Braşovă către “Oabinstulă Pussici, prin 
care protostă contra numirii lui Grigorie Vodă Ghica d'a drep- 

tul de către. Pârtă, 

Sire 

Reduși, Vuni anu și jumatate, a fi pre frontiera Transilva- 
niei, care ne servă de asilu, spectatori at calamitățilora. cari, . 
„contra oil căria. așteptări, bântue încă şi adi nenorocita :n6s- 
tră patrie; şi 'espuși printr'acesta la tâte  suiferinţele. "morale, 
şi la tâte lipsele fisice; mașteptămi, Sire, de câtu restabilirea 
definitivă 'a lucrărilor în România, spre a;ne reassigura des- 

"pre sorta:ce ne, aşteptă. - m 
Numirea la principatul Valahiei a lui Grigorie Ghica, bo- 

ieră pământen, distins. prin nașterea sa și prin rangul sâi, se 
pâte considera ca uă probă din partea Inaltei Porţi a priimi--! 
rii cererilor preliminarii, a. le: Ministerului „Majestaţii  Vostre 

” Imperiale; acesta a trebuiti se ne console pe d'o parte; dar 
„despre altă parte ne-a. întristat. Suntem. satisfacuţi, Sire; fiind 
că prin acestă Sublima Porta pare ca voește a face s& reîn- 
„vie privelegiele nâstre, anulate în. disprețul capitulaţiilor pri- 
mitive; dar suntem mâhniţi: caci, recunoscând drepturile nos-, 

„tre,-I. Porta n'a voit a lasa naţiunii allegerea noului Ospodar, 
după cum se pratica în vechime; și după tote aparinţele, avem 
încredințarea că puterea. suzerană ar voi s&'.nimicescă- -consti- 

| 1) Vedi Memoriula lui Dirztnu, Trompetta. No, 676. și 677. . 
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tuțiă țerrei, din vechime recunoscută și garantata prin tratare 
solemne cu puterea. protectrice a M. Vâstre 'Imperiale; și 'se 
împingă ast-felă nenororirile nâstre la ultimul. grad; pe când. 

ţerra, după atitea: suflerințe, era în drept a se' aștepta la con- 
'solaţiuni şi ușurări din partea $. Porţi - 

Ridicând ua voce plângâtore până la. piciorele tronului M. 

V, [., cutedam, Sire, a ne esprima'ast-felu; căci, în. urma so- 
sirit Caimacamilor noului Ospodar, am aflat cu. siguranța ca 
Prinţul va 'sosi din Constantinopole însoţit de unu officer su- 
perior allu S. Porţi, în. calitate de Divan Effendi, și una altă 
officer turcu, care, cu titlu de Capugi-Bașa, şi sub numele . : 
special de Beşli-A ga (oficer de poliţie turcu) -este destinat a 
avea în România comanda unul corp de oştire mal mare de . 
2000 6meni;  ast-felu..ca pe viitoru presința Sultanului în o 
mânia este în stare a face se tremure „tota lumea. : 

Ceva mal mult, Sire.' Vedem că Paşa de la Silistra conti- - 
nuă a avea în ţerră aceeași influința ce a esercitat-o în cursul 
ultimel. catastrofe; și. aflam în același timp, indirect, ca Prin- 
țul are a se. adressa: pe viitor la Constantinopoli numai prin 

„mijlocirea numitului: Pașa, priimind printr'ânsul ordinele şi în- 

N 

strucţiile privitore la affacerile țerrer. 
„ Din tote „celle espuse, urmedă, Sire, că deșertarea. ţerrei de 

trupele otomane, atît demult dorita, nu se va effectua; că 
sănta: nâstra religie, și poporul ce o professesă, vor fi d'opo- | 
trivă espuşi: la aceleași insulte și profanâri; iar constituția țer- 
rei va. încerca loviri subversive i în drepturile consacrate de ea - 
din vechime. E ă 

