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Tâte exemplarele vor fi subi-însemnate de editor:

pere

Aa

”

Bucuresci, în 2 Alaiă 1994
a tret-gecea aniversară a pPromulşărei legci rurale,

Toate

drepturile

resorvate

PRECUVENTARE
Viata Poporului român s'a desvoltat în timpurile noastre prin
„puterea a două mari idei—a libertaţii şi a naţionalității. Aceste

“idei nu erai proprii Poporului român,
densele din primul moment, în care ele

dar el a fost cuprins de
ati pus în mişcare lumea

europeană. Atunci s'a dovedit din noii, că neamni românesc e os
din osul Poporului-Nege şi că neuitându'şi vre-o-dată începuturile,
el a păstrat legămintele sufletesci cu popoarele de aceeaşi origine
şi de aceeaşi cultură ca şi densul.
Inainte de o sută de ani, la sferşitul secolului trecut, România.
gemea sub grea apăsare. Simburele Naţiunei era redus la stare: de
robie şi servea asupritorilor cca instrumente necuventătoare, socotite

de abia cu puţin

numai

deasupra

nivelului

animalelor;

oligarhia.-

dinprivilegiată, strâină sau instr &inată de Națiune, se prosterna
aintea Impăraţilor. de la miaqă-di şi de la miadă-noapte, cântându-le mărirea şi cerându-le milostivirea. O singură simţire numai
unea o parte şi alia, că li să da voie amendorora Să trăiască o:
viaţă ori cât de ticăloasă şi de 'ticăloşită, ori cât de degradată şi

lipsită de conştiinţa de sine. Aventuri mai nobile erai pe atunci
înăduşite fără milă şi fără cruţare. Acela, a căruia inimă ferbea

de durere şi de indignare, trebuia să trăiască ca un săhastru,
Nimenea nu să putea încăldi de căldura unui traiii omenesc liber

şi independent.
impila

Guvernul

şi de a înjosi pentru

ţării nu

avea

alt ţel decât

a prăda şi a răpi.

din lăuntru şi 'din afară nu exista neam

acela

de a

In ochii asupritorilor

românesc. *

IV
Cine era
iar numele

Român

avea o situaţiune

de Român

era

sai lepădaţi de neamul
moral

nume

de

egală cu aceea a robului,

ocară.

Veneticii,

fără

neam.

lor, întorceati cu' trufie biciul real şi biciul

peste un popor, care părea părăsit de Dumnedeii și de oameni..

Oştiri străine sdrobeaii ce mai rămânea în mişcare şi mai da semne.
de viaţă. Nu aii trecut încă. cinci-deci de ani, de când domnea convicţiunea generală, că soarta României este, deafi închinată puternicilor impărăţii vecine şi soarta Românului, de a fi asimilat şi
absorbit

mod

de alte popoare,

care

nu

intrase

încă

cu decisiune

şi in

hotăritor în mişcarea lumei culte. Cine cugeta la dăinuirea mai

departe a Poporului român, cine credea în viitorul neamului romănesc, acela era declarat de visător saii de nebun.
,

Limba românească era urgisită ; cuvintele şi expresiunile străbune eraii sistematic înlocuite cu altele străine, imprumutăte de la.
impilătorii neamului. Sunetele limbei materne erai conșiderate ca.
mai jos puse

de mugetul

spița la Maghyari

vitelor.

Cine -să credea de neam, işi căuta

saii la. Leşi, la Serbi

sau la Tătari. Să fii Român

din moşi. strămoşi devenise o ruşine. Era un strigăt
regiunile de sus—popor ticălos, bun de căsăpie!

general

în
N

Şi totuşi—Românul ş'a ridicat capul şi a dovedit că adevărate
sunt două dicători ale poporului:
Apa trece, pietrele rămân

Şi

Românul

Ai trecut apele
ivecut, şi a r&mas

nu pere.

duşmănoase,

stânca

vede şi departe străluceşte.
Această

care

minune

caracterisează

|

ati perit puteinicii

românească,

s'a făcut prin

venetici

din

care astă-di de departe se

e
puterea

epoca în care trăim.

acelor

Indată

două

idei

mari,

ce Românul :5%

putut mişca, liber, consciinţa de sine şi increderea în
sine

a inceput:

a lucra,şi în curend viaţa a pătruns în câmpiile Dunării de jos şi
in văile Carpaţilor.

”

|

Iute s'a jăcut această minune: dar nu fără mari opinteli,nu fâră

grea muncă, nu fără înlăturarea a stavile puternice, nu fără ocolirea a pericole insemnate, nu fără cumpăneal ă şi pricepere, trecând.
adesea peste nivelul ordinar al faptelor omenesci.

Mulţi cred incă şi astă-di, că toate câte sati făcut în România

să datoresc numai generosităţei Şi graţiei Puter
ilor mari curopeane
şi că Poporul român, precum â suferit
injosirea, şi nenorocirea;
cu aceiaşi pasivitate a primit înălţarea şi. feric
irea.

V.

Mare eroare!
Adevărul istoric este că: împrejurări ifav orabile ne-ati - ajutat;
dar tot atât de cert este alt adevăr istoric, că noi am ştiut să profităm de aceste împrejurări, şi că puţine popoare ait tras din împreJurări date, profituri atât de: mari, precum am tras noi. In această
pricepere şi elasticitate constă. tocmai geniul neamului vomânesc,
-oţelit în nenorociri, dar nici-odată sdrobit saii nimicit de crudele
inecercări prin “cari a trecut.
Inainte de cinci-deci de ani—două princivate, considerate ca
“provincii mai mult or mai puţin anexate sai de anexat către alte
state,—astă-gi Stat independent, cu rost pentr u sine, cu rost pentru
Luropa.
Pentru a percurge această cale ai trebuit sforţări extraordinare. Nu le-ati făcut nici diplomaţii, nică generalii, nici suveranii

străini, cari, chiar când erai cei mai bine-voitori şi mai [ilantropi,
nu ne puteaii considera din punctul de privire românesc, ci din
punctul de privire

al intereselor lor; sforţările le-aii făcut acei Ro-

deştepţi la minte,

mâni

la suflet şi la inimă,

mari

neadormiţi

la

lucru, uitători de sineşi şi iubitori de neam, plini de un patriotism
curat. şi durabil, ca isvoarele cele limpedi şi nesecate, cari ies din
stânci neatinse de mâna omenească; sforţările le-ai tăcut numai

Poporul: român..

i

Cerea Potemkin de la Impărătezsa lcaterina, să'l numească hege
al Molaovei şi al Valachiei unite sub numele de Dacia; dar această
| dorinţă îşi avea sorgintea în satisfacerea unei ambiţiună personale,
care nici nu'şi da seamă de chemarea neamului românesc. Cum să

presintă cu totul alt-fel Unirea Moldovei şi a Valachiei desăvârşită în
dilele noastre prin noi inşine, în contra obstacolelor exteriore !
înălţarea

cu totul alt- fel

Cum să. presintă

Principatului

României

la rangul: de Regat, prin o luptă vitejească care nouă ne-a dat in-

dependența, Bulgarilor liber tatea şi unei mari Impărăţii aj utor eficaciii
_
n timp de nevoie!
Progresele

1oate

direcțiunile

libertate

a făcut de cinci-deci de ani incoace în

ce România

omeneşti,

culturei

şi de naţionalitate

toate se

datoresc

ideilor de

care ai. crescut şi sai întărit în inima.

şi în sufletul unei generaţiuni,

pătr unsă de nevoile şi de trebuin-.

şele Naţiunei. Dovadă pipăită e, că din inceputuri. neînsemnate suit

creat

curente

şi invasiunile
măturat

iresistibile,

nu distrugătoare, . ci creatoare.

rupsese fivul

str&inismul,

vieţii

şi românismul

românesci,
a luat un

noua

Fanarioţii

generaţiune a.

avânt puternic.

VI
Ce sa intâmplat, ce sa făcut in "această epocă, vecinic memorabilă nu numai în istoria României, ci in: istoria Orientului
European, Sa caracterisat, scurt şi cuprindâtor de Mihail Kogâlni-

ceanu în

dinu

libera

voinţă a Poporului, s'a

noui,

ieşite din rărunchii

ales Domn

sute

după

de 5 Ianuarie 1859, când

de

ani, prin

al Moldovei Alexandru Cuza.

In acea di Mihail Kogâlniceanu a dis noului ales de pe tribuna.
Adunărei din Iaşi aceste cuvinte: «la legi nouă, oameni nou».
Aşa a şi fost. Aceste cuvinte sunt semnul timpului, strigătul
in jurul căruia. sa grupat Naliunea. .
Legile vechi, croite de străini, ai fost toate inlocuite prin legi
vieţii celei

insullate de geniul, care

noui,

de la intăia descălicătoare a desemnal Poporului

român

problema:

existenţei sale. Ast-fel am intrat cu incredere, cu energie in epoca
nouă ce ni se deschidea şi am devenit, din -popor urgisit, un popor

respectat, din o ţară iără rost, o ţară cu posiţiune in lume.
schimbate, dar oamenii

Legile aii fost

s'a

legile sunt :obiceiurile,

căci mai tari decât

schimbat

mai grei,

şi intre obiceiuri,

cele

vele sunt cele mai puternice: Oamenii noui nu ai fost atât de numeroşi pre cât îi cereait împrejurările ; şi nu odată, chiar din întâia
Qi a renascerei, sait strecurat printre oamenii noui, vechii asupriori ai Poporului, încurcând sait impedicând. mersul nostru, ade-

menind

câte

odată chiar

pe

cei

buni

din

calea cea

dreaptă şi.

netedă, spre prăpăstii periculoase.
Unui din oamenii cei mai insemnaţi ai epocei de regeneraţiune,
a fost Mihail Kogâlniceanu. Natura il dotase cu un talent extraordinar şi cu un spirit ager. EL dispunea de o putere de muncă

și de o activitate, rare-ori
şi intinse. EL era
rată si puternică.
T

Nu

e scopul

echilibru mai perfect.

un orator de-frunte: cuventarea lui era inflăcă-,
EL era «om noi» in toată puterea cuvențului..:

acestor

ceanu, atât de bogată
Maiii 156%, în care el a
Geea ce 'mi propun
astă-di, după trei-deci
fost efectele lui trainice

“Interese diverse

uşor

întrunite intrun

cele mai alese şi cunoscinţile lui temeinice

Educaţiunea lui era. din

a le descurca

linii
.

...

de a scrie
.

viaţa
.

lui Mihail: Kogălni"

”

in fapte, nici istoria lovirei de stat- din2
jucat rolul principal.
a arăta, este aspectul: sub care se: presiată.
de ani, actul din 2 Maiă 186% şi care ait
şi trecătoare.

se
unele

ciocneaii
de altele:

şi se impingeaii in 1864. Nu e:
dar

tot ce să ține numai de individe pere,
interese generale dăinueste.

și atunci

s'a adeverit,

că:

şi tot ce se , sprijineşte pe

VII

In capul țării sta alesul din 5 şi 24, Ianuarie 1859,

incunjurat

de prestigiul creat prin acea, alegere, el însuşi însă puţin increde
dător in steaoa sa şi în steaoa Naţiunei. EL era impins inainte

curentul popular, dâr nu avea îndrăzneala faptelor din care se ră-

să
dicase, să sfia chiar de densele, căci el ştia: că iNațiunea vrea
meargă departe şi el dorea să nu'şi pericliteze posiţiunea câştigată.
D&măsese Cuza-Vodă indărăt de aspiraţiunele Trei.
In fața lui sta <oligarhia tulburătoare», Yirăjmaşă neimpăcată
a: nouei stări de lucruri, care trecuse peste capul ei ca un torent
şi -resturnase

aşezăminte

ce

se “socoteail

cu

atât

mai

sfinte

şi mai

sfinţite, cu cât erai făcute şi impuse de străini. In urecliile acestei
1858 de 'MaA
oligarhii suna incă cuvintele rostite in 9/21 'Noembre

vele Logofăt Stefan Catargiu: «că nu se incape deliberaţie, când
se
urmează poruncă», cuvinte clasice, prin cari scrisorile viziriale

recunosceaii

superioare

drepturilor

şi legilor ţării.

Oligarhia işi

vedea privilegiile şi puterea resturnate: ea nu se putea. “deprinde
cu realitatea faptelor îndeplinite şi spera, că mai e cu putință a
readuce timpurile trecute. Teama cea mare era: aplicarea, artico-

lului 46 din Convenţiunea din Paris, adică emanciparea ţăranului,

şi de aceea ea privea
inaintaţi

dintre

cu neliniște cum Domnul

«Oamenii

cocheta cu cei mai

noui».

Nici Cuză nici Oligarhia nu credeai in stabilitatea tronului.
Cuza avea dinaintea sa ca o fantomă, care "| pevrseculta, votul Divanului ad-hoc pentru dinastia europeană şi jurământul cel dăduse
in această privire, în diua propriei lui alegeri de Domn. Oligarhia

nu putea crede, că un Domn
vunci

impăr atești,

poate

avea

care nu era
mai

mult

de

din sinul ei şi din po:
cât

o durată

efemeră.

Această credinţă o încurajă incă mai mult să lucreze prin bani şi
intrigi la resturnarea lui Cuza-Vodă, şi la inlocuireea lui, nu prin
un com noii», ci prin coameni vechi».

In Muntenia «oamenii noui» işi perduse toate speranţele ce pu='
reinoite
sese în Cuza-Vodă, şi nu mai aşteptaii de la el sforțări
viitorul.
pentru a stabili cu temeinicie
In Moldova legămintele dintre: Domnitor și «oamenii nouli» eraii

miâi personale și nu se rupsese.

de a
Cuza-Vodă' işi recunoștea «glorioasa dar greaoa misiune
- -dobânreorganisa țara». Tot el însă constată că «marile resultate»
naul
domeni
'la
ea
cinapoier
prin
şi
dite prin «Unirea ţărilor surori»
astăcă
«uitate»,
fost
aii
«ţional» a averilor monăstirilor inchinate
şi
«ruinţele sale pentru binele public sunt r.econtenit impedicate»

VIII

că «Guvernul

această

săii e redus la neputinţă:» ! Ajuns-la

extre- -

.
mitate, Cuza spera o indreptare de la restrângerea libertăţilor pu-,
urma
în
Paris,
de
iunea
Convenţ
plice, garantate Poporului român de

ad-hoc din 1837.

voturilor. Divanelor
dificultăţile unei

de

situaţiuni,. create

EL credea

ieşi din

poate

că

el însuşi,$sacrificând intere-

sele cele mari ale Poporului, necesităţilor personale, cari tot-d'a- una
momentane şi se mişcă întrun cerc îngust.
El căuta să'şi refacă prestigiul perdut şi autoritatea micşorată prin
întinderea, puterilor guvernamentale. El confundă ast-fel autoritatea

sunt

morală

cu -putârea autoritară.

El simţea,

va fi râu primită

libertăţilor publice

că

această reștrângere a

acea parte a Poporului,

de

care libertăţile publice o rădicaii dimpreună

pe

cu dânsul şi vroia să

acopere restringerea aceasta prin «realisarea. marei făgăduinţi date
de art. 40 al Convenţiunei de Paris, ca
«muncitorilor de pâăment
«să ajungă clăcaşii, prin plata muncei lor, a stăpâni părticica lor

«de păment în plină proprietate.»
hogâlniceanu,

impacient

|

a vedea cu

o oară mai înainte realisat

visul tinereţelorsale şi a întregei generaţiuni căreia

el

şi numele sti legat de o mare reformă socială, credea
venit, de a se servi de greaua şi periculoasa
afla Cuza,

pentru

al

impinge

la

«desfiinţarea

situaţiune
şi

clăcei

aparţinea

momentul
în care se
la

împro-

rin
.fără ajutorul conactde
acest.
prietărirea ţăranilor». El intrep
fraţilor săi de luptă, carii vedeaii o contradicere între reforma și
lovirea de Stat.
Oligarhia a lăsat despre cugetările şi tendinţele ei, un document
precios. in corespondența dintre Constantin Suţu şi Doctorul Lamhert. Constantin Suţu aparţinea unei familii, care credea că are

drepturi la domnia ţărei. EL mai aparţinea şi acelui rând de oameni
cari sunt convinşi că ei nu datorează nimic Poporului, dar că
“acesta numai de aceea există pentru a'i înălța rând-pe rând la onoruri şi la bogății.

Nu: mai puţin impor tante sunt însă, ca document al timpului,
memoriile lui Panaioti Balş, care nu aspira la domnie, . dar .care
plângea

Puterea Suzerană
va

oligarhiei şi era

pe ruinele

alerga pentru

de jos..
Rogâlniceanu

convins

şi Puterea protectrice,
a pune în

lanţuri

pe

asemine
demagogii

caracterisează foarte. bine

1. Vedi N. 7, pagina

11,

că precum

odinioară

şi acum
de

Europa

la Dunărea

tendinţele oligarhiei în

IX.

Mai 1864, numindu-le
comunicatul «Monitorului Oficial» dia 41
din afară ruperea.
«vinovate uneltiri..... şi stăruinţi de a. dobândi
unul in-Bucuresci şi.
«Unirei şi numirea dea dreptul a doui domni,
a:
«altul în Iaşi.» +
ată
adres
ie 1864,
-In o serisoare a lui Constantin Suţu din 16 April
nu numai:
ducea
să
opole
antin
Const
doctorului Lambert, care la

voitor pentru Suţu, dar,
la Paşi şi la Viziri să le ceară sprijin binerugăciune, cu dor ru.
şi «la Isvorul Dătător-de-viaţă, unde făcea
. săi, ca să fie ascultat,
agându-se şi pomenind numele stăpânului
Prea,

anume :—«Dacă
«de Dumnedeii»,—în acea scrisoare Suţu dice
provincii :şi nu voeşe
«Puternicul Impărat are încă milă de aceste
ai drept:

drum rare, care
«a le trăda în mânile a nisce tâlhari de
marei şi .micei. averi. a:
ea.
răpir
ii
şi
«plan şi bază ruinarea societăţ
monăstireşti :..să se:
le
«tutulor claselor, precum ai făcut cu moşii
să se isbăvească»
Maiii,
«milostivească inainte de 2 a viitoarei luni
provinciile de:
«de biciă prin biruitoarele sale oştiri şi să scape
şi adiutantul . săi
«lepra sanculoţilor, a cărora şef este Prinţul
aa
«Primul Ministru, visul Dracului.» ?
afirmă, . că:
Deposiţiunea doctorului Lambert din 40 -Maiii 1864

Comandantul:
Suţu 'trimisese altă dată, în 1848, -prin Omer Paşa,
Sultanului:
oase:
merin
oştirilor turceşti în Muntenia, mai multe oi.
Abdul-Medgid, pentru a obține Căimăcămia

ţării, şi că acum îl rân-:

de noue Căimiă-:
duise pe densul, pe doctorul Lambert, «ca în cas
va reuşi prin sa«cămii, să recomande lui Savfet Paşa, că doar e
«erificii şi promisiuni» î:
promi-:
“De ce fel erai acele sacrificii şi cum se făceaii acele
de:
dată
1856,
e
din 15 Marti
siuni, să constată din o serisoare.
oare
scris
Balş. Acea
Panaioti Balş la mâna vărului sti “Teodor
dat de mine Domni,
galbe
mii
dece
de
lăsueşte ast-fel: «Biletul.
Sale Aali Paşa, şi prin
«nului Adossides, secretarul intim al Alteţei
«care

vărul meii Toderitză

Balş,

că
confirmă.

«abilmente plătită, mă leg anu o
«cât în casul, când vărul meit va fi
«silinţele. Domnului Adossides. Drept
«vului mei în contra scerisorei ce-va

acea

«de 'Nicomedia.» 4

DI
1. Vedi No. 19 ia pagina 28.
2, Vedi No. 19 la pagina 33.
3, Vedi N. 19,0 la pagina 61.
4, Vedi N. 19,3 la pagina

37.

sumă

va

fi va-:

reclama de la vărul meu de
numit Domn al Moldovei prin:
care am dat această hârtie veserie Prea Sfinţitului Episcop:
.

-

x:
Cum înțelegea oligarhia voturile cele mari ale Naţiunei din 1557
şi ce conclusiuni trăgea ea din acele voturi, „aceste se văd din
memoriile lui Panaioti Balş, fără îndoială cel mai capabil şi: mai

convins separatist şi boier al timpului.
Balş dice:—«In 'amendouă Principatele” nu “există de cât un
«singur partid, acela care dorea să fie ţara guvernată de un Prin«cipe străin.

«numai
«Dar

Acest

princip
nu

pentru a înlătura

când

lumea

a fost

Unirea. Nu!

s'a convins

că

proclamat,

precum

sa

dis,

principiul era un fapt real.

această

combinaţie

nu

are

sorți

«de reuşită, atunci s'a pus înainte Principele străin în scop dea
«evita Unirea cu un Principe indigen, sorgintea desordinei şi anar«hiei.. Unioniştii şi separatiştii nu represintă în adevăr de cât prin«cipiile democratice şi monarhice. Aceste două elemente sunt în
«luptă... In Iaşi scandalul electoral era atât de mare, îri cât era să se

«aleagă Domn fiii foastelor slugi ale boierilor... şi actualul Domn e luat
«dintr'o condiţiune socială şi dint”un partid, care nu pot produce
«de cât desordinea şi anarhia.... In: Bucuresci Adunarea, pentru a
«evita o tragedie, şi încredută în inalta înţelepciune a Puterilor, a
«călcat peste Convenţiune, în speranţa că alesul ei nu va fi con-

«firmat...-In Moldova

«a fost ales pentru

Cuza a fost ales prin intrigi,

a nu [i confirmat.....

în

Ambasadorii

Valahia.
insă

din

principiul

ale-

«Constantinopol şi Comisarul Porții ca şi Consulii, ai rămas. spec«tatori pasivi ai acestor evenimente....
«gerei

unui

«este o
amenea
«bun...
«închide
«cede la

Ilospodar

manopere

A face

din

ce se vestejesc

de istorie, aceasta,

temeritate fără exemplu pentru acela .ce se glorilică de asefapt şi o ruşine pentru! Moldo-Valahi, care *| primesc de
Nu rămine de: cât o singură combinațiune, pentru a
vanele, de care sufăr aceste fără,și anume, de a proalegerea regulată a uniui Hospodar'în fie-care Principat.» t.

Și mai departe bătrânul boer,: readucendu'şi. aminte, de timpurile, «in care un Coniisar plenipotenţiar guverna amândouă Prin-

cipatele» şi cin care Generalul

amendoror

ţărilor», incheie

KisseleiT le-a organisat

prin

propunerea

fiind şeial

«ca Puterile

să

con-

voace amândout Cumerile intro localitate oare-care, unde, în presinla unui Comisar otoman şi a Consulilor st
Su
ar €
răini, cle vor fi che-

ate a exprima siinţimintele lor asupra Unirei saii regimul actual.»2
1. Vedi No.

19,

la paginile

44, 45, 46.

2. Vedi N. 19,1 la pagina 47 și 48,

NI

Ast-fel stă Kogălniceanu in faţa lovirei de Stat din 2 Maiit 1864.
Ţelul lui eva Legea Hurală, programul liberalilor de la 1848,
Câte-va

săptămâni

înainte de a muri,

Kogâlniceanu

ceti în şe-

în faţa Regelui, a Reginei, a Princi-:

dință solemnă a Academiei,

discurs,
pelui. moştenitor şi'a unui numeros Public, un .memorabil
In acest
că.
monument neperilor de elocinţă şi de simţiminte românes
sale
discurs Kogălniceanu a descris cu o pană măieastră istoria, juneţei
român—
şi istoria a trei mari evenimente din viața socială a Poporului
ț&raea
ntenir
impăme
şi
iilor
desrobirea țiganilor, abolirea priveleg
184%,
datele
prin
altele
de
nilor, evenimente cari se despart unele

1857 şi 180%.

a arăta
Câte-va citate din acest discurs vor fi de ajuns pentru
în mişce loc important a ocupat emanciparea țăranilor români,

carea de renascere-a României

şi în activitatea politică

|

gâlniceanu.
Vorbind: despre

a lui Ko-

a

inceputurile cestiunei

țărănesci, el dicea : —

«Ideile de emanciparea ţăranilor români nu le-am avut numai ei,
«culese în timpul vieţei mele de student la Universitatea din Ber-

din ; le-ai avut toți junii mei coniimporamni, fie că ei S'ait adăpat-

«la

sorgintea civilisaţiunei germane,

fie că ei S'aii nutrit

de civili-

«saţiunea francesă. Toţi câţi ne-arn intors în ţară din şcolile strâine,
«ne-am dat de misiune— desrobirea ţăranilor de lanţurile iobăgiei,

ca.
«a pontului şi a clăcei; constituirea proprietăţii mari şi mici
aceea.
De
«proprietate liberă şi absolută, ca proprietate occidentală.
in adunările
«ori când in ţară saii în străinătate junimea română,
trebuiai a
«sale, a iost chemată a se „osti despre relormele, cari
toate celepe
prima
care”
,
relormă
«se introduce in România; întâia

Paris
«alte, era,—emanciparea țăranilor. La 1840 tinerii români din
atea:
necesit
mă
«ţinură o intrunire, in care Costache Negri procla
viicimproprietărirei țăranilor ca o retormă, de care atirnă însuşi
«torul Statului român; în “1846 Neculae Bălcescua publicat in «Alarului plu«gasinul Istoric» lucrarea sa asupra stărei socialea muncito

Cer
«gar în Statele române,in care fie-care fvasă este un strigăt la

este:
«în favoarea nenorociţilor asupriţi. Astă-di incă această lucrare
marei
«discursul cel mai elocuent şi cel mai veridic în favoarea

«reforme,
«cescu 'în
«spiritele
acestiunei

care de abia s'a putut săvărşi in 136%. Cuvintele lui Băl-.
curend aveati să pună cestiunea la ordinea dilei. Toate
luminate, toate inimele ferbinţi își însușiră soluțiunea,
ca un țel nobil al activităţii vieții lor.»

Nici un cuvânt
adevărat.

această expunere,

în

să nu fie pe deplit.

care

După ce Kogălniceanu descrie fasele prin care această cestiune
a trecut în anul-1848, el resumă, cele ce aii urmat, ast-fel : «Revo-

«luțiunea a fost înăbușită, şi cu dânsa înăbușite aii fost toate e«formele proiectate. Numai generosul sânge al pompierilor eroi,
«vărsat în dealul Spirei, a salvat onoarea Patriei în dolii. După
«aceea jugul secular s'a reîntemeiat mai tare și mai crud ăsupra,
«grumadilor
«străine.»

bieţilor țărani

și aceasta sub prolecțiunea baionetelor

Si mai la vale el descrie pe ţăranii din Divanul ad-hoc 3 —
«Ţăranii moldoveni, in desbaterile Camerii, ca şi fiii lorîn câmpiaie Pulgariei, aii dovedit, că în vinele lor curge încă sângele ho«manilor, a cuceritorilor lumii. Respectuoși, dar fără injosire către
«nobilii

lor colegi şi stăpâni, însă

linisciţi și fermi,

ei s'aii arălut

«pururea, demni, chiar când în faţă li se tăgăduia dreptatea,.
«chiar când li se împuta lenea ca causă a sărăciei lor. Ei, în
«curend, prin atitudinea lor, ai ajuns a impune stimă chiar asu«pritorilor lor. Cu drept cuvent i s'a aplicat numirea de talpa casei,

«numire

care eii am

«taţii pontaşi

scris'o sub fotografia representând

și pe care

am

trimis'o

pe

depu-

lui C. A. Rosetti.»

In urmă Kogâlniceanu aşterne, cu cuvinte de foc, hotărârile
luate de Camerile lui Barbu Catargiu,— care constitue «tristul resultat dobândit intrun timp care n'a ţinut mai puțin de cât 14
ani,

de

la 1848

până

la 1862».

Iată ce dice:

—

«In JI lunie

1862,

«aniversarea revoluţiei din 1848, şi două dile numai după moartea
«funestă a lui Barbu Catargiu.... majoritatea Adunărei, speriată şi
«indianată de o crimă,

fără exemplu

«nu maă ascultă glasul
«bunare

către țărani,

încă in analele ţărilor române,

dreptăţiă, ci,
întru

nimie

împinsă de

solidară cu un

ură

și de res-

asasinat,

nici

«dorit, nici pregătit, nici săvârșit de ei, a votat ștergerea tutulor
«dvepturilor țărunilor, luarea din mânile lor a ogoarelor muncite
«de ei... Că legea votată

«a aniversării dilei când
«cretat

marile

principii

de Cameră în diua de 11 Iunie, ca batjocură

mişcarea
politice

naţională din
şi

sociale

Bucuresci

reclamate

a de-

de Poporui

«român ; că acea lege nu putea avea fiinţă, nu putea fi aplicată;
; —aii în«Că era Prin urmare moartă în însăşi diua nascerei sale
«ţeles'o -inşişi. Miniştrii

cari aii urmat.Ministerului Barbu Catargiu...

«Fi p'aii cutezat să o supue sancliunei Domnesci.»
După acest uct al barbariei oligarhice Kogălniceanu

Îu chemât

a

XII

XIII
de Cuza-Vodă

în capul

«Negrezit,

Minister.

not

unui

dice

el, -că

t, ale cărei teanu aş fi cerut sancţiunea domnească la un proiec
le-am combătut cu
«melii, eii şi cu toţi liberalii de ori-ce nuanţe,
E
ţi.»
«toată energia intrun şir de 16 ani neintrerup
de Stat
ra
lovitu
făcut
a
1863,
Acest Minister din 11 Octombre
at
result
un
şi
e
stabil
acte
din 2 Maiti .1804—care a produs două
roade
de
toare
purtă
şi
efemer. Actele cari ati rămas fundamentale
siţiunea: Puterilor
dispo
şi
1864
t
Augus
14
sunt : — Legea rurală din
nite pot în viitor Modin 16/28 Iunie 'acelaş an, că «Principatele-U
sc administraţiunea lor din
«difica 'sai schimba legile cari” prive
or puterilor stabilite și fără
dăuntru, cu concursul legal al tutur
a fost Statutui, prin care se
“amicio intevvenţiune». Actul 6femer
prin care Cuza-Vodă spera să
restrângeaii libertăţile publice, actul
se înfundase.
iasă din incurcăturile în care el singur
din incurcătarile sale, căci
ntan
Cuza-Vodiă a ieşit numai mome
şi cu densele a crescut necausele, care le-ai produs, rerăsese,
cât alesul din 5 şi 94 Ianuarie
mulţumirea generală întru atât, în
libertăţilor
înlăturată restringerea

41859 a fost răsturnat şi cu'dinsul

publice,

Statutul a fost dat uitărei,

efectuată prin Statut.

e; menite
vor fi date uitărei toate încercăril

unor oameni prin înlănţuirea

precum

a acoperi incapacitatea

aventului Naţiunei

spre o desvoltare

ei, precum Vor fi date uitărei toate
naturală şi normală a geniului
simţ, contrarie logicei sănătoase.
încercările contrarie bunului
Cuza-Vodă siiise

de Națiune,
Inainte de a fi eliminat el insusi
. După ajutorul ce acesta
iuneu
demis
da
"si
„pe Mihail Kogâlniceanu a
i de Stat. Cuza nu mai avea
i-a dat pentru partea politică a lovive
.
la reforma 'socială. Aceasta servise
nevoe de acel ce ?1 impinsese
pentru

dânsul

numai ca

mijloc

cu
peniru alt scop, in 'contradicere

a

a

mersul şi proaresul Naţiunei.

|

fără
ionare, nu a puiut rămânea
Statutul, cu apucăturile lui reacț
sus.
mai
ni “amintite

efect asupra

celor

resolvirei

două

mari

cestiu

|
o
Si una şi alta s'aii resimţit de el. t pe“ Popo
pe acel de
,
român
rul
"Legea rurală in adevăr a scăpa
bastină român, «din

robie» .şi ta făcut «să fie stăpân la casă, la

Ş

|

a
ului român un avent noii,
Popor
dea
să
t
căuta
a
- Legea rurală:
, la suspin
la chin,
muncă silită
închidând prăpastia care ducea, prin
toate — prin

vatra şi la ogorul săi».

atât de bogată în
și la înjosire —, şi deschidând calea
adevărat, că resultatele
“liberăla viaţă. Dar ru &'mai puţin
muncă
acestei legi ar fi fost. ma“

decisive, dacă

ea ar fi fost alcătuită

sub

XIV

Aceasta se dovedesce prin aventul luat de la 1866 i incoace 'şi prin
:evenimentele răsboiului din 1877/78.
Peiese

din toate

sultatele sociale date

aceste,

de

că

ori cât de importante

lovitura de Stat din 2 Mai

aii fost

1864,

re-

totuşi,

atât împroprietărirea ţăranilor cât şi autonomia ţărei, ar fi lost mai
bine
resolvite la lumina
şi acţiunea libertăţilor publice, - chiar
pentru că aceste aii fost cari aii dat născere acelor două cestiuni.
Pe libertăţile publice cele mai întinse s'a fundat noul Stat român:

„A treia

descălicătoare s'a făcut în

portul

libertăţilor cu

ajutorul

„ancorei pe care sta scris: ahomânul nu.pere». E absurd a crede, că
-Ştirbind saii sdrobind ancora, că nămolind şi dărămând portul, am
asigurat viitorul. Acei cari aii stat continuii în contra aspiratiunilor

Poporului român

şi sau credut şi să cred mai mintoşi de cât den-

sul, pot impedeca pentru un timp scurt propăşirea României, dar
-el nu vor putea sla în picioare de cât atunci, când peirea neamului

românesc va sta înscris în decretele Provedinţei. Dumnedei însă,
care a rădicat Poporul român din umilinţă şi decădere şi i-a încununat munca şi silințele cu succese mari şi peste aşteptarea tu-.
turora de iuți, nu va lăsa ca să ne întoarcem iarăşi la timpurile»
-de mai "nainte, peste care am ieşit învingători şi triumfători.
Incercările de a satisface interese individuale dispar acolo, unde

geniul omenirei şi geniul unui Popor,

să mişcă şi împing

Aceste încercări rămân trecătoare şi dispar
„celor mari şi permanente ale unei naţiuni.

dinaintea

înainte.

intereselor

„ Lovituri de Stat sunt experimente periculoase pentru ori-ce Stat,
căci ele sunt tot-deauna legate de tendinţa, de a inlănţui năzuinţi .de progres ale Poporului. Ele sunt experimente periculoase, chiar
când sunt acoperite prin cestiuni mari naţionale şi când sunt purtate de bărbaţi ca Mihail Kogâlniceanu.
Lovituri de Stat directe nu reuşesc a dăinui până la sferşit, cu .
atât mai puţin pot reuşi loviturile de Stat indirecte. In aceste întră
«ca puteri motrice falşul şi minciuna în toată goliciunea lor, şi astdel să întunecă cu desăvârşire căile şi ieşirile, în cât dintr'o orbire

si

domnia libertăţilor publice: Ea nu ar fi lăsat atunci după ea o stare
de lucruri, care a permis reacţiunei a se reintoarce prin alte căl, la
vechea iobagie a ţăranilor.
Autonomia deplină a ţărei nu avea nevoe de Statut pentru a
deveni o realitate, căci în tot casul nu mersul Naţiunei pe căile
liberale putea - să impedice păşirea spre independenţa, ei complectă.

XV
m alta ajungi la o prăpastie, pe care nimeni nu o mai vede, şi în
care pot cădea şi cei vinovaţi şi cei nevinovaţi.
Inainte de a termina această precuvântare, îmi mai rămâne o
datorie : de a aprecia publicaliunile.Domnului Vasile M. Kogălniceanu.
Mulţi

aii

criticat

aceste

publicaţiuni

ca

şi că ar

intempeslive

la
î fost de dorit ca ele să fie date la lumină, după ce luptele,
lor.
terminul
la
ajuns
fi
vor
care a participat Mihail Kogălniceanu,
Fă felicit pe [iii de impacienla

sa,

de a publica, cu o oară

mai

de a face
inainte, munca cea mare a tatălui săi. EL are fericirea
— n'am nimic de
această publicaţiune fără sfială. EL poate dice
voi, cari trăiţi și
ascuns. EL poate dice— din cele ce public puteţi
şi să vă premunciţi în via neamului românesc, să invă&ţaţi multe
gătiți pentru luptele noui, ce să desfăşură.
pentru cele două
Mihail Kogâlniceanu a luptat întreaga lui viaţă
cari ai înălţat
mari idei: ale libertăţilor publice şi ale naționalităţei,românesc. Lupta
in timpurile noastre şi dinaintea ochilor noştri,neamul
sigură şi necontestată
pentru ca acele idei să r&mâie proprietatea
pe păEa s'a incins cu vioiciune
a noastră, nu s'a terminat incă.
al Romei, căruia homâămentul ocupat de colonia marelui Imp&rat

dica şi calea însemnată
cane de Sal
cats
Odată insă lupta
je Cer cu mii şi milioane de stele strălucitoare.
Poporul va ajunge a
aceasta încinsă şi primele victorii câştigate,
serba şi triumiul ei definitiv.
Bine face dar Vasile Kogâlniceanu,

de publică

documentele,

E
săi. N
din cari reiesă faptele şi activitatea tatălui
către
datorie
mare ŞI sfintă
E! işi îndeplineşte prin aceasta o

memoria tatălui şi către viitorul neamului.

Slănicul Moldovei Casa Florilor

In Săptămâna Luminată
a anului 1894.

+

_ D. STURDZA

Membru

al Academiei

române,

ACTE

ŞI DOCUMENTE

2 MAIU1864
i
15 Aprilie 1864
COMUXICATUL

PREŞEDINTELUI

«MONITORUL

CONSILIULUI

OFICIAL»

DIN

DE

15 APRILIE

“ In şedinţa de astădi a Adunărei, D.

MINIŞTRI

1804

Preşedinte

al Consiliului

de Miniştri a dat cetire a două Mesage Domnesci pe care le publicăm mai jos.
Prin cel înteiă Mesagiu se comunică i Adunărei proiectul relormei legei electorale.
Prin cel al doilea se anunţă că Inălţimea sa Domnul n'a primit demisiunea ce i s'a presintat de Ministerul săi din 12 Octombrie 1863 şi că Camera se prorogă până la 2 Maiu viitor, când atunci
ca se convoacă în sesiune extraordinară, spre a se ocupa cu discutarea şi votarea proiectului de lege electorală, menilă de a da
'Țărei o representaţiune mai deplină a intereselor tutulor claselor
societăței române..

2
15 Aprilie 1864
MESAGIU

DOMNESC

Doninilor Deputaţi,
In urmarea votului de desaprohare ce majoritatea Adunărei
elective a dat Ministerului mei, în privinţa înlăţişărei proiectului
de lege rurală, Cabinetul mei din 12 Octombrie 1863 a depus

|
demisiunea sa în mâinele mele.
Ei nu am putut primi această demisiune pentru că volul de |
desaprobare este dat de D-voastre lără macar să. fi intrat în discuţiunea unei cestiuni de mare importanţă, îmbunătăţirea soartei

locuitorilor, muncitori de păment, garantată lor de art. 46 al Convenţiunei din Paris şi pe care țara intreagă o aștepta cu o legiuită
nerăbdare, şi aceasta .în insuşi interesul asigurărei 'proprietăţei

tonciare.
De

aceia, eii am

însărcinat

pe

Ministerul

meit

de a vă inlă-

țişa proiectul pentru relorma legei electorale prevădută de Inaltele
“Puteri

subscriitoare

Convenţiunei

de

la Paris,

de
reclamată

un

în-

9

şi de însuşi D-voastre.

delungat timp de ţară, şi în multe rânduri
Această

reformă

mult

mai

poate dobândi

urgentă, pentru-că numai prin ea România

o Adu-

societăţei vor fi mai deplin

tutulor claselor

nare în care interesele

astă-zi

a devenit

cât ori şi când,

de

representate. Insă, fiind-că pe de o parte se apropie sântele scrbători ale Invierei Mântuitorului omenirei, iar pe de alta, doresc
ca D-voastre pe un scurt timp să vă intoarceţi pe la locuinţele
mandatului

pentru ca la însuşi

sorgintea

v& încredinţaţi de sentimentul

Naţiunei,

D-voastre,

să

D-voastre,

şi tot-odată

con-

v&

să

vingeţi că, mulțumită Pr ovidenţei, ordinea publică nici întu'o parte
a Nomănici, nu este nici turburată, nici chiar ameninţată, asupra

propunerei

Consiliului mei

Ei prorog Adunarea. elec-

de Miniştri.

tivă până la 2 Maiii viitor, şi dar în acea qi Adunarea este din noii
spre a se ocupa cu discuconvocată în sesiune extraordinară,

tarea şi votarea proiectului de lege electorală.
Dumnedeii

să ve aibă,

Domnilor

Deputaţi,

pază.