Nenorocitul popor, și după sosirea Caimacarmilor; se vede 
împilat, ca în trecut, prin rechisiţiuni vecsatâre, precum fîna, 
aprovisionari de tot felul (pentru magasinele destinate .la în- 
treținerea trupelor! turcesci în "Româniă, și “pentru transpor- 
tarea lor. peste Dunare) şi salahori. pentru, repararea şi recon- 
struirea locuinţei Prințului; Și tâte acestea fară nici uă plată seu 
despagubire; în fine, strângerea contribuţiunilor bănesci are a. 
fi cu atât mal împovăratâre pentru popor, cu cât sorginjele 
prosperitaţii selle sunt cu desăvârşire sleite.. 

» Am luat înca „cunoșcința, că noue regulamente se vor întocmi - 
la Constantinopoli, pe care credem: că prinţul Și boierii aflați 
acolo au fost siliți ă a le aprobă, vrând nevrând; şi fiind-că aceste 
nou&disposiţiuni mar fiputut dobândi forța legală, fara aproba- 
rea înaltului cler Ș a întregei adunări a'boierilor, și fara aproba-
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rea Curți protectrice, se asigură ca 1 Pârta, din propria e! . 

“ initiativa, ar fi împuternicit pe Domni cu firmanele necessarii - 

penttu înlesnirea puneril în esecutare a acelor nou măsuri: 

"Alte. disposiţiuni se dice că-sar-mat fi luaţ, prin cari sar 

amenința chiar viața acelora - cari, departați de patria lor, și 

"lasându-se cu toțul lă mărinimâsa și puternica. protecţie a M | 

NV. Î. nau încetat, Sire, a protesta contra.. grozaviilor ce se 

facea în România din partea Oştirilor otomane. 

" Din câte am îndraăsnit, . Sire, a espune. până aici cu respect 

la. picidrele tronului M: V. [., e învederat' că înalta Porta, ve- 

"dându-se în neputinţă de a' essecuta pe facia proiectele -selle, 

a numit pe acel duot Domni cu scopul d'a realisa într'un mod 

indirect dorinţele selle, și d'a ne face pe noi s€ părăsim. a- 

silul nostru șa intra în patrie, încetând ast-felu:a mai pro- 

testa contra abusurilor, și . devenind: instrumente  involuntari- 
alle ruinei poporului ș'alle propriei nostre perderi. 

: Prosternaţi la picidrele tronului I.:V. I., îndrasnim, Sire, cu . 

„acrămi în . ochi, a implora și în acestă circumstanță înalta . 

vostră, clemenţă şi puternica 'vâstră protecţie, în favorea 

nâstră șa poporului creştin, care „speră, Sire, salvarea sanu-. -- 

mai de la misericordia M. V. Imperiale. 
- Bine voiește, Sire, -a conjură acestă nouă turtună ce-ne a 

-menință, stabilind pe base 'solide fericirea nenorocitei nostre 

patril:; spre a putea, sub puternica vâstră protecţie, să ne bu- 

“curăm duă nouă esistență,. și a gusta dille: fericite, bine 

cuvântându în tâte dillele numele sacru. allu M VL 

„Braşov, 14 August 1822, E 

Nota No. XCVIL. | 
Prea cinstite D-ta; biv vel logofete, 

| Cu. lacrerul fierbinți jaluimu D- -tale, ca s& avem dreptate cu 

“ slugeru “Teodor din Sud Mehedinţi,. ce se afla vătafă în plaiu -* 
* Cloşanilor la leatu 1806, când: stăpânea Turcii, și se afla is- 