în a sa sântă

Dat în Bucureşti, la 15 Aprilie, 186%.
ALEXANDRU
Mogâlniceanu,

No.

IL, Steege,

449,

Bălănescu,

Savel

Manu,

„Monitorul Oficial“ No. 87,15

Aprilie

ION.

Bolintineanu,

OvVescu

1864,

3
.
2 Mali 1564
MESAGIU

DOMNESC

PENTRU

DESCHIDEREA

ADUNĂREI

ELECTIVE

Domnilor Deputaţi,
Prin Mesagiul meit din 15 Aprilie din urmă vam arstat misiunea
peniru

îndeplinirea

căreia

D-voastre

sunteţi

convocați

în sesiune

extraordinară. Această misiune este mărginită în votarea proiectului
de lege electorală şi în împuternicirea dată Guvernului mei pentru
a strânge dările şi a face cheltuelile publice până la convocarea unei
noui Adunări, în termenul prevădut de Art. 17 din Convenţiune.
Vă invit dar, Domnilor Deputaţi, ca de îndată să vă ocupați
cu îndeplinirea misiei de mai sus.

Sesiunea extraordinară a Adunărei
Dat în Bucuresci, la 2 Maiti 186%.
Ministru

Secretar

elective este deschisă,
ALUNANDRU

de Stat la Depar tamentul din Intru.
IJiogăâlniceanu.

10: AN.
No.

512

4
14 Martie

MESAGIU

CĂTRE

DOMNESC

1S64

ADUNAREA

ELECTIVĂ

Domnilor Deputaţi,
Proiectul

şedinţa sa

de lege electorală cercetat de Consiliul Miniştrilor în.

din 14

curente, şi

ale lunei

mi S'a presentat' de

care

către Ministrul mei, Secretarul de Stat la Departamentul de Interne şi Preşedintele aceluiaşi Consiliu, cu raportul No. 7327, conform
articolului G și 14 din Convenţiunea de la Paris din 1 August 1858,
anexat aicea, il inaintez în a Domniei-Voastre deliberațiune.

14 Martie 1864.

Dat in Rucuresci

DOMNESC

No. 325.

|

PENTRU DISOLVAREA.

ADUNĂREI ELECTIVE

ALEXANDRU IOAN |

Cu mila lui Dumnedeii

Unite-Române;

şi voinţa Naţională, Domn Principatelor-

'

DECRETUL

IOAN.

ALEXANDRU

Preşedinte de Consiliu de Miniştri
şi Secretar! de Stat la Departamentul de Interne.
M, ogâlniceanar.

+ La toţi de faţă şi viitori sănătate:
Asupra raportului Consiliului nostru de Miniştri sub No. 510;
In virtutea Art. 17 din Convenţiune;
Am decretat şi decrelăm ce urmează:
Art. [. Adunarea electivă sa disolvat.

Art. I[. Ministrul nostru Secretar de Stat la Departamentul deInterne este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a acestui decret.
Dat în Bucuresci, la 2 Maiui 180%.
Ministru Secretar de Stat la Departamentul din Intru,

,

E

Kogălniceanu.

No.

514,

6
It Martie

ASEZĂMENT

Art. 1.

1564

ELECTORAL 1)

Aleger ea deputaţilor la Adunarea

se face cu două

grade.

Ori-ce

!

deosebire între

electivă a României ..
colegiile

de judeţe

1) Publicat în „Monitorul Oficial“ No. 99 din 4 Maiă 1864, proiectul definitiv,

şi de

oraşe este desfiinţată.

și vor

sci a ceti şi a scrie.

Alegătorii sunt sau primari sail direcţi.

Art. 9. Sunt alegători primari, toţi Românii cari prin legea comunală sunt alegători consiliilor comunale, cu excepţiunea de la
art. 92 lit. b, din acea lege 1.
Art. 3. Sunt alegători direcți toţi Românii născuţi sait având
naturalisaţiunea cea: mare cari vor plăti pe an o contribuţiune directă către Stat de patru galbeni cel: puţin fie în sate, [ie în oraşe,
Pe lângă plata
grade

ambe

de

contribuţiunilor
a avea

vor irebui

arătate

vârsta de 95

mai sus,

alegătorii de

ani impliniţi.

Sunt alegători direcţi şi fără a justifica plata unei contribuțiuni
patru galbeni (dacă vor întruni cele-lalte condițiuni cerute)

preoţii parochielor, proiesorii academiilor şi ai colegiilor, doctorii şi
licenţiaţii diferitelor facultăţi, avocaţii, inginerii şi architecţii, toţi.

aceştia avend diplome liberate saii recunoscute de Guvern, institutorii primari ai şcoalelor publice, precum şi. capii instituțiunilor
private de instrucţiune. Sunt asemenea alegători direcţi şi luncţio narii civili şi militari retraşi din servicii. cari vor justifica că primesc o pensiune anuală de 2000 lei cel puţin.
Nimeni

unde

nu

poate

fi alegător

direct de

cât în

I). Persoanele supuse vre-unei protecţiuni
II). Servitorii cari primesc simbrie.
III). Interdicţii.
1).
a).
b).
c).
comună
în

oraşul

şi

plasa

işi are domiciliul real.
At. 4. Nu vor putea fi alegători primari nici direcţi:
străine.

Art, 29 Sunt alegători în comună :
Românii ce se află în condiţiunile stipulate prin legea de faţă.
Străinii cară vor fi dobândit împământenirea mică.
Toţi aceștia vor trebui să aibă vârsta logiuită, să fie domiciliați în
eu șese luni înainte și să plătească către Stat contribuţiunea directă

următoarea

proporţiune:

In comunele rurale o dare către Stat de lei 48,
In comunele urbane, de la 3,000 la 115,0C0 locuitori, lei
In acele de la 15,000 în sus, lei 110.:
Aceste imposite în comunele urbane so compun de 48 lei
personală și de şosele, car restul de imposit fonciar.
d). Sunt asemenea alegători, patentarii pâni la a cincea
cari so vor bucura do calităţilo însemnate la litera « și b şi
-versta și timpul domiciliului prescrise la litera c.

80.
contribuţiunea
clasă inclusiv,
cari vor avea

IV).

Faliţii nereabilitaţi.

la pedepse

V). Acei 'ce vor fi fost osândiţi
„mante saii numai infamante.
Art.5. Listele

alegătorilor

trunesc condiţiunile

cerute

şi ale

primari

aflictive şi

persoanelor

infa-

cari în-

pentru -a putea, fi numiţi alegători: di-

recți se pregătesc pe fie-care an prin îngrijirea autorităţilor.comunale pe basa ultimelor roluri de contribuţiuni. Aceste liste provisorii
se afişează in cea d'intâiui Duminică a lunei Ianuarie în fie-care

comună.
Art. 0. Reclamaţiunile se vor adresa

prefectului în cele

d'in-

tdi

trei săptămâni de la data'afişărei.
După ce prelectu! va fi hotărit asupra tutulor reclamaţianilo:
ivite, el încheie listele definitive şi 'le publică negreşit până: la 4cea
Minteii Duminică a. lunei Februarie:
Art, 7. In cele trei s&ptâmâni ce urmează, nemulțămițit. vor
putea, apela în contra hotăririlor prefectului la Tribunalul distric-

tului, iar în contra hotăririlor Tribunalului, la Curtea de Casaţiune,
până

în 30 dile după

primirea hotărirei

Tribunalului.

Tribunalul şi Curtea de Casaţiune statuează de urgenţă.
.Ori-ce persoană admisă în listele electorale poate reclama înscrierea sai ştergerea ori-cărui. individ omis, sai nedrept inscris
in lista colegiului din care el însuşi face parte.
“Art, & Pentru a putea fi ales deputat la Adunarea generală fără
deosebire în toată România, trebue:
1). A fi Român născut saii a fi dobândit naturalisaţiunea cea mare.
9). A avea dreptul de alegător in vre-o" comună urbană sai
rurală.
.
3). A avea versta de 30 ani impliniţi..
4). A sci a celi şi a scrie.
.

Art. 9. Fie-care comună, numărând

de la 50 până la 100 de ale-

gători primari numesce câte un alegător direct; comunele de la 100
până la 900 de alegători, numesc
câte doui asemeni alegători și
aşa mai departe, „câte unul mai, mult. pentru lie-c-care. sută, de alegători primari.

Comunele cari au mai puţin de 50 de: alegători primari se întrunesc

pentruu alegere

cu

comuna

cu ea un singur colegii.
După proporţiunea de mai

sus,

cea

mai apropială,

Administraţiunea

spre a forma

va

impărţi

comunele mai impoporate în circonseripţiuni electorale, cari vor
alege fie-care câte un alegător direct.

.

Art. 10. Domiciliul

politie al fie-cărui

Român,

este în. circon-

scripţiunea electorală unde 'şi are domiciliul real; cu toate -acestea
el îl va putea

transfera

in ori-care

altă

circonscripţiune

ende

ar

plăti o contribuţiune directă, sub condiţiune numai a-i face declaraţiunea sa cu şese luni inaintea formărei listelor electorale atât la
Prefectura districtului, în care se află al săi domiciliii politie actual, cât şi la: acea unde voesce a'l muta.
Persoanele chemate
la funcțiuni inamovibile

vor

putea

exer-

cita dreptul lor de alegători în cireonscripţiunile electorale unde-şi
indeplinesc funcțiunile.
Art. 41. Listele alegătorilor primari sunt permanente în tot
cursul anului.
„Alegătorii direcţi

se aleg din

noi

de

câte

ori

se

vor

convoca

colegiele pentru alegerile generale saii parţiale ale deputaţilor.
Art. 12. Toţi alegătorii direcţi ai districtului se intrunesc într'un singur colegiii la reşedinţa Prefecturei. Colegiile acestor alegători

ce ar trece peste

trei sute alegători,

se vor

sub- împărţi

de

către prefect în secţiuni, din cari fie-care nu poate cuprinde mai
puţin de 200 alegători şi se [ormează de către trimişii comunelor
celor mai vecine una de alta. Se va insemna fie-cărei secţiuni un
local osebit şi fie-căreia un număr de ordine. Cea d'intâiă este
pururea așezată in: casa municipală. -.
Fie-care secţiune conlucrează d'a dreptul. la numirea deputaţilor pe cari colegiul

Art, 13. Numărul
care

întreg urmează -a"i alege.

deputatilor

colegiit se va calcula

după

ce

urmează

populaţiunea

a

se

alege. de

districtului

lie-

respectiv

in cât aproximativ să se aleagă câte un deputat la 95,000 sufleie.
Alăturata tabelă. arată numărul deputaţilor ce urmează a se
alege

de fie-care

district.

Art. 14. Colegiele alegătorilor se vor convoca

executivă cu trei săptămâni cel pulin
alegerea deputaţilor.

Art. 15, Numirea

inaintea

.

de către

Duterea

dilei hotărâte pentru

alegătorilor direcţi se face prin

vot pe

față,

alegerea deputaţilor se face prin scrutin secret.
Art. 16. Pr eşedinţii, secretarii şi scrutatorii colegielor se aleg de

către alegători şi din sinul lor. Colegiul nu se poate ocupa de alta

de cât numai de alegerile pentru cari este convocat. Ori-ce cuvânt,
ori-ce discuţiune,
sau deliberaţiune politică, sunt cu totul oprite.

Preşedintele are. singur poliţia Aduniărei alegătorilor. Nimenea

nu

poate

intra

Nici

inarmat.

o putere

armată

nu

poate fi

pus ă

în

localul alegerilor sau în jurul ei.

In cas de neorânduială, preşedintele poate cere ajutorul puterei armate.. Autorităţile civile şi militare cele mai apropiate sunt
datoare a. urma cererilor sale în: ceace privesce alegerile.

Dacă în localul alegerilor, unul saii mai mulți asistenţi, ar da

semne publice de descuviințare saii ar stărni turburări în ori-ce
mod, preşedintele îi va chema la ordine; dacă ei vor persista, se
va face menţiune în procesul-verbal şi pe înfăţişarea acestei do.vedi, vinovaţii se vor putea pedepsi cu o globire de la 2 până la

20 galbeni, saii cu inchisoare de la:3 dile până la o lună.

Ă

In cas de neorânduială gravă, preşedintele ridică şedinla pe
o oră; dacă, la redeschidere, neorânduiala tot ar predomni,- el o
amână pe a doua di.
Art. 17. Preşedintele face cunoscut Adunărei numărul persoanelor de ales.
biletul .
Art. 18. Fie-caree alegător chemat la rendul seu,i, depune
iucuetoriă,
două
cu
cutie
într'o
închis
şi
sii scris pe hârtie albă
ale căror chei se păstrează una de către preşedintele şi alia de
către cel mai bătrân dintre secretari.
Art. 19. După ce ai fost chemaţi toţi alegătorii succesiv după
ordinul alfabetului, se mai face o ultimă chemare acelora cari poate

ati lipsit din sală, iar serutinui rămâne deschis până la 4 ore seara.

Pentru asigurarea lor se vor pune peceţile mai multora dintre alegători şi vor putea chiar” rămâne în sală pentru paza lui.
Art, 20. La. deschiderea urnei, fie-care bilet se desface îna|
intea publicului, numele eşit se scrie de către fie-care secretar pe
o listă 'şi resultatul general se prociamă de către preşedinte.
Art, 21. Piletele cari cuprind nume neinţelese, saii -semne de
ori-ce natură, cari ar presupune o prealabilă înţelegere, sunt: nule
Art, 92. Nimenea nu este ales la întâiul scrutin, dacă-nu iîntrunesce cel puţin jumătate şi unul din voturile exprimate şi valabile (majoritatea absolută).

Pentru

candidaţii

cari nar fi dobândit majoritatea absolută a

voturilor, se va procede

la un al doilea

scrutin,

şi acei

cari

la a-

ceasta vor avea cele mai multe voturi, fie chiar mai puţin de cât
jumetate şi unul a sumei voturilor (majoritatea relativă), sunt aleşi.
In cas de paritate a voturilor, soarta decide.
“Art. 23. Operațiunile alegerilor se verifică de câtre

electivă, care singură hotăraşte asupra validității lor.

Adunarea

"Cât: pentru

contestaţiunile. privitoare

la cupacitatea

'electorală,

ele sunt de competinţa exclusivăa Tribunalului respectiv şi, în cas
de casare a hotărârei, de competența Tribunalului insemnat de
Curtea de Casaţiune.
|
Art. 24. Deputatul ales în mai multe -colegii, este dator a declara obţiunea sa Adunărei generale până în 8 dile după verificarea
titlurilor.
narea

De'

decide

nu

va

prin

fi declarat
sorţi -pe

cestiune.

care

obţiunea

în

colegiii

acel

termen,

represintă

Adu-

deputatul.

în

|

Art. 25. In caz de vacanţă prin obţiune, moarte, demisiune sai
altminterea, colegiul electoral care urmează a indeplini vacanța, se

va întruni

în termen

Art. 20. Mandatul
de miniştri, de membri

Curți şi Tribunale,

stere şi Prefecturi;

de

o lună.

de deputat este necompatibil cu funcțiunile
ai Curţei de Casaţiune, de procurori pe lângă

de directori şi şefi de secţiuni la diferite Mini-

de prefect şi de sub-prefect, de. şei şi de co-

misar de poliţie precum. şi de militari în serviciul activ.

„_

“Preşedintele

şi membrii Tribunalelor

districtul jurisdicţiunei lor.
o
Deputatul care ar primi o Îuncțiune

nu pot fi aleşi deputaţi în

publică

inaintare, se socotesce demisionat şi Supus
de a mai

putea

exersa

mandatul

salarială,

sait o

realegerei mai "nainte

său.

Deputatul care, în cursul mandatului su, ar perde una sait mai
multe din însuşirile prescrise pentru eligibilitate, încetează indală
de a mai face parte din Adunarea generală.
Art. 27.In timpul întrunivei Adunărei elective,

ea singură are

dreptul de a primi demisiunea membrilor săi. Iar in intervalul
sesiunilor şi în timpul vacanțelor, demisiunile se notifică Ministerului

din Intru.

|

o

Art. 28. Ori-cine a mijlocit inscrierea sa în listele alegătorilor
sub un nume sait pe temeiul unor insuşiri falşe, sai
a tăinuit, ce-

rend

înscrierea

sa,

clamat şi a dobândit
va pedepsi cu

vre-o

necapacitate prevădută

înscrierea sa pe două

inchisoare

de la-15 dile până

de lege,

saii mai multe

va fi de

la 900 galbeni.

la o lună la 6 luni,

liste, se

la 3 luni, șait cu o glo-

Dire de la 15 până la 100 galbeni; dacă va fi
şi luat parte

închisoarea

sai a re-

sai

globirea

|

|

de

la vot,

la 30 până

Art. 29. Ori-cine fiind însărcinat la un scrutin, cu primi
rea,

nu-

imcrarea. saii destacerea biletelor cuprindând sufragiele alegătoril
or,
se va dovedi că a Îalsificat, sustras, adâugit sau prefăcut bilet
ele,

saii cu o

de la 6 luni până la 2 ani,

se va pedepsi. cu închisoare

globire de la 100 la 300 galbeni.
Art. 30. Dacă prin vuete saii demonstraţiuni

amenințătoare

în

localul alegerilor sati în giurul săii, s'ar fi tulburat oper aţiunile unui

colegii electoral, Sar fi atins sait sar [i incercat a se atinge exerpe'ciţiul dreptului electoral şi libertatea votului, vinovaţii se: vor

depsi cu inchisoare de la o lună până la un an, saii cu globire de
la 30 până la 200 galbeni.
Dacă vinovaţii ar fi purtat arme, sau dacă scrutinul s'ar fi violat,
pedeapsa va fi inchisoarea de la un an până la cinci. Inchisoarea
va fi de la cinci ani până la dece, dacă crima s'a comis în urmarea
unui plan complotat

t”una, sait mai multe

pentru

a se executa

circonscripţiuni

31. Osindirile hotărite,

Art.

ori

in toată

ţara

ori. iîn-

|

electorale.

în puterea articolelor precedente 2%,

29 şi 30, trag după sine iuterdicţiunea dreptului de alegător. şi de
eligibil. Această interdicţiune se va pronunţa lot prin acea sen-

tinţă,

ani cel puţin, şi până la 10 ani

pe timp de cinci

Art.
sufragiii
tului de
a putea

cel mult,

32. Ori-cine se va dovedi că a cumpărat șaii a vândut un
cu ori-ce preţ ar fi, se va pedepsi cu interdicţiunea drepa vota şi de a fi eligibil, precum Şi cu acea a dreptului de
ocupa o funcţiune. saii serviciii public, pe timp de 5 ani

cei puţin, pân

la 10 ani cel mult.

Vindătorul și cumpărătorul sulragiului, se vor osindi tot-d'o- -dată,
fie-care la o globire îndoită a valoarei lucrurilor primite saii făgăduite.