“ pravnica D-lui Cluceru "Glogovânu; "și trecând D-lor boerii 

spravnici în țerra nemţescă, ai remasi' acelu Sluger Teodor * 

„stapânu' la âcea plasă, şi preda Omenil cu bani; fiind cu mazil, 
„mi-a luat două rânduri de bani, ȘI fitanție nwmi a dat; 

am n jaluit la d-lui Regep- Aga tâta” plasa; aa și i adus. aupa 

- 1) Publicată în Buciumulii 30, 19 din anulă 1863,    
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! jalba nostra ca să.ne platâsca.. banir, „fiind ca n'avea po- 

runca. I)-lor boierilor isprâynici sâ'ne ia banii; și acea-mită 
- s'au întors'cu judecata: şi .am. remas săraci. Și. fugind: (Tudor)- 
"la Muscali; au venit cu Panduri, și ne, al ars casele, la patru 
frați; şi vedend acelu jafă ce au facuţ, și umblând: ca să.ne 

prapadescă,, au fugit doi frați ai met la Turci, și de 1a Turci | 
"1 s'au -dus la Se&rbi, și eu nu m'am amestecat la nici un felu de 

lucru, la nici o parte, nici spre Turci; tragându” mt 'dajdia, . 
'm1 au luat talere patru- deci, cu cuvânt 'că'me iartă de-când . * 

„mam judecat cu dânsul; “Şi "mi au-luat Pandurii lui un callu 
înşelat, şi sunt pâgubaş ; şi eşind Turcii Ostrovului” pe anula 

trecut, dând bani de bir, i -zaherea, ne lua făra de:voe de ne . : 
ducea. la. denșit zaherea, la Paun Dan; au fost neopriți Turcii 
dintr'acea plasă; iar D-lui Slugerul, cu cuvânti că am dusă 

„„ (zaherea) la Turci, au trimis și mau luat, și m'au globitu cu 

talere 100, și. talere so s'au facut Cheltuiala, cu trepăd cu totu; 
şi D-lui Slugeru mult ducea la Turci de voia lui, și neguțetoria î 

cu dânșii, și Omenii lui fiindu neopriţi de la Turci, cu tote ce 

le trebuia; și nau mal globit: pe nimenea,' făra de. câtu- pe . 
mine, având multă pisma ; „ŞI la tâtă. . dajdia la cruci; e lua -: 

„câte talere 5 mai mult peste banii dăjdiilor; şi tâte dajdiile 
le-am dat, de când s'au început resmiriţă, nici măcar. una nu 
ne-au trecut; și la Ictul 1808 ne- -aa luat de zaherea, crucea. 

talere 25, Și deosibit: parale 20; şi la l&tu 1809, de casă pa- 
rale 20, şi nu ne- -aa dat fitanţie ; și acum ne-au luat talere 

100, bani ajutorului, şi de: fitanţie talere patru, și de oeritu 
câte parale. 10, şi răvașu punea, câte 20 „bani, Si cu Tacreml 

fierbinți. ne rugăm cinstitului Divan ca să. se “milostivesca,. a- 
„supra sărăciilor nâstre, ce nu va fi cu. porurică ca să. ni se 

întârca.; şi cum va: fi mila D-tale. 

“Prea plecaţii D. tele 

„Ghiţă ăescu, mazil * 
„ Antonie Răescu, mazii 

Costache Sainurcașiu, biv vel L. ogofetu, i cavaler, întaia 
otcămuitor âlă Divanului Craiovei, Dumneta vataşe pe amân- 
două parţile se “1 scoţi la Departamentul de patru, s& le cer- ” 
ceteze pricina; și cu anaforă se ne arăţi. 

„1810 Noembre 18,. AR 
  

Locul [i “are Logofetu,. * Sigiliu | e Se 
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„Prea Inălțate Dome! - 

“Cu lacre&mi ferbinți jeluescu milostivirit Marit Tele, luminate . -: 
“Domne, ca să am dreptate cu un Slugera Tudor, ce au fost 

„. comandir de Panduri î în vremea Muscalilor, din sud Mehedinţi: - 

că aflandu-se mai sus-numitulu” vatafă în plaiulu  Cloșanilora, 
". pân'a nu veni Muscalil, ne- -aa Tuat multe rânduri de bani, şi 

” fitanţie nu da; și iar ne-au mat. apucat de ali treilea rându de 
bani..Nol am cerutit fitanţii, apoi se "1 dăm bani; și n'au'vrut 

ca se dea fitanții; și cu mare zori au trimis de ne-ai luată 
„banii; şi după ce au luat bani, Sai dat spre partea rusâsca; 

Și-au venit cu câţi-va Panduri ca să ne prindă, căci statussem 

împotrivă ; şi vedând ca nu' ne:au prins, ne-ai. dat focă ca- 
selor la 4. fraţi,. şi au luat și.vite ce au gassit la 2 fraţi at 

-mostril; și au arsu tâte iconomiile nostre 'și bucatele, dupa. 
"cum se arată prin jalba slăvitului Comitet pe. larg; Și umbla 

ca să ne prindă să ne prăpădâsca.: Am. tot fugit prin- păduri, 
multă vreme; iar vadând că numai avem locu de viață, au 

fugitu 2 frați la Turci, vedendă patima altora „ce pătimescu 

și cum îl prăpădescu,. și de.la Turci au fugitu la Sârbi; — Și - 
ei totu am umblat fugar multă vreme, de n'am putut munci 
“nimici întracea vreme; și am dat talere 40 prin logofetulu . . 

Radu, cu cuvânt de iertare; și apol am „venit - la pământului 

meă ; și eu am fost bașca de fraţii mei, peste 20 ani trecâţi, 
și n'am fost amestecat la nici un felu de reutaţi, nici la Pan-. 
duri, nici la Turci, nici la hoție, după cum arată! tote satele, 

prin adeverinţă iscalita de preoți; şi aud trimis Panduri, şi 

'mi au.câlcat casa, și 'ml au luat muerea. râbă, cu un copilu 
în braţe, băgând'o în Muscali; au ţinut'o în casă trei. săptă- 

mâni, 'în.loca'de muere, după-cum era obiceiulă lui; și am 
dat -3o galbeni de am scos muerea, aruncâdu-'mi pricini. că 
am dus la Turci (zaherea), într'acea vreme; iar Turcii era 

nelipsiţi din țerra, și era tote schelele slobode la Turci, şi ne 
lua. bani de biru și zaharea; şi puind D-lui Slugeru pe un om 

alu D- -sele, pe logof. Dumitru:Gârbea, ca sa scrie Ja un frate 

ala meu, a nume „popa, Gheorghe, ca să vie, că nu îi va face 

nimicu Slugerul, au venit; şi pe alţii "1 au înveat de au dus - 

la D-lui, și au îngenunchiat sa "li 'tae; pe. alți tovarăşi ai 

„Iul învăţă se "la scâță se “i dea bani pe moșie ; ŞI. am. dati 
„_Zapisu pe talere 300 pe tota moșia, numind zapisul pe nu- 

“mele tovarăşului seu D. Nicolae Zoicanu; și după ce au murită 

acellu popă, m'au luat cu Panduri D- “sele, şi mad. dus întrun 

y 

 



„sati, şi nat pusti sei daa ea cu. alt frate ala + mei zapis, de 
frica, „puindu-ne la închisore; și "i am dat zapis, scriind zapi- 
sulu, că ori cine se va afla din nemulu nostru se aibă a în- 

târce banil; iar D-lui mau priimit 'acelu - zapis; și am dată 
„altu zapis, ca se nu mal. aibă nimeni voe a mai scote moșia; 
și am dat jalba Divanului Craiovei. pentru tota paguba mea; . 

și am intrat în judecata la D-lui Biv vel Logofeta Costache: 

Samurcașiu; şi fiind. (Tudor) omul D-lui, de trei ori mau tot 

ţinut (cu vorba) până s'au spart Divanul; şi au dat se mă 

_pue la oprelă, ca se me sparie se fug; ş şi mam mat intrat în 

judecată, dupa ce sau spart Divanul. la Samurcaşu; şi nici o 
dreptate mam avut; iar pentru moșie, îmi disse Samurcașu 
se dau jalba deosebita, ca "ml. da moşia; . și vedând nedrep- 
tatea, n'am mai dat jalba; şi ne-au rânduit la partament; și 

nici acolo nici o dreptate n'am avut, că au dat mită sume de 

bani de 'mi au perdut dreptatea ; şi vedând acea nedreptate, 
ndată. am dat jalba slăvitului Comitet a nu rămânea. săraci; 