Art. 33. In lipsa iniţiativei

Ministerului public, ece

alegători

întruniţi at dreptul de a intenta un proces ori- cărei persoane acusată de delictele mentionate în art. 28, 29, 30 şi 32.

Art.

34. In cât privesce aceste delicte, atât prigonirea civilă cât

şi acea a Ministerului

public

suni prescrise

(paragrafisite) în două.

luni după proclamarea resultatului alegerei.
Art. 35. Osindirea. ce

sar pronunţa nu poate

în nici un caz să

aibă de efect anularea unei alegeri a căreia validitate sar fi
noscut de Adunarea generală.
Art. 36. Nici un membru al Adunărei elective, pe cat va
sesiunea, nu va putea fi arestat nici tras în judecată penală,
numai în caz de vină veghiată, de cât după ce Adunarea va
Mine
torisat prigonirea. .
Disposiţiunt transitorii

recuţinea
afară
fi au-.

a

Pentru “prima aplicare a aşedămentului de faţă, 'se va putea deroga datelor fixate în el, observându-se însă: nestrămutat terminile

10

succesive

statornicite

pentru

publicaţiune,

apel,

notificări şi con-

vocări.

TABELA

DEPUTAȚILOR

După noul aşeqământ; electoral
..

Bolgrad . .
Botoşani
.

Brăila...
Duzăi
..
Cahul.

..

Covurluiii .
Dâmboviţa
Doljiă
..
Dorohoiu .

Județe

Deputaţi

-P

Tălciă

..

Gorjii

. .

Ialomiţa.

.

laşi...
llov
..
Ismail
..

Mehedinţi

.

Muscel
. .
Neamţu . .
Oltu
...
Prahova
.

4
„5

Județe

Deputaţi

Putna. ...
Rimnicu-Sărat .

„3

Romanați

+. 8:
. 10
„9

Noman
...
Suceava. ..
Tecuci
..,.

+ 7
3
„5

Teleorman
.
Tutova ...
Vâlcea
...

"4
„1

Vasluiu
Vlașca

AA

ue

Bacăi

.

OVaS

.

Deputaţi

AOC

Argeşiii

:

CUI

Județe

3
„5
5
4

...
...

ALEXANDRU IOAN,
Hoglâniceanu, Bălănescu, D. Bolintineanu,
P. Orbescu, general Savel Manu,

a

2 Maiti 1S61L
PROCLAMAȚIA DOMNEASCĂ 1)
Ronuinilor !
Şese ani se vor împlini “in curend, de când existenţa politică
a Românici s'a recunoscut întrun chip. solemnel şi s'a
proclamat
prin un tratat, la care'ai luat parte Inalta Poartă, august
a noastră
suzerană,

şi Marile Puteri

ale Europei.

Actul internaţional,

Conven-

țiunea din 77 şi 19 August '185$, ne-a inzestrat lara cu înstituţ
iuni
liberale şi bine- făcătoare, a căror desvoltare progr esivă ar
fi asigurat

prosperitatea n6aslră.
ŞI, cu toate acestea,
De: unde vine răul?

România

stă incă „pe loc.

-. Ridicat la Tron prin voturile unanime ale ambelor
Adunări

tive.

Ei eram în drept de a mă

1) Redactată și scrisă de m

râzima

Nogâlniceanu,

pe

concursul

acelor

eleca

cari

11

"mi-a

dar greaua

impus 'slorioasa,

țara.

misiune:de a reorganisa

a mea o
A fost însă din contra, de a doua di, Ei am găsit inainte
neimpăcată oposiţiune.
mai scruÎn zadar. Ei am dat nenumărate dovezi despre cel
; in zadar am
pulos al meit respect pentru privilegiile parlamentare

chiemat la putere toate partidurile, unul după altul.
In zadar am făcut Adunărilor concesiuni peste
am

împins

concesiuni şi

spiritul de împăcare până a tolera încălcări grave asupra

o

atribuțiunilor mele.

In zadar m'am invoit până ă face sacrificiul spontaneii chiar şi
al unor prerogative suverane.
Toate ai fost nefolositoare!
Unirea

ţărilor-surori

săvârşită;

averile

mănăstirilor inchinate

— a cincea, parte a pămentului românesc —

înapoiate domeniului

ul meii,
Naţional, nisce asemeni mari resultate, dobendite de Guvern

|

toate ai fost uitate!

e
Interesele ţărei şi demnitatea sa, dorințele, trebuinţele voastr

cele mai

neaparate,

toate

s'aii sacrificat unor

patimi

vinovate!

Drept resplată pentru devotamentul sii către causa Naţională,
Alesul Românilor n'a găsit de cât ultragiul şi'calomnia. Şi cu toată

a
inţelepciunea unui număr de deputaţi, o oligarchie tulburătoare
public,
sciut a impedica necontenit stăruinţele mele pentru binele

şi a redus Guvernul meii la neputinţă.
Ce-mi r&mânea dar de făcut?

Am hotărât de a face o de pe urmă cercare,
pe urmă apel la patriotismul Adunărei.
Mi-am

schimbat din noi miniştrii,

de a face un de

şi in timpul sesiunii actuale,

Guvernul mei a înfățișat Camerei toate proiectele de legi ce ea însăși
-1e ceruse. In toate acestea Eu am voit acea ce aii voit auguştii subscriitori ai tratatelor cari ati rădicat România,

acea ce o voesc marile

principii de egalitate şi de dreptate ale timpului nostru. Am voit în
fine să se realiseze şi marea făgăduinţă dată muncitorilor de păment
de art. 46 al Convenţiunei. Am voit ca clăcaşii, prin plata muncei

lor, să ajungă a stăpâni părticica
Cum a r&spuns Adunarea-la
rală ? O sciți toți. Ea a dat un
periru ce? Pentru că proiectul
realisarea

speranțelor

lor de păment în plină proprietate.
înfăţişarea proiectului de lege ruvot de blam Guvernului mei, şi
infăţişat era o lege de dreptate, era.

legitimea trei milioane

de (&rani.

Adunarea,

prin blamul său, lovea in persoana miniştrilor, propria cugetare a

Sefului Statului.

|

.
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“O asemenea stare de lucruri nu mai putea să se prelungească.
Am voit dar să vă fac, pe voi toți, judecători intre Adunarea
electivă şi Alesul Românilor.
Spre acest scop, Miniştrii mei aii presintat Adunărei o nouă
lege electorală, a căreia utilitate “este .mărturilă de insişi subscrii-

torii Convenţiunei, şi care -asigură ţărei o represintaţiune mai deplină, 6 represintaţiune adevărat Naţională.
|
Adunarea

Nu-mi
țenii de

a refusat

r&mâne

toată

de a discuta

această

lege.

dar alta de cât de a apela la Națiune, la Cetă-

starea

şi de toată

averea.

Romdnilor, voi sunteţi acum chiemaţi de a da un vot hotărâtor!
Ei

supun

Adunare,

primirei

voastre

noua

şi un proiect de Statut,

lege

electorală,

respinsă

de

care va desvolta şi indeplini dis-

posiţiunile bine-tăcâtoare ale Convenţiunei.
Deliberaţi dar şi hotărâți în toată liniscea, în toată neatârnarea.
De acum vouă, şi numai vouă, este dat dea vă rosti, dacă ţara

trebue să fie şi în viitor lăsată prada agitaţiunilor. deşerie, care (de
mai mult de cinci ani deconsidară Națiunea, compromite securitatea
ci, şi-i impedică ori-ce progres.
Vouă

de a hotări,

tăţile publice cu

cari

dacă

am

Națiunea română este

voit şi voesc

ao

demnă de liber-

înzestra,

şi pro cari o.

maioritate de privilegiați i le refusă.
Vouă, Românilor, de a arăta Europei, prin înţelepciunea voastră,
că meritim inaltele simpatii ce ne suni câştigate.
Vouă, tutulora, de a dovedi că, întocmai ca in zilele de.5 şi 2t

Ianuarie 1859,

care

suntem

cu toţii uniți inaintea unei situaţiuni, de la

atârnă fericirea, viitorul
Să trăiască Romănia !
Rogâticeunu,

Bălănescu,

% Orbescu,
2 Maiă 104

General

şi mărirea. României. ALEXANDRU
D.

Bolintinean “,

Savel

Manu,

8

2 Maiii 1864
„DECRETUL

DOMNESC

PENTRU PLEBISCIT

ALEXANDRU
Cu

mila

lui D-zeii

La

toţi de faţă și viitori sănătate.

Domn
Decretăin :

şi voinţa

IOAN |

Națională

Principatelor- Unite- Romi ne

10 AN.
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At. 1. Adunarea electivă este disolvală.
Art. 9. Statutul desvoltător Convenţiunei din 7/19 August 1858
şi reiorma legei electorale, ambe alăturate
sc supun aprobaţiunei Poporului român.

pe lângă acest decret:

Art. 3. Poporul român se convoacă de la 10—14 Maiu curent
inclusiv, spre a se rosti DA saii NU asupra actelor mai jos ur-:
mătoare.

Art, 4. Sunt chiemaţi a. vota toţi Românii în verstă de 99 ani,
cari se bucură de drepturile lor civile şi politice, .şi cari prin legea.
"comunală însuşesc condiţiunile de alegători comunali, cu singura
excepţiune de la art. 92 lit. b. din ecea lege.
Ei vor trebui a justifica inscrierea lor în listele electorale comunale din anul acesta.
Art. 9. La primirea acestui Decret, autorităţile comunale, urbane

şi rurale

primirea

din

şi altul de

toată

România,

nepriimirea

vor

deschide

Plebiscitului.

registre,

In

unul

de

cele 48 de ore

după primirea acestui Decret, prefecţii şi şefii de poliţie prin oraşe
şi sub-prefecţii prin . orășele şi sate se vor transporia în toale comunele jurisdicţiunei lor, spre a priveghea şi a asigura înființarea
şi deschiderea acestor registre.
In cas de relus, de abţinere sait de absenţă din partea autorităţilor comunale, prefecţii şi sub-prelecţii vor delega un anume

membru
pentru

din

autorităţile

comunale, sait

un notabil al localităţei,

primirea voturilor.

Art. 6. Aceste registre vor rămânea deschise in toate cancelariile.
comunale ale României, de la 8 ore dimineața până la 6 ore seara;
şi aceasta, din diua de 10 Maiii până la 14 Maiu seara.
Cetăţenii vor. inscrie insişi, sait (nesciind singuri a scrie) prin
alții, votul. lor in unul din registre, cu arstarea numelui şi pronu-

melui lor.
Art, 7. La sfârşitul termenului de mai sus şi în cele Mintâiit
24 de ore, cel mult, numărul voturilor date se va constata în şedinţă publică şi se va adeveri la finitul registrului de autoritatea.
comunală saii de delegatul Cruver nului, care apoi va trimite registrul

la Prefectura judeţului.
Art. 8. In reşedinţa fie-cărui judeţ, tribunalul de întâia instanţă,
faţă fiind prefectul judeţului,

şi in Bucuresci

prelectul

poliţiei, va

face de îndată recensământul voturilor date în cuprinsul judeţului.
Resultatul acestei lucrări
calea cea mai răpede.

se va adresa

Ministrului

de Interne

prin

.
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Art, 9. Recensământul general al voturilor date de Poporul
român se va lace la Bucuresci în sinul unei înalte Comisiuni care
se va institui prin un alt decret.
Resultatul se va promulga prin

«

executivă

puterea

Art..10. Ministrul de Interne este însărcinat a activa şi a ro
gularisa formarea, deschiderea, ţinerea, inchiderea şi trimiterea
Plebiscitului.

registrelor

Dat în Ducuresci,

la 2 Maii

anul 1864.
ALEXANDRU

Iogâlniceanu, Bălănescu, Bolintineanu,
General Savel Dau.
No.

IOAN!

Orvescu,

517.

2 Ma

DESVOLTĂTOR

SrArur
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CONVENŢIUNEI DIN 7/19 Aucusr 1858

“Convenţiunea încheiată la Paris în 7/19 August 1853, intre Curtea

suzerană şi intre Puterile garante autonomiei Principatelor-Unite,
este şi rămâne legea fundamentală a României.
Insă,

îndoita alegere din 5 şi 94 Ianuarie 1839, săvârşirea

Unirei

şi desfiinţarea Comisiunei Centrale făcând neaplicabile mai multe
articole esenţiale din Convenţiune, atât pentru indeplinirea acestora
cât şi pentru reaşezarea equilibrului intre puter ile Statului, se propune Naţiunei următorul Statut:
Art. 1. Puterile publice sunt încredințate Domnului, unei Adunări ponderatrice, şi Adunărei elective.

Art.

2.

Puterea

legiuitoare

se

exersă colectiv de

Domn,

de

Adunarea ponderatrice şi de Adunarea electivă.
Art. 3. Domnul are singur inițiativa legilor ; el le pregătesce cu

concursul Consiliului de Stat şi le supune Adunărei elective şi Corpului ponderatoriii, spre votare.
Art.

&. Deputaţii

Adunărei

elective

se aleg conform

aşedămin-

tului electoral aci anexat.
|
Preşedintele Adunărei se nuimesce în fie--care an de Domn, din
sinul ei; iară vice-preşedinţii, secretarii şi cestorii se aleg de
Adunare.
Art. 3. Adunarea electivă: discută şi votează proectele de legi
ce

i se vor

Adunare

presinta

de

Domn.

Aceste

de Miniştri sait de membrii

delega de Domn
cere cuventul.

proecte

se

vor

susţine

in

Consiliului de Stat, ce se vor

spre acest sfirşil ; ei vor

fi ascultați

ori când vor

15
N

.

Art. G. Bodgetul

cheltuelilor şi al recetelor, pregătit în tot anul

prin. îngrijirea puterei executive şi supus Adunărei elective care 7]
va putea, amenda, nu va fi definitiv de cât dupe ce va fi votat de

densa.

Dacă budgetul nu sar vota în timpul oportun, puterea exe-

cutivă va indestula serviciile publice conform ultimului budget votat.
Art. 7. Corpul ponderator se compune de mitropoliţii ţărei, de

episcopii eparhielor, de intâiul preşedinte al Curiei de Casaţiune,
de cel mai vechiii dintre generalii armatei în activitate, şi osebit
încă de 64 membri, cari se vor numi de Domn, jumătate. dintre
persoane

recomandabile

jumătate

dintre

prin meritul

şi experienţa lor, şi cea-laltă

membrii consiliilor

generale

ale

districtelor,

şi

anume câte unul de fie-care judeţ.
Membrii Adunării ponderatoare se bucură de aceiaşi neviolabilitate garantată deputaților prin art. 36 al aşedămintului electoral

aici anexat.)
Art. 8. Membrii Corpului ponderator se reinoesc din doi ani
în doi ani, câte o a treia parte, dar numai în cât se atinge. de

membrii

|

numiţi de Domn.

Membrii eşiţi se vor putea numi

“vor inceta

din noii; funcțiunile: lor nu

de cât cu instalarea membrilor

Art. 9. Durata

sesiunilor Corpului

celor noi.

ponderator,

orelungirea lor

şi convocarea acestui corp, sunt supuse regulelor prescrise prin
.
Art. 17 din Convenţiune, pentru Adunarea electivă.
Art. 10. Membrii Corpului ponderator vor primi o îndemni-

|
sare de trei galbeni pe di în tot timpul sesiunei.
Art. 11. Mitropolitul primat al României este de drept preşedintele Corpului ponderalor, doi vice-preşedinți se numesc de
Domn din sinul acestui corp. Cei-l'alţi membri ai biuroului se aleg

de Adunare.
In cas de impărţire egală a voturilor, votul preşedintelui

este

precumpâănitor.

Şedinţele Corpului ponderator sunt publice; alară când conirariul S'ar cere de o a treia parte a membrilor presenţi.
Miniştrii,

chiar

nefiind

dreptul de a asista, şi a lua

membri

ai Adunărei

fi ascultați ori când vor cere cuvintul.
Art, 12, Disposiţiunile constitutive ale
României sunt puse sub ocrotirea Corpului
1) Vedi pagina 3..

ponderatoare,

parte la toate -deliberaţiunile;

ai

ei vor.

nouei. organisaţiuni a
ponderator.: El poate,

.

16

la finitul fie-cărei sesiuni, propune
socoti

trebuitoare

în diferitele

Domnului

îmbunătățirile ce ar

ramuri: ale. administraţiunei.

Aceste propuneri, Domnul le va putea recomanda Consiliului
de. Stat, spre a se preface în proiecte de legi.
Art. 18. Ori ce proiect votat de Adunarea electivă, alară de
budgetul veniturilor şi a cheltuelilor, se supune Corpului ponderator,
care va. aprejui dacă este compatibil cu disposiţiunile constitutive
ale nouei organisaţiuni.
Art... 14. Corpul ponderator, sait adoptă proiectul aşa cum sa

votat.de Adunare,

sait îl amendează,

Dacă proiectul
ponderator, el este

de lege este adoptat iără modificare
supus sancţiunei Domnului.

- Dacă proiectul
toarce Adunărei

este

amendat

sait il respinge cu totul.

de Corpul

de Corpul

ponderator,

el se in-

elective.

Dacă Adunarea

încuviinţează

amendamentele

Corpului ponde-

rator, proiectul amendat se supune sancțiunei Dom nesci. .
Dacă, din contra, Adunârea electivă respinge acele amendamente, proiectul se trimite Consiliului de. Stat spre a se studia, din
noii; Guvernul poate apoi presinta Camerei, în sesiunea curentă sait

viitoare, proiectul
Dacă
Adunare,

Corpul ponderator respinge cu. totul proiectul votat de
acest proiect se trimite Consiliului de Stat, spre a se studia

din noii. Un
tive,

revădut de Consiliul de Stat.

asemenea proiect nu se poate presinta Adunărei elec-

de cât în a doua: sesiune

Ar

15. Numai

Corpul

ponderitor are dreplul de a primi peti-

țiuni şi de a le discuta, dacă este trebuinţă:
Art. 16. Reglementele interioare ale Adunărei olective şi ale Corpului ponderator se pregătesc prin îngrijirea Guvernului.
Art. 17. Toţi iuncţionarii publici fără excepţiune, la intrarea
lor în funcțiune, sunt. dator: a jura supunere Constituţiunei şi legilor ţărei şi credință Domnitorului.

Art, 18; Statutulde faţă şi aşedămintul

electoral aci anexat, vor

avea, putere de lege din diua aprobaţiunei lor prin sulragiul Naţional. Noua Adunare electivă și Corpul ponderator se vor constitui

şi întruni în termenul

prevădut

de art. 17 al Convenţiunei.

Decretele ce până la convocarea nouei. Adunări se vor da de.
Domn, după propunerea Consiliului de Miniştri şi Consiliul de Stat
ascultat, vor avea putere de legi.
Dat în Ducuresci în 2 Mai 180%.
ALEX: ANDRU IO: AN.
IKogyâlniceanu,

Bălănescu,

general

D.

Bolintineanu,

Savel

Manu,

P.

Orbescu, *
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9 Mai 1864

ORDIN DE DI CĂTRE OASTE

_Oficeri, sub-oficeri și soldaţi!
Evenimente mari s'aii implinit!
i
Aa
Adunarea electivă a refusat concursul s&ii Guvernului mei, pentru nisce măsuri, cari urma
şi prosperitatea ţărei,
Ei am

a desvolta

libertăţile noastre. publice

disolvat-o !

Natiunea

|

întreagă este acum

chemată a rosti voinţa

sa.

Datoria voastră este de a păstra liniscea publică, şi de a veghia
ca voinţa Românilor să se poată manifesta în toată liber tatea.
Arătaţi- -v& ca tot-d'a-una credincioşi apărători ai ordinei şi ai

disciplinei.
După ce am stăvilit atâta timp, prin nestrămutata voastră fidelitate, relele pasiuni, veţi avea acum onoarea, nu mai puţin mare,
d'a contribui, prin energica şi leala voastră atitudine, a da in Sfirşit
ţărei libertatea, şi a reduce in neputinţă pe aceia cari ar compromite interesele şi demnitatea Patriei noastre.