și din pricina sărăciei mam mal putut se-ne mal. căutam; ŞI 

am audit că at luminat D-dea (ţerra) cu mila; și A Maria ' Ta 

esti mult milostiv asupra săracilor; că la Divanul Craiovei cu 

acest om n'am dreptate nici într” 'un chip. Și cu lacremi fer- . 

binţi ne rugăm Maăriel tele, ca se fim scoși la judecată înaintea 

Mariei tele, ca sa nuţi faci păcate se ne mai rânduești la alta 
judecata, ca nimicu nu putem; că e om tare şi cu putere. Și 

cum D-deu te va lumina asupra 'săraciei nâstre. Și pentru 
paguba caselor, am strâns totu satul, împreună cu uni oma 
muscălescă, și ai prețuit casa de başșca de paguba din bu-. 

cate, şi din altele din prejurul casei; și au dat înscris MUS-: 
călescă cum au, găssitu cu calle. Și cum va îi mila Mariel 

tele asupra” “sărăciei nâstre 11 

Re Robil Marii 'Telle, Gliţă Răescu, ot Gornovița. 

| Antonie Răescu, ot-tam. 

| Vataşe, de curte, să "1 în aţigeze la judecata Departamentului 

„de opta.. . | __ 1816 Februarie 20, 

No. 199. : Pa Biv vel Spătaru, 

') Originalele acestor petiţiuni le posedă D. Gornorvicenu din Mehedinţi,



| Susa, 3 

.. Di 

.. 

E “Nota No. 2 XOVIII. . n. . 

Lăstă d: Tămasurile lui Tador, făcută de Judecătoria de Ifehe- - 
ÎS 

„. dinţi la: anul. 1898, N 

1 = "Ua pereche casse în Cerneţi, ruinate, 1). : 
„. ARII Pivniţa de didu cu casse d'assupra, în delul. Gurila 
“lânga Cerneţi, pe moșia Pâtra Alba a M.-rei Cozia, | 

3s — Ua vie şi.cu pomi, în același della, în possessia Clu- 

cerului Vașile Strâmbenu, cu cartea Caimacamiel din 1823 
„Aprilie 30%... a 

+ — Ua mâră pe apa:  Pleştva, după moșia Aia "Govora. 
5. — 10 stj..moșie în lungi și în lata, în siliştea,, satului : 

. Cloșanii, pe..care era și uă casă arsă de Turci, iar” locul luati 

în” silă de la” un Bonciog moșri€nul, care o posed dupe la 
1832, dupa aratarea mioşnenilor Cloşani, 

6. — Ua moră totu acolo, făcută :de “Tudor, în vadul Moş- 

nenilor, cu 2 râte,: din care .ună o posseda Tudor drept chel- 
"tuială, şi alta moșneni, fiind vadul lor, i iarăși dupa arătarea 

" moșnenilor. 
„pi — Uă cârciumă. aprâpe de satul - Balta, “şi pugină moșie, 

.după arătarea: Stâmbenului și mărturisirea moșneniloru de la -. 
” Baltă, anume.-Nicolae Zoicanu și Popa Constantin, ca Tudor, 

facuse acea cârciumă pe moșia lor prin silnicie 
:8'— “Livedl la Halânga, tot" după arătarea Strâmbenului, 
9. — Una loc î în Cerneţi. netrecutu în catagrafia , „de 'mat 

Nota. 7No. Xe. | 

Căto-va, tilete dale, luă Tudor către Nicolae Zoioan. din Mehe- 
„dinţi ș și: către Căpitan Vasile, 

No. 
RE Către Dumnealui Ri Nicolae Zoican:. 