Oficeră, sub-oficeri și soldaţi |
M'am redemat tot-d'a-una pe voi, şi voi vaţi arătat tot-d'a-una
demni de increderea mea. Şi astă-dată nu mă îndoesc, voi veţi
sci a vă ţinea

la înălțimea sarcinei

ce

încredințez patriotismului

vostru.
Bucuresci,

2 Maiti 1804.

Ministru de Resbel,

|

General Savel

ALEXANDRU

IOAN.

Manu.

Ai
2 Maiii 1864. .
DECRET

DouxEsc

PRIVITOR

ALEXANDRU: IOAN

Cu mila lui Dumnedeii

LA

PRESĂ

, |

|.

şi voinţa Naţională,

Domn. Principatelor- Unite- homâne
La toţi de faţă şi viitori sănătate:
Asupra propunerei Consiliului nostru de Miniştri am
şi decretăm.

decretat
,

2

-18

Art. 1. Cap.

II din partea IL ia legei presei

18062

din 1 Aprilie

rămâne suspendat până la o nouă disposiţiune.
Art. IL. In acest interval, presa periodică se pune

sub regimul

statornicit prin domneasca ordonanţă din % 'Octombre 1839 şi publicată in Monitorul țărei româneşti din 4 Octombre 1839 No. 1%.
Prin aceasta autorii, redactorii, g6ranţii Şi tipoarafii nu se scutesc,
în privința delictelor de presă, de iiimărirea şi penalitatea 'prevădută

prin: legea din 1 Aprilie 1862.
Art, TI. Nici un aliş, nicio fâie volantă, nici 'o Biioşură nu se
va putea

autorisațiunăa, in Bucureşti, a

iără

în circulaţiune

pune

Ministerului de .Interne, şi, in provincie,

a prefecţilor de județe.

Art. IV. Ministrul noittitu scistai'de Stat la Dăpărtămentul de
Tnteină &ste irisăicinat cu 'Execiitărea acestui deciăt.

Dat în Bucureşti, la 2 Maiti 1864.
ALEXANDRU

IOAN

1.

“Kogâluiceanu, Bălănescu, Bolintineanu,
Orvescu, General Savel Manu.

No. 518.
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d. Mâlii SG:

PROCLAMAȚIA MINISTRULUI -DE INTERNE
“Buciuveștenilor !
Domnul Românilor, Alesul din 5 şi 24 lanuariă 1859, după o
îndeluntă răbăare, Vlecându-se glasuliii: Ț ăvei, ainchi sto-A dunare
basată pe o lege electorală 'vestriiisă, 'o' Adunăre care :de-cinci ani
linca România pe loc, onunându-se-la

principii

din

Convenţiunea

Alexandru

Ioan

de

1, prin

reaiisarea marilor şi liberalilor

la 7/49 August

1858.

decretul săi de astădi, face apel la

Poporul român, spre a se risti -asiipia Statutului desvoltător Convenţiunci, asupra nouei reforme electorale, care ne va da o Adunare.
adeverată representaţiurie a Naţiuinăi.
Domnitorul a luat ihiţiativa-acestor îiări acte in interesul Unirei
Principatelor-surori, :pe 'cări ambiţioşii: :Şi facţioşii din 'desființata

Adunare

ţinteait -a-:le - duce -nesihintit

la: “sepătiitism ; în interesul

Naliunei, care se ţinea depărtată: de toată 'impărtăşirea !la viăţa puDlică; în interesul :ţărei,.:care de: mai mult detcinci-ani- este în
aşteptarea

desvoltăre

sale

morale

şi materiale.

19

Fapta sa, Alexandru Ioan 1, o supune judecăţei Naţiunei, apre„:
ciaţiunei Europei luminate!
In--marea Eră

a.păşi, liniştea

in care avem

şi ordinea

sunt cele

mai mari irebuinţe ale ţărei, sunt cele mai intâie dorințe, ce se
reclamă de. la Voi. Fac dar apel la patriotismul Vostru. Daţi exem_plul ordinei! Toţi „Cetăţenii oneşti şi pacinici să:incungiure pe.Gue
vern îr.marea .sa misiune.
Vostru,
ul
Bucureștenilor! puneţi-vă toată incredlereain Domnitor
TI astădi vă chiamă la drepturile politice. Mâine, ajutat de-.viiţoarea

astă dată aleasă.de toată Națiunea,

Adunare,
buna

|

stare morală si materială.

El vă va da pacea şi
a

|

Fii ai Capitalei României! fiţi cei dintâi a da exemplul liniştei.
Cât pentru mine, ei voii şti a :impedica şi a pedepsi pe toţi aceia
i
e
|
ce s'ar inicerca de a o tulbura.
Ministru

,

de Interne, Kogălniceanu.

No. 11,990.

....

Bucureşti, 2 Maii 1864.

13.
„9. Maiii 1864

CinCULARA

MINISTRULUI

DE ÎNTERNE

CĂTRE

PREFECŢI

RE
E
„Domnule Prefect!
„Camera electorală, cate n'a voit să discuțe.şi să. voteze proiec„tele

de

legea uirală:.şi de legea electorală, singurele legi

cari pot

consolida.libertatea şi inflorivea României ; aceaştă, Cameră restrinsă
a

fost disolvatăîn aplausele

din Bucureşti.
întregei populaţiuni

.

La primirea aceșteia, veţi afisa în ;toate „comunele „urbane şi
vurale din judeţul, d-voastre „proclamaţiunea Domnuluă Alezandru
loan 1, .care.chiamă:la viaţă .publică,o .intreagă națiune ,desmoştenită. Xeţi țrimete :apo. Ia :toate antorităţile comunale, decretele şi
cjreulările,ce vă adresez, cn modelul egistrelor.de voturi. :
e aceşțe. deVeţi priveghia la stricta păzire. acelor cuprins.in

s
uneţionarilor
intulor:fseri
„crețe şi circulare. Veţi cere adeşiuneaa.in

a
publici in favoarea marei măsuri luată, de.Guvern: Veţi ;spspend
„această

care nu .va.da
Qrizce „funcţionar de :ordinul;administrativ,,
adesiune,

şi tot concursul

ce sunteţi in drept a reclama

de la..el.

“n privința:funcționarilor atârnaţ de .alte.ministere, şi cari.s:ar arăta
imi xeţi.raporta cu grăbire
impottiviţori. la disposiţiunile:Guvernului,
|
„prin. telegraf.
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Veţi aresta ori-ce individ il veţi

afla in judeţul

d-voastre

cer:

când de a tulbura liniştea publică.
|
E
'-ME reazem, D-le prelect, pe toată rivnaşi devotamentul d-voastre.
Precum

vă

las

toată

libertatea
în

întrebuinţarea
. măsurilor

apărarea şi menţinerea. ordinei publice în judeţul d-voastre,

spre

tot ase-

“menea vă fac personal răspundător pentru ori-ce nelinişte şi tulburare. Spre stavilarea lor, autorităţile. militare şi judeciare sunt

“ordonate a vă da tot concursul.

a

In fie-care di, -până la al doilea ordin, imi veţi
“telegraf raport despre starea judeţului d-voastre.
- Primiţi,
rațiuni.
ÎN

domnule

Ministru

Bucureşti,

prefect,

asigurarea
o
-

deosebitei

de Interne, Kogâlniceanu,

2 Mai

trimete prin

mele

conside-

,

1804.

No.

111,919
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Prea Sfinte Părinte!

|

Prea Slinţia. Voastră cunoaşteţi,
lucrurilor,

cât şi

causa

ei. Un regim

|

atât starea de desorganisare a
constituţional, dar care făcea

trei mil de cetățeni din cinci milioane de Români, este această causă.
Cu toate stăruinţele Guvernelor Măriei Sale Domnitorul spre a
„Păşi inainte, nimic n'a putut a se face; toate stăruințele s'au
sfărâmat

împotriva

oposiţiunei pusă in

ambiţiuni personale,

sistem, şi purcedând

parte din credinţe ce'şi făcuseră

parte din

timpul.

Ca toate cele-l'alte îmbunătăţiri ce sai vădut neimplinite, im-

bunătăţirea soartei clerului, ea însăşi a rămas nefăcută. Să
nu
regretăm insă; Dumnedeii a voit poate ca imbunătăţirea soartei
.
clerului român să se facă printr'o Adunare aleasă de toată Națiunea.
Această imbunătăţire, cerută de timp, este un fapt prea mare,
prea
frumos, ca să poală a se face numai de o mică fracțiune a
unei clase.
„_Făcută de toată Tara, imbunătăţirea soartei clerului va
fi mai dreaptă,
căci va fi voinţa

““rinimoase.

întregei Națiuni,

a acestei

Națiuni

ai

pioase

şi mă-

Prea Sfinţia Voastră cunoaşteţi proclamaţiunea
Măriei Sale Dom-

nitorului către Români.
ţiminte ale Alesului

Aţi admirat frumoasele

Naţiunei.

Ştiţi asemenea

Şi generoasele

sim-

că Tara este chemată

21

a se pronunţa intre regimul oligarchic şi noua eră de egalitate în
care intrăm. Veţi vedea din aşedământul legei electorale ce parte
largă se face. clerului mirean. Noua eră va face a se deschide poarta
in lucrările--ţărei servitorilor lui Christ. Clerul, chemat de o potrivă
cu cei-l'alt să'şi ia locul săi la lucrările publice, va putea spune
trebuinţele sale cele adevărate, şi prin aceasta imbunătăţirea şoarlei
clerului va îi asigurată.
|
In epocele cele mari, de câte ori inima. Tăr ei s'a vărsat. în aspirațiuni nobile, clerul român, nu numai că nu-a r&mas nesimţitor,
dară incă, cată a mărturisi, el a iost cuinima acolo unde ai fost
"ideile cele mărinimoase:: adică acolo unde a fost pat tea, cea mare

a Naţiunei suferindă.

::

Cu partea cea mare a Natiunei suferindă este dar Alesul Națiunei, este Guvernul s&i: origina sa,. aspiraţiunile, credințele sale,
"i fac o .lege să fie acolo unde se allă ideile generoase, unde se
află du erile încă nevindecate.
“In aceste împrejurări grele, menite. să figureze in istorie, sunt
încredinţat că. clerul român va:avea una din paginile cele fr umoase
ale

istorici,

şi va

şti a'şi

crea

un

noi

titlu la stima, Naţiunei.

Sunteţi dar învitat a preveni pe toţi protoiereii ce depind de
prea - Sânţia Voastră impotriva intrigelor meşteşuagite şi cuvintelor
gingaşe ce pot să uneltească adversarii principiilor mărinimoase.
'Trebue ca sufletul lor să r&mâe tare in credințele Naţiunei, şi îndoiala să nu'i facă a se'inturna nici -macar un minut de la datoriile lor, de la Naţiune-şi de la Domnitor. Veţi stărui a se ceti în
toate bisericele eparchiei, proclamaţiunea Domnitorului către Ţară
şi noul Statut desvoltător'. Convenţiunei. VE veţi. uni asemenea cu
cei-lalţi demnitari ai Guvernului şi: veţi primi adesiunile clerului
la noua stare de lucruri, pe. care le veţi inainta Ministerului Cul-

telor

în Bucureşti şi prefecţilor in. districte.

pun€' în capul

marei

relorme.

Daţi

Veţi. bine- -voi a. Ve

exemplul

cu. cuvintul

Ministru, D. Bolintiiieanat.

cp
|

|

D
2 Maiii 18604

|

şi cu

A

fapta clerului dependinte de -Prea-sânţia-Voastră.
|

Mae

Dea

a
:

Da
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Domnule,
.
se
să
at!
Tara
l
chem
a
itoru
-Domn
at,
M.
disolv
Camera s'a

pronunţe între regimul Ligaen,

ini care Națiunea

era

mărginită
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Pin

în care toate
in trei inii de alegători, şi intre tegimul constituţional
Adunare.
interesele Naţiunti vor fi represintate în
aprobarea Naţiunei,
supune'la
va
se
ce
Noua lege electorălă,
-fase prin câre
5 este cunoscută: Cunoaşteţi asemenea deosebitele .nein:
constituţionale,
(artă ă avut a'trece de cinci ani. Institutiuni
in Cameră neincetat
adus
destulătoaiălă trebuinţele Naţiunei, ai
de Jibertaie şi egalitate
elementul ideilor contrarii, atât principiilor.
şi organisărei. 'țărei.
proclariiată priri ut. 46-al Convenţiunei; cât
Uii sistem

de precugetată

paralisare

a 'tutulor lucrurilor

să nu s6 aşeze şi să, nu triumfe neincetat.

Ar fi lung

nu putea

a enumera

că toate miriumai
aci toată acesta fase. M& voiii mărgini a zice
ilor -de
nţele
spera
nisterele ce.aii trecut ait trebuit să vază toate
voinței

contra
organisăre sfărâmate, şi să se sdrbbească ele. însele
iără budgete.
acestiii Spirit de paralisăie. De patru ani Tara este
aleşi,
Constituţiuitiă î'a fost înțeleasă

pentru

de căt

lăranii mai putut să vază nici o imbtihătăţire

alecători şi

în

starea lor;

in-

oltarea ci
siriicţiuineă publică a trebuit ea însăşisă suferein -desv

ni. Ast:
pibstesivă şi bin&-făcâtoare, ca toate cele-talte instituțiu
tinere; a
cele
le
iiime
în
tel, inimd voastră, chemată a se versă:
sămânţa
că
ăd
văden
să aibă iiomsiită de mari încercări;
trebiuit
Patriei;
ul
diţiliă 4 instrucţiunei; ce semănăţi neihtetat pă teren

este lidată spulberată:

e

” Guveriilil i fost ngilicetat

iiibuniătăţeşte

acuzăt

de

amicii

soartă ştiodlelori, Şi aceasta pe când

oligarhiei că nu

acest

in biiugetele piesintătă în toți ariii Adiinărei, prevedea
stiihe pentu

şcoalelă Popoiuliii; pe tând attste budgete putirezeaii

nâvotălă d6 Adunare.
|

Guieri;

neincetat

Instrucțiurisă

este

o

un 'templu,

şi profesorii sunt preoţii lui:

preoţii săi -sunt încă tisişi at;
ri este itică termin
Acest templu
piţi iniprejurul săi. Acest templu tiebuesă se inulțe iri toată sită:

lluciiea Sa. Nouă 'eră in Câite intrăm ste o garanţiă penti'u desvo
i
tarea' instrucţiunei publice: Cu noua lege electorală ce chiamăti
Adunarea țăvei toate interesele, invăţământuil hu va-malt fi in s0-

cietatea română un oaspete indiscret, când era cea nouă, celor
ce posed cunoştinţele, le-a insemnat .cu mândrie scaunele lor in

|
Adunarea. Naţională.
se
să
.
cală
vorbă
omsce
_ Ac

schimbe'indată:in

|
faptă.

Viaţa

în
iată
ce -e
"gi
varsă
ărei se dezvoltă
cae
i Me
mă viaţă
nță,
toate “inimelg enae
, credi
.
Lane
y , | Aianea este în
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putere.şi domnia-voastră,

cei dintâi

soldaţi ai civilisaţiunei,

aveţi

|
.
cea mai mare parte de acţinne la lucrarea. viitorului: Patriei
Grăbiţi dar a vă uni cugetările cu acelea ale Naţiunei. Grăbiţi
Prea trimite Ministerului Instrucţiunei Publice, şi in districte,

de lucruri mefecturei, adesiunea Domniei-voastreia noua stare
, care în
orului
Domnit
i
nită a regenera Patria. Grăbiţia mulțăm
ilor. conlibertăţ
amorul -săii pentru organisarea Ţărei şi intinderea

stituţionale la toată Națiunea, a ştiut să se ridice .mai
toate consideraţiunile personale.

presus de
cc

„Ministru, D. Bolintineanu.
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Cucernicia ta eşti destul de convins, credem,
liele ce "ţi-am dat în parte, cât şi din mulţimea

atât din consicirculărilor de

peste tot anul că, de când (inem in mânele noastre toiagul archipăstoriei,

n'am lăsat să treacă

nici o ocasiune,

iără aţi pune ina-

n

e

ce ţii asuprăţi.
inte datoriile sarcinei

mai
Noi n'am încetat şi nu vom înceta de a îi cu privighere,
ronostru
l
Poporu
virtos astă-zi, când turma ce păstorim, când

mân

|
pășeşte către regenerarea şi fericirea sa. |
Preoţii, cărora le este încredinţată soarta acestui Popor “blând

şi iubitor de pace, ca unor

conductori

pe cărările

mântuirei

şi

fericirei lui, sunt datori a nu uita legea Domnului; de la ei, ca
cei ce ţin legea, ca cei ce aii dărul asupră-le, se cere şi se aşteaptă mântuirea şi fericirea Naţiunei noastre române.

Preoţii sunt datori încă a nu uita că Legea Domnului

voinţă

de pace,

de înfrățire

şi de

bândi de cât numai prin împlinirea

cielatea în care .jrăeste, |

_

|

dragoste,

cari

este o

nu se pot do-

datoriilor fie-cărui om

în s0-

Da

Gucernicia ta,.ca celep (ii locul „nostru în,plăşije. celți sunt

încredințate, vei atrage Inarea aminte a-tuţulor preptilor asupra=
datoriei ce uii de a pune inaintea ponpranilor lor aceste .invăţă
turi. arătândusle că, numai .prin .respectulla ordinele .stăpânirei,
care.este pusă de -Dumnezeii, precum zice sântul Apostol „Pavel,

pentru pacea.şi odihna lor, şi-nnmaj prin implinirea datoriilor 19r

24

în care se cuprind anume şi cele către proprietari după legile în
fiinţă, ei .vor ajunge la implinirea dorințelor lor, silindu-se a" convinge.
că Domnitorul

României,

ca un

părinte

al tutulor,

nu

poate

de cât a avea grija de a mulțămi pe toţi de o potrivă pentru prosperitatea

şi. fericirea

neamului

românesc.

Actul de la 92. Maii şi proclamaţiunea

Măriei Sale Domnitorului

cu anexele ce sai publicat, ţintesc a deschide o nouă eră Ţărei
având de scop buna sa organisare şi prosperitatea tutulor stărilor

societăţei, din care şi clerul nu ma. puţin face o însemnată parle.
Ast-fel

dar,

Cucernicia

ta, neputând

avea alte convincţiuni

de

cât ale noastre

intemeindu-se pe mietaturile sântei noastre Biserici

vei stărui prin

preoţii

din

coprinsul

vinge pe locuitorii că ţintirile

plăşilor

Măriei Sale

ce administrezi a con-

Domnitorul

aii de scop

mărirea şi iericirea Poporului român.:
Nici o-dută n'a iost mai multă irebuinţă de cât astă-di a vă
aduna cu inima imprejur ul Domnitorului. O mică uitare în această

recomandațiune, vă fi o mare
resele 'Ţărei şi ale clerului

rătăcire şi ar pune în pericol

român.

Veţi

la noua stare de lucruri.
Nu ne indoim că cucernicia ta,

trimite -adesiunile

pătrandendu-te

intevoastre

de toate

cele

aci expuse, vei face a se produce in inimile poporanilor resultatul
dorii şi aşteptat de toţi, stăruind a'se ceti în toate bisericele din
cuprinsul acelor plăşi proclamaţiunea Domnitorului către Țară, şi

noul

Statut desvoltător. Convenţiunei.
„

„Nifon

1564 Maiu.:

a

Mitropolitul Ungro-Valachie

Aaa

9

|
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4

RUGĂCIUNEA

PENTRU

TE

DEUM

.

Doamne Dumnezeul părinţilor noştri, carele prin mâna lui Moisi,
credinciosul tii, ai dat libertate poporului tău, Lai scăpat din sclavia

lui Faraon, Pai: nutrit in pustiă cu mană; Cela ce "prin mâna lui
Isus' Navi Pa adus in pământul lui Canaan, Cela ce mai pe urmă,
prin unul născut fiul t&ă, Pai făcut moştenitorul imperăţiei Cerului;
Doamne tu 'care ai căutat tot-d'a-una cu blândeţe şi misericordiă
asupra Naţiunei române, trimițând din când în când bărbati aperă+

25

tori şi conducători, şi ai scâpato din jugul celor ce voiaiis'o nimicească şi s'o şteargă din cartea popoarelor creştine şi civilisate.
Tu Doamne şi acum, prin unsul t&i Domnul nostru Alexandru

Ioan I, trămiţendu-i

spirit divin, ai tăcut ca să şteargă lacrimași

să aline suspinul impilailor, stabilind
şi egalitatea in toată România.
Primeşte,

Doamne

Dumnezeul

dreptatea,

părinților

cerile noastre rugăciuni de mulţămire

Doamne,

zile indelungate,

pacinico

inirăţireea

noştri, labele

ce-ţi aducem

tăi, pentru toate facerile .de bine ce tot-Va-una
Naţiunei n6stre române.
Dă,

pacea,

noi

şi sin-

servitorii

ai revărsat

asupra

şi fericite unsudui tăi,

ca şi noi să. fim asemenea fericiţi în eternitate, şi să glorificăm
numele tăi, al Tatălui, al Fiului şi al sfântului Duh, ca şi strămoşii

noştri zicând: cu noi este Dumnezeii și nimeni

în polriva noastră.

„min.
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Cucernicilor» Preoţi,
Proclamaţiunea prea Inaltului Domn stăpânitor din 2 Maii, prin
care chiamă la viaţa publică pe tot Poporul, pe tot Românul cetăţean şi impreună cu el şi pe clerul săi, a umplut de bucurie inima
sinceră şi bine-voitore a fie- -căruia dintre noi.
Din: momentul promulgărei, acestei proclamaţiuni, inima şi
sufletul mei aă săltat de bucurie, căci nu puteam vedea salvarei
Poporului român, de cât numai atunci când cu toţii vom lucra,

vom face sacrificie- reciproce, vom

legifera, aşa dicănd,

prin con-

sens (concensus omnium) interesele nâstre Naţionale, „publice şi
private.
Ei bine, cucernicilor Preoţi, astă-di când Suveranul României

ne ati deschis acâstă cale

salutară,

plină de. libsrtate şi egalitate,

când ne ai deschis acestă cale pârintâscă, trebui-va ore că
clerul român, să stăm rece şi cu indiferență la vederea unui

de mare şi patriotic fapt? -De bună semă'că'nu,

fi indiferent,

clerul,

care astă-di

mai

noi
aşa

clerul dar -nu”va

cu -semă este chiemat

a se

26

bucura de patriotismul iubitului nostru

Domnitor,

prin

legea

su-

pusă aprobărei Naţiunei Române, de tâte arepturile cetățenesci,
trebuie să se uvate demn de chemarea cei se face, trebue ca prin
iniţiativa şi faptele sale patriotice să bine-meriteze Patria pentru

drepturile şi îngrijirea ce'i dă.
Eu încă de mult fiind deplin convins de .bunele şi părinteştile
intenţiuni ale Prințului nostru Domnitor şi ale Guvernului săi,
pentru îmbunâtălirea sârtei clerului, nu am încetat, după cum
sciți, a vi le arăta şi a vă incredința despre ele in tot-dea-una şi

la t6tă ocasiunea.
|
Şi astă-di nu mai puţin am trebuit a'mi implini datoria de Archipăstor şi Părinte al vostru spiritual, când mai cu seamă sorta
României este lăsată in mâinile -Poporului condus moralmente de
cucernicia-n6stră.: Acâstă datorie
mult prin orgunul protoereilor.

până acum

mi-am

implinito mai

Acum însă mă adresez direct către cucernicia vâstră, ca să'mi
implinesc şi mai consciincios datoria mea, de Păstor, deşteptându-“& la calea cea bună arătată de legea supusă deliberaţiunei şi

aprobărei Poporului român.

|

Cucernicia v6stră vă aduceţi aminte de anul 1857, anul Unirei,
cu alte cuvinte anul învierei României; şi sciți cine ai fost cei
intâi

apostoli

ai acestei

mare

şi salutare

„Clerul de sigur a-fost în fruntea
ținând

cu demnitate

acea

idee,

idee!

Poporului,

prin urmare,

propagânăd şi sus-

elevul atunci a sciut

a se pătrunde de marea și sânta sa chemare, a dovedit că el
simte şi doreşte că Națiunea sa, să fie şi să ţină locul ințre Națiunile libere şi civilisate

ale Europei,

să ţină

providenţia neincetat “i-l arată prin degetul săi,

locul

acel pe

care.

Unirea cântată şi susţinută de cler ca și de intregul Popor
român,.ea a devenit un fapt indeplinit, dacă insă Unirea n'a dat
încă cu acea imbelşugare,.până- acum, fructele ce s'au dorit,
causa
a fost Că "I-au lipsit cele-l'alte instituţiuni.
de Dreptate şi Egalitate,
causa ce s: arată indestul şi prin proclamaţiuneaM,
Sale Domnului,

Am dar, tare credinţă câ clerul nostru român nu numai
că nu va
fi uitat măreţile sale fapte din trecut,ci incă, „spre compleetarea
lor, va fi şi astă-di cel intâiă care.va da probe de iubireşi patriotismu către alesul Naţiunei române.
a
Clerul

român

va sci,

pe

lângă,marele

propagărei -Religiunei lui Ilristos, a uni şi po

propagărei

principiilor

timpului

dătătoare

nume

de

Apostoli

acel de Apostoli

ae viață

NaţionaJă.

ai

ai
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|

-

nu pleInainte dar, înainte cu bărbăţie şi cu prudenţă, şi să
credem
nu
să
vorbe;
or
ori-căr
rea
căm urechile n6stre in asculta

că Suveranul României

din 5 şi 94 Ianuarie nu vroieşte, pe

lângă

pe aceia a
îmbunătăţirea, 'stărei sociale şi publice a Românilor, şi
scie, este
ei
clerului, care este sufletul societăţei. Alesul Români
ale socieconvins că clerul este unul din elementete cele mai vitale
şi că este
tăţei, el scie că clerul ţine în .mâna.sa inima Poporului,
aceste
Avend
at.
intemei
bine
Stat
ui
basa, tare şi neclintită a ori-căr
.
ătățită
neinbun
a
sciinţi, sârta clerului nu pote remâne

Să ne facem dar mâi întâiii noi datoria către Ţara şi Tronul
condus de
ei, să dăm tot concursul prin sfătuiri către Poporul
de urât şi
noi, inv&ţându-l în a deosebi binele de răi, frumosul
cu toţii,

realitatea de aparenţă; şi ast-iel, in'unire

în
în linisce..

Tronului
pace şi in dragoste îrăţească să ne grupăm in jurul
|
I.
Ion
dru
mâniei, în jurul alesului Nostru Alexan
Ca preoţi ai altarului
aceste şi apoi a ne.rezema

Ro-

Dumnezeesc, avem datorie a împlini
în iubitul nostru Domnitor, că la timp

a
i
işi va face şi el datoria către noi.
Terminând, incă odată Cucernicilor Preoţi, vă daii părinteasca
mea. sfătuire,

până

a vă convinge

cu deplinătate

acum şi a le.urma în totul, că ast-iel
să vă bine-cuvinteze

iuirei Naţionale! -

a

o

şi să ve lumineze în calea mân-

|

|

|

“Locot. Mitropolit Moldovei şi Sucevei. Calinic,
“Anul i864 Mali 10, NO 1588

dise

noastră de

chemarea

a

Apostoli să lie in adevăr deplinită.
Dumnezeii

despre toate cele

|

(9.
11 Maiii 1S64

AFACEREA

A

SUŢU-BALŞ-LAMBERT

a.
MOXITORUL PRINCIPATELOR-UNITE-ROMĂNE (SUPLIMENT EXTRAORDINAR
”

,

Bucureşti,

11 Maii

„MINISTERUL "DE INTERNE
Guvernul

de

cât-va

18601.

|

timp era incunoştiințat despre

mai multe

vinovate uneltisă în contra Univei şi a Domnitorului, şi în capul
cărora se află ambiţioşii, cari de cinci ani ţineau România în nelinişte şi in desorganisaliune. Aceste unelliri aveati: de “scop
de a

aduce prin luptele dinăuntru căderea Vomnuluă Alexandru Ioan ],
iar prin stăruinţele din afară de a dobândi ruperea Unirei și numivea

dea dreptul

Iaşi. Agentul
torul Dimitrie

Lambert,

talului Brâncovenesc
un

a doi Domni,

principalal unora
medicul

din

unul

in Bucuresci,

aceşti

casei

sfântei Mitropolii

din. Bucureşti.. Acest

agent de

an era in necontenite călătorii în străinătate:

dată el se alla la
in ţară prin

Constantinopol

mijlocirea

Incunoştiinţat
cureşti,

domnul

soţiei

şi altul în

răi cetăţeni,

şi ţinea o

sale rămasă

era

doc-

şi a spi-

mai mult

de

în cea de pe urmă

deasă

corespondenţă

aici.

|

despre curânda intoarcere a d-lui Lambert in Bu-

Ministru

de Interne

a fost

dat de

cu

timp

ordin

la prefecturile dunărene, ca, la debarcarea sa, să i se cerceteze
hârtiile. Domnul Vasile Bucşenescu, prelectul de Vlaşea ş'a
indeplinit misiunea

cu

inteligenţă

şi succes.

Ajuns alaltă-eri Sâmbătă la Giurgii,
chemat in camera

vămei,

doctorul

Lamberti

şi acolo in fiinţă de marturi,

a fost

prefectul

i-a

cerut hârtiile ce avea cu sine. Ela tăgăduit că avea hârtii; pe
urmă

scoțend un pachet din haina sa, a voit a-l rupe Şi a înghiţi
unele scri-

sori. Prefectul Ta oprit de la acâsta, şi luându-i hârtiile
sa mărginit

de a le inchide int”un pachet, sub sigiliul săă Şi al d-lui Lamberti,
Jar acesta fu lăsat în libertate spre a-şi urma drumul spre Bucureşti.
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Plicul adresându-se d-ui Ministru
de interne, acesta l'a deschis
în fiinţa mai multor marturi şi a secretarului consulatului grecesc
de a cărui protecţiune ar utărna doctorul Lamberti. Resultatul cer- cetărei, ce de o cum dată se poate comunica publicului, este că scopul
vinovatei uneluri era de a ajunge la detronarea lui Alexandru
Ioan 1, la ruperea Unirei şi la numirea deadreptul din străină-

tate a căte un principe Caimacun pentru fie-care principat. Persoana
cu. stăruinţă de a fi numit Caimacan în ţara Rămânească este d-nul
Constantin

Grigore

Suţu,

vechii

ministru

sub

domniele

regle-

mentare şi părintele deputatului din Cameră d. Grigori C. Suţu!
Mai multe acte autentice, intre cari unele scrise şi subscrise,
de însuşi domnul Constantin Suţu, dovedesc aceasta în chipul cel
mai învederut.
Aceste din urmă acte s'ait depus în mânele domnului procuror
al Curţei criminale, carele wansportându- se la, casa. d-lui Suţu, şi
supunendu-l interogatoriului, acesta n'a tăgăduit nici subscrierea,
nică fapta sa.

In urma acestui interogatorii, prin mandat judecătotiesc, d-nii
Constantin Grigore Suţu, doctorul Dimitrie L.amberti şi soţia sa s'aii
„pus

în stare de arest, ca preveniţi

de crime de inailă trădare către

" Tară şi către Tron.
|

Vinovatele

uneltiri

ce se făiceată în Bucureşti, în contra Unirei

şi a Tronului, erai imbinate cu alte asemeni în Iaşi. Ceea ce d-nu
Constantin Suţu lucra aici, se repeta peste Milcov de domnul Panaite
Balş, deputat din desființata Cameră. Şi acolo, ca şi aici, nu se

ținteu la nimic mai puţin de căt la rumperea Unireă şi lu
directă de Domni separatiști.
În urma unei cercetări. făcută eri 10 Maiii la casa
Panaite Balş din laşi, cercetare operată de d. N. Catargiu,
„ districtului şi de procurorul tribunalului judiciar, din Iaşi,
mai multe acte cari nu lasă cea mai mică îndoială despre
uneltiri. Mai multe hârtii scrise şi subscrise de domnul
vedesc că acesta complota în străinătate," precum
-.Cameră, în contra Unirei, în contra Domnului.
EL

cerea

o anchetă

el învinovăţia pe Guvern

numirea
domnului
prefectul
s'aii găsit
criminale
Balş, do-

complota

şi în

în ţară spre a se cerceta purtarea Domnului

pentru

că voia organisaţiunea

militară a

._ ţărei, el pleda în contra reformei legei electorale, el propuneao unire
„ federativă. Unele din hărţiile sale purtă titlul de Comitetul Clubului
Naţional.

:30

Domnul Panaite Balş sa pus în stare de arest, ca prevenit de
crimă de inaltă trădare către Ţara şi către Tron.
Cercetarea şi în. Bucuresci şi. în laşi se urmează cu cea mai
are

activitate,

şi îndată .ce

ea va

fi desăverşită

tribunalele jude-

cătoreşti: competinte vor fi chiemate spre u judeca pe preveniţi in
cuprinderea legilor penale. . .
E
-

„Ministru de Interne Mogâlniceanu.

b.
"SCRISOAREA

DOMNULUI

S.....1) căTrRE DOMNUL Docron D. LAMBERT

LA CONSTANTINOPOL

Domnul mei,

DIN BUCURESCI
”

1864

Aprilie

4,

|

Am primit cu bucurie de la soţia D-voastre scrisoarea ce 'mi-aţi
“adresat lu.14 a trecutei :luni -Martie,. ieri la 3 ale curentei, şi cu

multă luare aminte am cetit acele cuprinse. Nu tăgăduesc că politica are mare: complicaţii şi intorsături. (din causa cărora se incurcă treaba) dar starea lucrurilor de aici a ajuns nu grea de suforit, dar nesuferită ; nimie sfânt, nimic legiuit, nimic respectat ;
samavolnicii şi alta nimic. Camera ai făcut'o mai răă de cât aceia

a lui Ali din Ianina. Primul ministri
„ai făcut atâtea fieberi in ţară cu legea

cu sateliții săi dictatori,
rurală, răspândind mii

de.exemplare tipărite, inainte de a se sfinţi prin o 'legiuire, ordo-nând.a se ceti prin biserici, cârciumi şi pieţe, aţițând pe
popor in

contra: proprietăței, ca -să:poată prin acest mijloe să intimideze pe
bine cugetătorii din Adunare să voteze asemenea lege.
De alaltă-eri
aii inceput ase da jalbe 'la Adunare, protestând in contra
celor

"co.cuteasă,
să violeze Legea proprietăţei, prin silhicie
in' potriva
Convenţieişi articolilor 32 din protocol şi 13 a Conferinţei
din Paris;
“tevisuirea

legilor

în :vigoare,

religia -proprietarilor,

arendaşilor

şi
țăranilor :pentru imbunătăţirea soartei acestora, nu dice
să răpească

pămenturile: noastre şi să le-deie ţăranilor, din potrivă,
Convenţia
lămurit opreşte de.a se ataca proprietatea. Aşa dar cere
să "ăpească
averile monastireşti şi pe cele particulare.
Oare Inalta Poartă în înţelegere cu Puterile, hotărit'ati să oboare fundamentele
PrincipateHo»? Peste puţin, ea :va.vedea toate clasele omorindu-se
, trăgendu-se”
„*de'per şi :v&rsându-se şiroae de sânge...
s'au deprins cu misiunea
1) Constantin Suţu.
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să ridă de Dumnedei şi de oameni; ai hotărit-să ne schimbe şi
religia, şi câţi din arhierai i sait opus, "i-ai batjocorit; isgoneşte

Mitropoliţi, Episcopi,

Egumeni,

inlocuindu-i prin

peste 1150. feţe,

oveatuvede ale Lui revoluţionare, disposând de cele slinte, fără
Adunarea Naţională, ca să 'şi împlinească scopul. vinde cu chipuri
despotice toate locurile, casele şi alte cu drept de besman, luând
bani în dreapta şi în stânga, întrebuinţând această avere :ca pe a
sa proprie, fără nici o lege, tără -consimţimentul Naţiunei.
In sfârşit ce să “ţi dic amice? Explică celor în putere că dice cu

fudulie -că ii joacă pe degete, că face

aii inarmat pe

vrea,

ori-ce

ţărani în genere, minţând in răspunsul săi că aii dat la vre-o câte-va
sate arme ca să se apere de făcători de rele şi de fiare sălbatice....

plecat

Banii îndată dupe ce ai

|

“i-am dat Cucoanei :).

Sunt amic şi serv

-

Seas
C.

ScnisoAREA DOMNULUI $.....2) CĂTRE DOMNUL

DOcroR LAMBERT

LA CONSTANTINOPOL.
București,

Doniniul mei,
primit scrisoarea 'D-voastre

Am

din

1864 Aprilieîn 6.

|
şi am

1-Aprilie

cetit cdle

cuprinse. Indată ce mi se va înlăţişa' poliţa de 109 lire, o'voiu plăiti-0....:0ri ce vor voi'să

găsească.

facă, să se

.

pentru

o

Nu -cunoaşteţi la 'ce crisă

“vuşinarea 'şi dărămarea
la Roumanie»

grăbească,

şi la ce culme ai

ajuns răpirea, ne-

ordinei 'şi averilor. A inserat in «Voix de

proiectulîn contra nroprietarilor,

pe care Paii tipărit

Mihistrul-şi Păi împrăştiat în 'mii de exemplare,
“sericile

satelor şi:ale oraşelor şi aii tulburat

însuşi ţăranii
comerţul,

strigă,

că :uii. să

|

pe

de altă parte -proprietarii

relaţiile intre'oameni

sai

ceiindu-seîn Di-

inbratăt liniştea,
in cât

incurcat.

sai

tulburat,

Noi' proprietarii

am

“făcut 'şi 'am -irifățişat o 'jalbă la Adunare, amintind'representanţilor
:dâtoriile
lor :dictate de legi; n'am! apucat ao
:că''să

v'o trimsât, dar-cu

poşta

viitoare

tălmăci

veţi avea

iîritrebuinţăţi. Ei aştept cu -nerăbdare :să'mi -scriţi
“intemplăte.şi cauza intârzierei.
1) Domnei Dr Lambert.
2) Constantin Suțu.

franţuzeşte

pentru

ca să o

detailurile celor
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DBastimentul francezce aii adus 30 tunuri ghintuite, vroind comandantul

turc al portului Sulina

să'l oprească,

ca să puie mâna

pe electele de răsboiu ce cuprindea acel bastiment, Frâncesul

telegrafiat la Galaţi şi ai chiemat

două

vase de resbel care

şi puind in mijlocul lor bastimentul cu inuniţia,
pân la Galaţi, unde ati descarcat tunurile.

“lată

faptă

de

Amic

şi de

Paă

ai
viind

intovărăşit
!

Aliați!!!

Despre monastiri, in toate dilele se complică: mai
ocupă s& aducă toate în desăvârşita paralisare.

mult,

şi se

De ieri s'a răspândit huit că se demisionează şi pleacă, Aceste
de o cam dată.
Amic şi serv.
S..

d.
ScnIsoan:

DomnuLui

$.....5)

cărae

DOMNUL

Dr. LAMBERT

LA CONSTANTINOPOL
,

„ Bucuresci

iubitul meii Anuc,

1864 Aprilie

16/28 Joi.

e

Scrisoarea D-voastre fără dată am primit'o astă-di de la doamna
Lambert (pe care o văd dimineaţa şi seara in dilele aceste la biserică). Cetind cu atenţie scrisoarea mă grăbesc a răspunde, fiind

mâine diuu în care am să vă serii.
Şi iară vă

dărâme

die

arătaţi celor in

ţara de ses fondements.

E

putere câ acestea ai hotărit se
.