Arh priimit scrisârea D- tale, şi de câți Dani mi Sau trimis 
"de către D-ta din socotâala mea până acum, măcar câ al fi- 
tanţele melle; dar eată ca “ţi trimiseiu. eu însemnare curată, 

  

i) Acestă casă a cump : drat-o D. Petre Cladortnu în 185: lei. ! 
2 Cumpârată de D. I6n, Gârdărânu în 5951 lei, | IN 

3) Vei Dossarul No. 13256 de la“Arhiva Statului, secțiunea istorică, pag- 8, 9. 
3 31 i '59. 
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"- unde sunt trecuţi și al „picilor;. ci D. ta vei, păstra. însemnarea 
acesta; şi când'ns vor întalni, îmi: vel aduce: răvașele, și “i 

“vom trece în dos (locului - rupt) primiţi, Eata și însemnărea de . 
la Kiriacov, „de socstela .peilor, „pentru banii de la Anastasie; 

cata că “ţi trimiseiu bumbașiri ; ci vei merge de vei apuca - - 

de îți va da banii, ' sau să vii cu.ellu aici la judecata. D-ta . 
să'ți cauţi banii de la ella; și ellu. cu mine mare nici 0: soco- : 
telă;; iar de va avea, . își vă căuta cu mine; iar D-tale saţi . 
dea banii. Eata şi osebitu ravaşul “ meu ca să ilă arăţi, să. 
vadă şi: ella şi judecata: că așa -merge' “ șartulu: D-tale săi -. 
plătescă datoria, și ellu ce vă avea cu mine să ŞI caute. | 

Jir Nicolae, pentru bani am prea mare trebuinţă; fiind-ca | 
“în serbatori, după Paști, voi să merg la Bucureşti să” mi - 
E îsprăvescu nişte treburi; pentru 'aceca, îmi trebuescu bani. | 

Ci prea me rog, pune silinţa -până la: Paști s&'mil faci. acea, .. 

sumă de bani; şi se vil D-ta singur cu e! .pănă la mine, fiind. E 
că avem mal multe să: vorbim amâriduol. După ce. vom ispravi 
acelle trebi, apoi iar îţi voii da'cu bani, câţi. îţi vor trebui;. : - 

numai mie la acea vreme îmi trebuescu; . și apoi curându iar 
iesse banii. .. : 
Am audit prin unit alţii că ar fi vorbind Regep-Aga și alţi - 

rea „de mine; ci să cercetedi, și să'mi. scrii; și scris6rea. să o 
| trimiți la cocâna Ana, la Cătunu, “scriinduii D-ta ca să. “ml O 

- trimiţă Dumneaei de-locă.. . e 
“Și.prea me&'rog, Kir Nicolae, să te sileşti pentru bani, ca 

să numi remae treba - care arăti .că am, josu, din pricina ba- - 

nilori; şi atunci să vii D-ta ca să vorbim celle- -ce vom: avea; 

căci am ceva vorba cu Dita. 3 
- Pentru; biserica de la, Cernavărfă,, sa'mi scrii ce le lipsește 

&menilor, și ce. pohtescu de: la mine?. adică.cu ce "voâscu ca 

să 1 ajutu eu ?2:Ca să ştiu sg le Slujescă,: precum âm fagaduit, Ia 
Și 'suntit i, „2 Alu D-ale gata. 

1813 Martie: 20. -- Pe „__* “Theodor, | 

Kir Nicolae, acestă, scrisâre cu om credincios să o trimiţi 

la Kir Răducanu: în lazăretu; Și săi spue din gură câ iar: 

om credincios, s& pue săi o'-citescă;, și sa .ședa omul D-tale 

să ia respuns; și să "lu trimiţi la Catuna, scriind cocânei Anei 
sa 'mi 7[u trimiță; cum și tot dauna ce scrisori va da Radu- 

- canu, să le trimiţi tot la Catuna D.. 