După ce ait fost dat la Cameră proiectul aa

precum

îl nu-

meşte el lati tipărit mai dinaintein mai multe mii, trimiţindu-l ca
proiecte votate, Ss'aii cetit in toate satele şi bisericile, aă dat foc

pailor, şi ait revoltat poporul, pe de altă parte cu multă înşă lăciune

tulbură toate clasele, atacă basa proprietăţei, inşală pe ţărani
că
are să'i norocească, dându-le câte o bucăţică de păment, pe
care
o vor plăti-o, qice el, în curgere de.20 ani.
După ce de la regulament in coace erati indatoriţi de Guvern să
plătească in loc de 33 lei ce plătea pe.an, să plătească astădi
130 lei

fie-care;

mai

vrea

săi

mai

ingreueze

incă

şi cu

plata

silnicei

cumpărărei acestui pământ cu alţi 5 galbeni pe an dare,
şi in astfel va i silit fie-care locuitor in curgere de 20 ani, la fie-care

trei luni să plătească 72 lei aiară de dobânqi,
-1) Constantin Suţu.

pentru

că

Guvernul
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va da obligaţii particularilor cu dobândă de 5 la sută pe an; şi:
sistemul comercial dărămându-se încetează cu obligațiile aceste;
Cameraa atacat Ministerul pentru tulburarea ce a causat în Țară,
dându-i vote de blâme Făinisteruiui, care "şi-a dat demisia.

Vodă

ori-ce

premeditând

mijloc

de ruină a societăței, nu

numai

ma primit demisia dar proroagă Camera până la 2 Maiă, trimițându-i un noii Proiect de lege electorală arneninţând Camera, pentru

că făcând o nouă lega prin mijloacele cele mai perverse, să ajungă.

la scopurile sale democraticeşi să dărâmă totul precum o veţi
vedea inserat în Jurnale...

Pentru acea dic, dacă Prea Puternicul Imperat are încă milă

uceste

Provincii

aii iăcut'o

cu moşiele

de

şi nu

voieşte a le

în

trăda

mânile

a nişte

tâlhari de Drum mare, care ai drept plan şi bază ruinarea
societăţei şi răpirea mareiși micci asevi tutulor claselor, precum
de 2 a viitoavei

lună

paiitoavele sale oștiri,

monăstiresci,
Mai,

să

milostiveuscă

se

de

să se isbăveasecă

si să scape

Provinciele

ânrinte

Viciu prin

bi-

de lepra sansculoţi-

Ministru,
lor a cărora şef este Prinţul şi adjutantul scii Primul

.

a

visul Dracului!

însemnat şi
Vă anexez un supliment jurnalului «le Nord», foarte
încă. Acesta astă-di
lămurit spre a vă sluji deel daca nu Vaţi vădut
- La Doman are un batalion de G10 Poloni,
_
dilele câte un icosar, hrană şi îmbrăcăminte.

“Sub

masca de prim

î

i

pleacă la Moldova.

cărora le dă în toate

doctor ţine pe lângă el pe fostul

în Var-

pe care îl are de
şovia 'şel al secretei revoluţiuni a Guvernului,
Poloneze. Mâine
consilier şi conducător la organisaţia revoluţiuneivoi da Cucoanei ! 25 galbeni precum îmi: scriţi.

s'a

Astă-di

respândit

: huetul

că

drumului: de

Directorul

fer

să transporte dece mii
Kustendje a încheiat cu Guvernul Otoman
|
se intre.
şi
oştire la Puşciuc, care să treacă Dunărea

Dee Domnul! Dee Domnul!!!
Arătaţi respectele mele Inălţimei Sale $....

şi tutulor

respec-

şi precisele D-voastre
tabililor D-voastre amici. Asceptend definitivele
şliri, r&mân
Servul D-voastre
.

S..

PI

1. Domnti

Dr. Lambert.

|
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e.

ScaisoantA

DOMNULUI

DIN

M'am
inimă

LAMBERT

CĂTRE

29 ApnIlIE

(Originalul

lNomâuă)

ME
-

Docron

CONSTANTINOPOL

închin

la Academia

Măriei

să, se spargă.

Astăzi

SUŢU

ale

deşteptat de la ceasurile 5 de

bate

CONSTANTIN

1867.

mi-ai

dimineaţă şi

sărmana'mi

hotărit ziua ca

să mă

duc

la P1... unde se vor întruni M. S. şi M. de Ext... pentru ca să
ne înțelegem şi să schimbăm unele hărtii..... Alaltăeri Luni Sai
intrunit străinii puterilor, pe lingă M. de externe, şi ait decis să
se

trămită

toţi

o comisiune

străinii

curind

a oprit

va avea

Napoleon
sunt mâniali

şelat.
Nina

şi M.
foc pe

de

oxterne,

Dar

din.

după

L.2 de oare-ce

îndată co mă

unele lucruri,

mea,

operaţie,

seara

o telegramă

causa Congresului,

către
care

în

loc la Paris.

Diseara,

adăuga

în principate:

ori-ce

aflu din isvor

'şi-i-a făcut de ruşine

voiii intoarce 'de

jar mâine

săraca Nină,

cum

vă voiii

care e singură

la $. 3

trimete presenta

singurică,

sigur,

şi

i-a in-

vă

voii

mea prin

şi mai

ales în

zilele sfinte de Pasci.
Mam dus la Isvorut Dătător- de-viaţă şi am făcut rugăciune
şi cu dor m'am rugat şi v6 am pomenit, D-zeu ne va asculta,

Sunt donă ceasuri de când m'am întors de la P.! Mam

cu cei 2
am dat
ŞI S'ait
legat de

M.işi timp de trei ceasuri am vorbii şi am
3, după ce am preseniat mai intâii actul
convins aşa că "mi-ai dat unul prin care,
mâni şi de picioare, dar sai legat şi ei

întâlnit

schimbat hărtii;
de plenipotenţă
ce e drept, m'ati
cu toţii nu mai

puţin — şi ast-tel mi s'a liniştit sufletul.
Luni este Corban- Bairam şi vizitile sunt incvitabile

precum

şi

darurile pentru agalele Miniştrilor.
Sosisem a doua di de Bairam la Constantinopol; a treia di
am
alergat Ja visite, visitele mai costat aproape 30 de lire. De
Pasci
noui visite şi noui bacşişuri la agale inafară de Ciurecurile
"(co-

zonati) ce trebue trimise Miniştrilor şi scerelarilor precum
coleluri etc. lucruri cari vor costa aproape 35 de lire. Un
1. Porta,

2, Cuza.
3. Sublima
4. Xlinistri.

Porta.

şi ouă,
butoii

33

de vin de Nagusta la o persoană de lingă F.! şi rudă a sa m'u costat nu puţine cheltueli teribile, cheltucli, cheltueli nesfărşite cari
mai înspăimântat. Luni iar bacşişuri pentru Corban-Bairam. Scuzaţi-mă Alteță, scuzaţi-mă, stăpinul meu, dară iarăşi am nevoe de
“bani şi trag o poliţă de 95 lire in numele. Ninei mele, pe care poliţă îndală ce i-o vor presenta, „vă o va aduce spre a o plăti. Ştii
“că aţi cheltuit destul, dar nu îără resultat.....: precum veţi vedea.
banii ce aţi.dat nevestei
Vă sunt recunoscător, Alteță, pentru
cu seamă de sfintele
.mai
lăscae
o
'nici
mele care rămăsese fără

Pasci. N. Aristarhi 2 câ un ogâr-se află adese-ori în faţa mea,-mai
de

ales a doua'di

la

Pasci eram

$. şi

eală

şi el

"naintea mea şi a aşteptal să plec, dar tot acelaş lucru

s'a

că

aşezat

il aşteptam

şi eii şi S. în cât desperându-se $., i-a cerut scuze, Va lăsat singur şi ne-am dus în altă odae unde timp de un ceas am vorbit,

iar el după ce a aşteptat: în zadar, a plecat. -Acelaş

lucru mi

sa

întâmplat de două ori şi la M. de externe..... şi la secretarul lui F.
V& mulţumesc pentru instrucţiunile ce 'mi daţi prin scrisoarea
voastră din 16 .alel. e. precum şi despre doctorul polonez al lui Cuza.
Agendele parlamentului şi tot ce -se intămplă in țară le am
regulat în mânile mele din gazete, iar de două ori pe 's&ptămână
mi le trimete Nina mea, lălmăcirea lor în limba lranceză mă os“teneşte foarte mult, de oare-ce aceasta mi-aii cerut-o A. A. de ext.
şi ALt..... nam trudit mult, am alergat, am lucrat aproape. cu nă- :
duşeli de sânge şi D-zeă să aibă mila de mine şi să; vie: în ajutoru-mi, şi .... îmi va'veni în ajutor, Alteță.
. Constantinopol,

|

”

f.
SCRISOAREA
,

CAIMACANULUI

LU. N.

(Originalul

la Academia

a

Mon cher Cousin,

29 Aprilie

1864.

|
BALŞ. CĂTRE VERUL SEU,
Români)

. Jassy le 4 Aoât V. S. 1856.

Pai recu vos deux lettres du 2 Aout ainsi que celle du 5 Sep“tembre. 'Toutes-les trois me 'sont parvenues ă peine avant-hier.

“Te ne connais pas la raison- de leur retard, mais le fait. est

que

les deux premitres se sont diablement lait altendre. Jai vu ce
ue vous avez fait relativement aux. journaux et je vous en re-

mercie, mais, mon
1. Fuad Paşa.
2, Representantul

cher, c'est bien cher et surtout pour des petits

şi omul

de încredere al Prințului

Bibescu.
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_journaux,

tels que

la Patrie
et autres

de ce genre,

vous

tes

trop

genereux et ne pensez pas que celă monte ă plus de 3500 ducals
A
:.
par an. C'est une somine enorme.
Pai fait: dire ă Naoum de venir toucher les trois milles francs.
- Kogalniceano, ce. mauvais drâle dit quă Paris nous avous
tâche dacheter. tous les journaux, mais: que vous n'avez rien pu
faire â-part quelques petits journaux insignifiants et gue
lui nous
arrangera ! .

Jai 6crit ă Panajotti

de vous

donner

des

details

m.nistration, je n'ai pas le temps de le faire
je puis

vous

dire

c'est que jai augmente

sur

moi-m&me,

les revenus

de

mon

ad-

ce que
la muni-

cipalite de cinq cenls mille piastres pour trois ans; crue j'ai nomme
une commission pour 6laborer les comptes des finances et lirer
ă clair, la raison de laquelle drive le deficit et la dette -de letat
qui monte ă 12 millions; que deji il m'arrive des arz-mazars de
presque

tous

les districts poa

Za non-union

de

principauteset

je les 'envoie ă la Porte.
Quant ă votre titre de Pacha, jai €crit ă Photiadi
aussi

pour

votre

dâcoration

autrichienne,

personne n'a rien recu que des

promesses

mais

aa:
(9) jai parle

jusqu'ă

et voilă

present

tout. Je nai

pas recu la. quittance de Doze que vous prâtendez m'envoţer.
Votre petite se porte tres-bien. elle est chez vous, soyez tranquil
lă-dessus.
|
e
a

Pour ce qui est des salines, j'espere que vous serezici jusqwau
temps de Ladjudication: definitive, je ferais tout pour vous, j'es„pere
dejă

que
trois

vous

ne

doutez

compagnies

qui

pas

de celă.

Je vous

prâviens

quiil ya

se presentent pour les salines,

une fran-

caise, une autrichienne de Vienne et Micha, peut-etre meme Marcopoulo. Tâchez cher ami, de nous revenir un moment plulât;
vous tes tres n6cessaire dans les circonstances actuelles. Les
Unionistes se venuent terviblement depuis qu'ils voyent que dans
le pays Lon fuit des papiers contre Punion; ceci les tue compl&tement, leur fourberie parait ă l'evidence, l'on voit que . ce :sont
des importeurs et des intrigants et que Ze voeu du pays est pas

Punion. Brilez ce papier, ne le jetez pas comme î votre ordinaire.
Embrasez la cousine de ma part, vous ne me dites pas si elle

revient avec

vous.

Au

revoir.:

|

| Th.

A,

Balsche.

PS. Au moment de cacheter cette lettre je recois le 'journa
l «le
Sitele» dont je joins copie ici, vous verrez les avanies que
l'on y
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dit, j'ai, fait. lă-dessus

des

dâmarches. formelles auprăs des deux

consulals, mais il: faut :aussi que Mr. Doze fasse de
article,. dans lequel i! sera dit que non seulement je
aucune mauvaise voloni ă V'6gard de la France mais
contraire.je suis tr&s-bien avec le consul et que non

SCRISOAREA

D-LUI P. DALş DIN 15 MARTIE
„(Originalul

la Academia

son câtâ-un
ne manifeste
que bien au
seulement. .

1856 Iaşi! -

Româră ă)

Le hillet de dix-mille ducals que j 'ai donnâă Monsiour Adossides, secretaire intime de S. A. Auli-Pacha et que mon cousin le Vornick Th6odorilza Balsche, "confirme que cette somme sera xvalable et payee, je m 'engage ă ne la reclamer de mon cousin. cue
dans le cas oii mon cousin sera nomme Prince de Moldavie par les

soins de Monsieur Adossides. En toi de quoi j'ai donn6 ce papier ă
mon -cousin
medie.

contre

la Lettre „qi

cerira ă S. E.

PEveque
|
P,

de Nico|

Baische.:

h.
ScRniso AREA

LUI "Ouen

FAiz EREENDL! CĂTRE
RUCUREŞTI
(Originalui

la Academia

DocronuL

“Am

primii

iubitul

Vasile

scrii;

mi-a

scumpă

a D- tale

şi m "am bucurat

mult

|

celit partea grecească şi am inţeles bine cele ce- mi

iar pentru cea. franţuzească

fiind-că era

1859, Constantinopol.

meii Doctor, -

scrisoareă

aflând că eşti sănătos.

LA

Nomână)

25 Martie

Prea

LAMBERT

încă

bolnav

şi

nu

m'am

putea

dus insumi la |. S.,şi

să o cetească

el singur,

a

chemat pe Aril-Dey şi a celtit-o prea bine, a înțeles bine şi s'a bucurat foarte mult de cele ce se petrec; dar din partea noastră nu
putem face alt-ceva, de îndată ce are să se hotărască de către Con-

ferință (Conterans)

şi sperăm

„dată n! "avem nimic mai

cât de curând a se hotări. De-ocam-

noii. Dea D-dei

să se facă după cum dorim!

1. Publicată în. Acte şi Documente relative la Istoria Renascerei
mitrie Sturdza Vol, IL pagina 1104 actul No. 501,
:

Româniet de Di-

Tare m'am bucurat
de inţelegerea ce s'a luat spre a,propune
iubitului nostru Ghica casă primească domnia; transmiteţi-i prieteneştile mele salutări şi asiguraţi-l, că pentru acest scop şi. noapte
şi di m& rog lui D-deu şi din răsputeri lucrez.

Şi fiind-că numai în qilele acestea începe Congr esul din Paris,
din cauză că până acum nu se întruniseră representanţii, suntem
nevoiţi a aştepta hotăririle sale ; suntem
după ştirile ce primesc de pretutindeni.

însă siguri,

că vom

reuşi

Şi întru cât mă priveşte, voii căuta tot-lVa-una a lucra pentru
I. Ș. Prinţul Ghica, şi sperăm că D-deă ne va ajuta.
D-lui Ciocan....!? spune salutările mele prietenești, și dacă cu
ajutorul lui D-deii se vor isprăvi aceste afaceri, vom reuşi şi cu afacerea lui; să nu creadă că lam uitat. D-lui Cantacuzino salutări,
de asemenea D-lui Costache Bălăceanu şi D-lui 'Tătorianu precum
şi fraţilor Domni Hagi-Pandele şi in genere tutulor prietenilor ce
intreabă de mine. Nu uit a avea în vedere şi decoraţiile D-lui Tătoreanu, şi ale D-lor iraţi Hagi-Pandele. Câna voiii da de timpul
oportun, voii profitu; căci, din cauza complicaţiunilor, va trebui
să aşteptăm. Ieri am văzut pe Ministrul de Externe Fuad Paşa S
mi-a vorbit despre ele; mi-a spus că a D-voastră aţi primit-o,
acum va îngriji pentru “ale lor.
|
|
Muhia. . . Bei vă salută, Selaadin Bei de asemenea, precun
şi toţi cunoscuţii D-voastre.

Complimente

Doamnei Lambert” precum

și de la hanimat

mea

multe salutări.
AI inţeles dar, amicul mei Doctor, că cu voinţa lui D-deii, îndată ce lucrurile ne-ar [i la indemână, îngrijesc şi voii îngriji,şi
voii
că

termina atât aiacerile de acolo
voiu uita cel mai mic lucru.
Salutare.

cât

și cele

de aici

şi nu crede

Prictenul D-voastre
"Omer
Membru

(urmcază

1. Nevastă,

semnătura

Fuiz

al Consiliului

Ejfendi
de

Finante.

sa cu litere turceşti

şi sigiliu stu)
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i.
PETIȚIUNEA DE GRAȚ ARE ADRESATĂ ISĂLŢ IMEL
ROMÂNILOR DE D- -L DANAITE BALŞ DIN
ETC. ETC. ETC.
(Originalul

A SON

ALTESSE

la Academia

SALE DOMNITORULUI
19 Mari 1864.

Română)

SEBENISSIME- LE PRINCE ALEXANDRE

JEAN I.

Monseigneur .

Te Gouvernemeni a juge ă propos de faire chez moi une visile
domiciliaire, j'avais quelques papiers pour mon propre usage historicue dans lesquels j'avais exprime mes appreciutions. Neces-

sairementje combattais Punion des Principautes ct le Gouvernement de Votre Altesse non comme Prince de la Moldavie, mais
comrme representant le principe de Punion devant uvoir lieu que
durant la vie de Votre Allesse.
Vai remis moi-meme ces papiers ă Monsieur Nico Catargi en
le priant de les renvoşer ă Votre Altesse pour qutile soit seule
juge appreciateur si je suis un conspirateur conlre les institutions de VEtat ou si je suis un barboulieur de papier pour mon
propre usage. Monsieur le Preiet a jugs autremeni; il u livre ecs
papiers entre les mains
du procurevr qui m'a îait un iuterrogatoire

et m'a remis entre les mains de la Prâiecture de Police oi je suis
detenu comme un Criminel sous le mandat de conspirateur contre
Votre Altesse et les institutions de V'Etat ayant des correspondances
avec la Cour Suzeruine et les Ambassadeurs des Puissances garantes. Chose qjui n'existe pas. Je vous donne ma parole, Monseigneur que je n'ai jamais conspire, que peut-etre je suis le seul

de mon

opinion, que si i 'ecris, cest pour mon propre usage el pour

Vavenir.
Vote Altesse veut âtablir une nouvelle forme de Gouvernement,
et s'il m'est permis de dire un mot du fond de mon cachot d'ou

peut-âtre je ne vevrais plus la lumitre je crois qu'il ne serait pas
bon que ce Gouvernement soit inaugurâ par une accusalion, une
arrestalion contre un homme qui est eriti&rement innocent du

crime dont on Paccuse. Il ne serait pas politique que ces papiers
qui traitent du passc soient livres entre les mains des lribunaux
pour

qu'on

leur donne

drait beaucoup

micux

toute la publicite

voulue

par la loi. Îl vau-

oublier le pass€ et qu'il fasse mieux que ce
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(won

a fait juscquă

present.

Ce sont precisement

litiques qui excitent les passions.
Mais si Votre Altesse me croit

coupable

les procts po-

davoir. pense et ecrit

pour moi sans donner la moindre publicit je me soumet au verdict
„de

la justice

petuel

sans

de Votre

que

Altesse

jamais

on

en

acceptant

entende

un

un

motde

bannissement

per-

recrimination de

ma part.
Je prie Votre

Altesse de prendre

aussi en

consideration que

je suis ptre dune nombreuse famille -que je suis malade que ma
femme Test &galement et que cette detention me conduira au tombeau.