„d Pe adressă sunt și aceste: cavinte: aşi acăsta legătură. „cu materie, să se» 

miță la. Kir Raducanu.“ : 
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„1. No 

Ciilre dumnealui lir Nicolae Zoicun. | | 

După cum știi, eu prea me& grabescu ca. sa „mergă. la Bu- 
curești; şi fiind prea ocol pe aici, așa vrea să merg ;prin țeră; 
te poftesc, .fă mijlocire,.de'mi scrie, fi-va cu putinţă să ne 
putem stricura peste balta?, ... . 2) bulur, adica pe la bă! sa 
trecu; și de ve! socoti ca se pt, scriem de loc; și apoi îți 
voi scrie cândă să veniţi cu caii la bai, ca să plecăm; der. 
cum mai curând să'ml scrii. „ Sunt al dumnitale gata. 

1815 Februarie 21, . Se Theodor. 

“No; 3. | “ | 

Acest... - Gorovei, sătean din Iloviţa, 'din plaiul meu 
Cloșani, care a fost şi el luat de: sila între Pandurii Adalăi, 2) 
acum când au venit la locul lui şi la munca sa, între birnicii 
sei, de “și porta datoria sa, “dreptu aceea dupa slobozenia ce 
am de la stapânirea mea, "i am dat acesta adeverinţă să ai- 
bă pace de către dregători locului; fiind-ca cu știre s'au în- 
torsu, 5) 

No. 

Către D-hă chir Xicolae Zoican.. 

Me mir de d-ta cum de atâta vreme de nu "mi scrii de nici 
unele? și fiind- că me aflu bolnav, prea multi am poftit la 1a- 
“mâl; fiind că nimic alt cevași nu pot mânca, 

Te: pohtesc, ir Nicolae, cum mai îngrabă, se trimiţi un om 
cu banii; și se scrii d-ta la jupânu Stoica ca să facă orl cum 
va face să'mi cumpere trei-deci de lămâl bune; şi când le va 
adduce la d-ta.să le dai la căpitan Draghici; ȘI san dici d-ta 
ca să mi le trimită aici la mine cu un Pendur, cum mai îngrab, 
„Să scrii jupânului Stoica ca să. no mai însciințede câte co- 

vași, ce se mai aude în năuntru, +) | 

„Să mă însciințedi ce ai făcut pentru armesară- 5, 
181 1. August 8. | | Theodor Slugeră, 

') Locul rupt în originala, 

2) Negreșit Adacalei. 

2) Aceste trei billete sunt -autografe, 
€) Adică, în Austria. , î 
*) In acestă billeta fizureasi numai semnătura lui Tudor, PR ” 
NB. — Aceste patru billete mi s'au comunicati de D. I. G, Rupturtnu, pro- 

.. fessore de. classa IV. din Severin, care și le-a procurată de la moștenitorii lui 
Nicolae Zoicană. „Doritorii le potă. vedea la autorulă acestei opere. 
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„No, 5. e aia 

Gu es dragoste: ” 

 Archon "Căpitan Vasilei 

Pentru talere. trel- -deci, adica lei 30, ce dice acesta Nicolae 
'Albastroiu, omul mei, că Pai dat satulu: dator la D-ta, -poh- 
"tescu pe D. ta ca: să a mal aștepți; pentru hatîrul meu, pâriă 
la S-tu. Ge: viitor, Aprilie 23; și'daca la acest-soroci nu va 
plati, „atunci să trimiţi” la mine cu acest revașu altu meă, şi i 
voiu respunde cu D-le, de cinstita; și pentru acestă facere de 

„. bine, cu prelungirea lui me vei îndătora, ca să 'slujescă' Şi cu 
* D-le, remâind i Alu D-le ca un -feate. 

IE DI II Theodor! Slugeru: - 

Și a aina: 'respurisula D-le, se știu 5.    
  

      

  

NU] Acesta bileta auiografa- île possedă D. “Maior “Papazeglu, căruia i s'a. ro 

curată de D, Iristodor” Marghiloman, din „Craiova, gasita între hârtiele familiei 

Y icşorănu de, peste oa.
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