Je prie Votre Altesse instamment de vouloir bien acceder ă ma

demande.

|

Je suis âvec

cc
le plus profond

|

|

respect. Monseigneur

“de

Yotre Altesse Sârânissime

„Le trăs humble
ct trts obcissant serviteur
1864, Mai 12.
Jassy
„- PrEfecture de Police,

P. Balsche.

].
PETIŢIUNEA DE GRAŢIARE ADRESATĂ INĂLȚIMEI SALE DOMNITORULUI
DE DOMNUL
CONSTANTIN SUTZU 1 DIN 16 luxie 180%.
(Originalul la Academia Română)

ALTESSE

SERIENISSIME

Monseigneur,

Daignez lire cette supplique
lut plus aveugl6 que coupable.
Je viens,

Monseisneur,

que Vous
”

implorer

Yotre

adresse un infortune qui
clemence;
des

le com-

mencement de mon arrestation, j'ai avoue sans restrietion aucune,
“la faute que j'ai commise, et dans laquelle m'ont fait tomber ma

cvedulite et une aveugle ambition. Timplore de Votre indulgence
une enticre amnistie. En vous montrant grand et genâreux, ce
sera
pour moi, plus que tout acte judiciaire, vous vous serez ac(uis
des droits ă mon 6ternelle reconnaissance.
Un emprisonnement de six semaines pour un homme de
ma
condilion et de mon âge; des douleurs physiques et morales ; tout
1. Ortografia

autorului

s'a-păstrat;

facsimile la finele “volumului
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cela râuni est une bien triste lecon dui pesera lourdement sur-moi
jasqu'ă la fin de mes jours.
Soyez granil et genereux, Monscigneur, suivez le venchant de
Votre coeur: en m'accordant pardon avec Votre bienveillance accoutumce.
De Yotre Altesse Ssrenissime,.
Jai Phonneur d'âtre le:
serviteur ct sujet

tres-humble

,

|

Bucarest 16 Juin 1864.

|
ADRESATĂ

he.

DOUA

A

Constantin Souizo.

PETIŢIUNE DE GRAŢIARE
SALE

INĂLȚIMEĂ.

ROMĂNILOR

DOMNITORULUI

DE DOMNUL PANAITE BALŞ DIX 18 IULIE 18041
(Originalul la Academia Română)

Pre Tnalţate

Doamne

Am vâdut actul de
astazi numai recunoscu
vina mea provine mai
Ac6sta uşurinia puse in
doue luni jumatate in
rosti nn va

acusaţie a procurorului Curţii Criminale ;
lota gr avitatea actelor de care sint inculpat.
mult din uşurinţa de cât din rele scopuri.
scriivile mele politice o expiedi deja piste
iînchisore. Osinda ce judecatoresti mi sar
de cât mustrarea

fi nici o data mai mare

conştiinții mele..

Permittiţi Pre Inalţate Doamne, se fac un apel la generositate
inimii Voastre şi ve fâgăduescii câ in viitor Inalţime Voastrâ şi
țara va gusi o desevirşita supunere la voinţiile sale.

“A Inalţimii Voastre
Pre

-

plecat

și supus

serv

P. Bals.

1864, Julii 18.
Iassii.

|

MEMOIRE

REDIGE PAR MoxsIEUR:P.

BALSCIIE

ă la
S. A. le Prince Râznant de la Moldo- Valachie a: adress6
un
Paris
de
Traite
Sublime Porte et aux Puissances signataires du

:
Mâmorandunm, qui peut &tre râsume en sept points
1. Que. les articles de la Convention ofirant un controle

sur le pouvoir exâcutif, comme par exemple
pilite ministerielie,
a autorului
1. Ortografi
2

soient

sârieux

celui de la responsa-

abolis;

'dat în facsimile.
lui
s'a păstrat întocmni; ) la fireL: . volumu
.
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„2. Que V'Elu de la Nation represente, non seulement un Prince
€lu par la volont& nationale, mais encore le principe de PUnion des

deux Principautâs;

e

3. Que la double 6lection entraine apr&s elle, comme condition
sine qua non, la vâunion administrative des deux Principautes,
afin de laciliter V'administration hospodariale et d'olMrir â la Sublime

Porte

ei ă Europe

perite morale

une garantie

du bon ordre

et materielle de ces pays;

et de la pros-

4. Que ie parti ultra-liberal reclume avec instance de S. A. la
realisation du principe de l'Union, sans laquelle il ne peut gouverner ces pays;
|
5. Que les interpellations des Chambres et leurs actes rigides
contre les Minisleres,:
que les pr&rogalives de lAssemblte sont les

sources

dans

intarissables

du

desordre

et

de

le pays;

6. Que d'aprăs
compliqut

et qu'il

la Convention
serait

Panarchie,
qui

le rouage

necessuire

de

regnent

administratif est trop

le rilormer

;

”

7. Que pour mettre fin ă cet tat de choses, îl faudrait relondre

la loi electorale.

Pe

S. A. le demande

-

instamment,

car, d'apre&s Popinion

de !'Hos-

podar, i! n'y a que la classe privilegice qui soit reprâsentee
et qui,
malgr€ les irâquentes dissolutions “qui ont eu lieu, s'oppose
ă

„toute

espăce

de

reforme.

|

L'expârience aurait prouvâă

S. a. (ue ces dissolutions n'oflrent

Mautre tableau, que celui de lire figurer, si non les m&mes
sonnes, au moins les mâmes principes.
Qu'il nous soit: permis de discuter serieuşement et avec
turite chaque point de ce Memorandum.

perma-

I

Deux
chiqueet
ment

principes gouvernent les “Nations: le -principe
monarle principe r&publicain. Ces deux formes de Gouverne-

peuvent

Aucun

ctre absolues

ou

limitâes.

publiciste n'a contestă

|

la bontă

et

Vavantage

|

du Gou-

vernement absolu pour une Nation; mais ce
moda exige des condilions telles, que rarement elles peuvent
se.rencontrer : un Prince
capable, juste, clâment et la volont&
de la Nation quvil est: appele
a gouverner. Ces conditions n'existent
pas. Neste la forme limitee
qui est aujourd'hui le paladium des
Nations civilisces et que
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rEurope a accordte aux Principaul6s, comme gage de leur prosp&rit6 intâiieure. Outre ces causes civilisatrices, il en est d'autres,

a tr&s bien dit S$. E. le Comte Walewsky uux conferences

comme
“de Paris,

le devoir -de nous

â VEurope

impose

ont

qui

accorder

i

|

des institutions liberales.

Les IHospodars de ces pays sont appeles ă gouverner par la
voie des 6lsctions. Le hasurd, les intrigues interieures president
Le

candidat

sortant peut-âtre

:-

:

pareilles 6lections..

toujouus ă de

bien, comme

de

un homme

aussi

il peut-etre un homme tout-ă.lait orilinaire, sans moyens et sans
la moindve ide gouvernementale.
elections ;
aux
limites
des
pose
a
La Convention, il est vrai,
peu de
trouve
se
qu'il
mais eltes sont tellement laciles ă cluder,

Moldo-Valaques

qui ne

voient

vaisc

a qwun

contrâle

administration.

de

parvenir -ă celle

confier les destinees dun pays aux caenlant du hasard ou dune'intrigue ? Ti

haute dignite. Or, peut-on
prices dun seul -homme,
n'y

la possibilit&

sârieux,

pour

arreter

Il est du devoir

la

de tout

marche

Prince

d'une

mau-

qui aspire au

pien de son pays, de suivre la voie liberale, afin de le faire jouir

de la plus.grande libert6 politique et commerciale. Un Prince, qui
invoquele despotisme et Pabolition de tout controle sur ses actes,
qu'il nous soit permis de le dire, est un Prince qui, dans un but

personnel, joule uux pieds Linteret de son pays, sans qw'il soit
permis-ă aucune voix humaine de. se faire entendre. Il est sans

exemple. dans Phistoive des peuples, qu'une Nation, n'ayont jamais
joui d'institutions liberales, les gagne. par la bienveillance de VEu-

vope ă la suite de

simples

voux

exprimes

dans 'des Assemblces

consultalives ad-hoc, veux traduits ensuite en une Charte constitutionnelle ou Convention. Malgre cela, homme appele ă gouverner
ces pays par les membres memes de ces Assemblâes, Phomme
qui a souscrit î tous ces principes liberaux et qui, de plus, a
prât& serment devant. Dieu et les hommes, de les maintenir au prix
m&me de son honneur ; —cet: homme vient presque le lendemain

demander
jurâeset

aux

mâ&mes

le scepire

du

Puissances

labolition de ces

despotisme.

Venons

institutions

maintenant ă examen

_Sârieux des travaux de ces Assemblees. Qu'ont-elles iait pour m6-.
viter la desapprobation du Prince? Elles- ont carte Pexamen des
comptes financiers ue ladministralion, dans la crainte de gener la
marehe gouvernementale ; elles ne se sont opposces ă aucune demande du pouroir exâculif. Elles ont tout accorde: des emprunts,

a4

des crtdils extraordinaires, et elles ont
jusqu'ă voler en bloc des budgels; sans
et măme presente. Or,.S. A. a-t-Elle
Hlaintes contre ces 'Assemblâes ?:

pousse la condescendance
que le potvoir executii en
: des
bien taison . d'Elever
:

IL
Sans doule, pour les Puissances qui ne connaissent quimțarfuitement ces Principautes, une double €lection, apres. la demande

rejetce de leur Union,

devient
un acte-historique de haute

et de principe; mais pourceux qui sont'ă
machinalions 'ourdies ă cette epoque, les
Ji Commission interimaire de Moldavie, la
populuce en Valachie; pour.ceux-lă il n'est

valeur

.memede connaitre les
violations commises par
pression exerceâe. par la
pas douteux due cette

double âlection ne soit tout autre chose qu'un principe. — Lhistoire
impartiale de

chacune

de

ces

Principantes

: qualifiera

les

actes

et

les hommes de cette Gpoque ă leur juste valeur. — Voyons en peu
de mots ce qu'il s'est passe en Moldavie: Deux parties soutenaient
la lutte: le parti unioniste et le parti separatiste ; ce dernier ainsi
HOME,

mais

a lort.-IL n'y

avait

qu'un

seul

parti

dans

les

deux

Principaut6s, celui qui-voulait &tre gouverne par uu Prince ctranger.

Et ce n'6tait pas, comme

on La reprâsente, un principe lance dans

espace dans le seul but d'âviler P Union; non! ce principe 6tait un
fait reel. — Mais: quand on est venu ă se convaincre que cette combinaison n'avait aucune chance de râussite, alors on a mis le Prince
Gtranger en avant dans le but d'6viter P'Union avec. un Prince indigne, source de desordre et Vanarchie.
Les partis unionisles et s&paratistes ne repră&sentent de fait: que
d

les principes d&mocratiques

et monarchiques.

Ces deux principes

âtaient en lulte. 'Par son influence, la Commission interimaire est
parvenue ă convoquer une Assemblee 6lectorale ă Jassy, Assemblse
pluict democratique que monarehique ; cet le scaniale electoral sest
produit & tel point qu'on allait appeler ă la Principautâ les (ils des
anciens vale!s de ces boyards. Les jalousies entre .les : Stourdza
pere et fils et entre 'les partis entre eux ont. produit l'etat actuel,
qui est un ctat completement anormal, car le lendemain de lâlection .
du Prince actuel, chacun se vepentait de son euvre de la veille et

veconnaissait avoir mal agi envers son. pays, non que le-Prince actuel

soit una 'mauvais

«un

homme,

mais

parce

parti qui re pourront produire

.qu'il est d'une

condilion

et

que le aâsordre et Panarchie,
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et son gouvernement n'a
conditions.: En. Valachie,
Ghyka contre les anciens
faire ameuter la populace
juscu'au point de lui faire

pas la chance de durce que dans .ces
Prince: Alexandre
la haine du .Caimacam
Iospodars Stirbey et Bibesco a servi â
des villes et des campagnes et a Pexciter
violer le sanctuaire. de PAssemblee, dans

Punique but de faire avorter L6lection de lun des deux Hospodars

susnommes. I'Assemblse, pour: 6viter un acte tragique, provoqu6
par Pun.de ses compatriotes, et confiante dans la huute sagesse des
Puissances, a transgress6 la Convention, dans lespoir que son Elu
ne serait pas coniirme. - Les Ambassadeurs :ă Constantinople, le
Commissaire de la Porie et les Consuls sont restes. spectateurs
passils de ces &venements.. Apres avoir pris connaissance de ces
faits, nous demundons si cest lă un principe politique ou -simplement une intrigue. Car: enlin, laire an principe de l'slection d'un

Ilospodar par des maneuvres

que Phistoire flâtrit, c'est bien une

temârită sans exemple pour celui qui s'en “glorifie ct une
pour les Moldo-Valaques, s'ils Paccepteni.

honte

TI

Par suile dela double dlection, le Prince se tvouvant tantât â
Jassy tantât â Buckarest, il resulte des entraves sans nombre dans
la marche râgulitre des altaires. — Mais si Pon avait de Pexpârience;

si, au lieu de faire de.la politique, on s'tait .occupă d'administta-

te ; si on avait
des Chambres
tion, avec le concours de la majori
;sens
nomms& les membres “de la Commission Centrale dans le
de ceux que la Chambre avait. envoye; si, au lieu de chercher ă
organiser le.pays militairement, on s'etait entendu avec les che!s
des diflerents partis pour orpaniser une administration serieusc:

si, au lieu de se faire un devoir de prouver a Europe que la Convention n'est praticable: que sous le regime unitaire, on s'lait

donn& ă Pamelioration. des routes, de Vagriculture, de V'industrie,
la
du commeree et du crâdit public, on serait parvenu, malgră

double '6lection, si non î un bien-âtre, au moins a un progres sensible dans toutes ces branches: Le fisc ne se serait pas trouve
dans

la gene actuelle,

priste aurait

la cenfiance

aurait pu

pas 6i6 mis en discussion,

-aurait 6t6 respectee, la religion

renaitre,.le mot-pro-

la liberle individuelle

n'aurait pas: 6l€ insultee. — Et -ce-

pendant, on doit avouer ă notre honte, que nous-sommes exposcs
â-toutes ces calamitâs. Certes, que ni.la Convention, ni la double

sleclion
ne sont cause

du desorire,

maitres

Memorandumde

aujoud'hui.

tous ces maux
moyen

Le

dans. l'Union,

elficace pour

gucrir

ni de

comme

les plaies

Yanarchie
S. A.

trouve

resnanis en
le remedei

si l'Union

pouvait

saignuntes,

qui

tre un

ronsent les

pays depuis bienl6t. trois ans.— Non, le: mal est ailleurs: il râside
dans leleclion faite dans un moment de folie.— I/Union, avec les
antipathies

du jour, namenerait que plus d'anarchie encore et peut-

tre une râvolution.' Car il ne flaut pas: perdre de vue que ni la
Valachie ni la Moldavie ne veulent, du regime actuel. Il ne reste de
combinaison
reelle pour fermer les: plaies de ces pays, que de
procâder ă election regulitre d'un Ilospodar dans
Principautes. Les Pnissances qui voudraient soutenir

chacune des
Union avec

le Prince 'actuel, protuiront pour consequence la revolution; et
dans ce cas; ne vaut-il pas mieux laisser. les choses telles qu'elles
sont? Le temps, amenant avec
tard ce qu'il y aurait ă faire.

lui Pexperience,
“

enseignerait

plus

IV
le

Memorandum

prâtend

que

le

parti

ultra-liberal. pousse

VIIospodar ă la râalisation definitive de PUnion, sans Passentiment
meme du concert europten. En Valachie, -toutes les: fois qu'une
«uestion de cette nature se prâsente devant la Ghambre, les d€putes ont la prâcaution opportune
de s'en remettre au jugement
etLă la sagacile de S. A.; cela dans le but de'lui erer des embarras
dans la grande question de Union et dans Vespoir que manquani
de gouvernail, il fera chaviier sa. barque de sa main malbabile et

s'engloutira avec clle dans les profondeuvs de loubli. Quantă la
Moldavie. on sait la maniere dont se :pratiquent les 6lections.
Teile est la pression, “que le' Gouvernement exerce sur elles, que
les deputes s'lisent par dâptches &manant du pouvoir exâcutif et
que les deux districts de Bessarabie annexes â la Moldavie sont
des fabriquos & dâputes. Cependant, malgr& ce simulacre de re-

prâsentation nationale, toutes les Iois que PAssemblee moldave
s'empare de la question de lUnion, elle ne P'admet jamais avec le
regime

actuel,

elle

sous-entend

toujours

le

Prince.

trancer:

et

Vinterpellation faite derni&rement ă ce sujet dans la: Chambre, en
est la preure irrâcussable. Aussi, le Gouvernement, qui: prevoyait

le cas, n'a pas recult devant mille manouvres pour enmpe&cher la
Chambre detre au complet.
— Nous pou'rions citer ă V'appui de ce
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<ue nous avancons:
des depâches tâlegraphiques, adress tes par les
Ministres de S$. A. aux- parlisans zeles du parti gouvernemental.
La meme motion a cte faite en Valachie, rai a reuni Lunanimite
des voix et provoqu& la protestation contre toute reforme cleclorale,
«ui ne resulterait pas de la forme legale prâvue par la Convention;
Les ultra-liberaux ciles dans le Memorandum ne sont autres que
les partisans Cu pouvoir exâculif et qui ont pour but, en -faisant
de la Convention un: acte inupplicable, de parvenir ă l'Union sous
le râgime actuel ct de se soutenir au: moyen de Vanarchic, suchant
bien qwavec un Prince ctranger et sous un regime serieux. eux,
hommes d'Elat crees par le pouvoir executil d'auujourd'hui, retom-

beraient dans 18 neant qui les a vomis.
que

cette

cumbinaison

ait la

chance

Admettons
d'obtenir

Puissances durant la vie de /'Ilospodar actuel,

pour le moment.
l/approbation

des

contormement

aux

dâsirs de lu Porle.
Adwmeltons Veâventualite de la mort du Prince, ou do toule autre
cause qui l'obligerait ă abdiquer. Qwen râsulterait-il?
— La s6paration. — Mais pourrait-on Veflectuer? Et les CGhambres .reunies,
pour Gviter le malheur sous lequel clles gemissent, ne voteraientelles pas plutot un Gouvernement provisoire, en entendant qu'il
plaise ă l'Europe de leur accorder un Prince Gtranger?
— Serait-il
facile de dâsunir, ce qui une lois aurait 6t6 uni?— Ce sont de ces
([uestions que Pavenir seul peut râsoudre. — On voudrait peut-âtre
employer Lintervention ; mais elle exige lentente des sept Puis-

"sances garuntes
terait-il encore?
draient.

Enfia,

„!Hospodar,

choses.
maire

admettons

chacune

— Mais
de

; et si lu politiqu» d'alors s'y oppose, qwen râsul— Que les Moldo-Valaques leraient. ce qu'ils vou-

comment

Moldavie?

la

condition,

des Principautes
—

serait compose

Qui

qw'apres

rentra

convoquerait

dans

la

mort

Vancien

de

tat des

le Gouvernement intârila Chambre?
— Et

si Lon

modifie la loi clectorale; quelles seraient les qualites requises pour
!'Hospodarat sous ce nouveau regime?
— Tous ces cas doivent 6lro

prevus

d'avance

et râgles d'une -manitre

claire et definitive. . Le

Memorandum que nous discutons prâtend qu'on ne peut gouverner
ces pays sans l'Union..— Nous pourrions -citer plusieurs contrâes
en Europe qui -sont gouvernâes par le meme “Prince, el certes

Vanarchie n'est pas lâlement qui Yy pr&domine.
La Sutde et la Norvăge en
le Holstein en'sont un autre.

frappant chez nous m&mes:

sont un exemple; le Danemark et
Mais il en est un troisieme plus

un Commissaire

plânipotentiaire gou-

|
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vernait nos deux Principaules;-et le General Kisselefi les a organisâs tout en stant le chef des deux pays. Il n'y a que I'Ilospodar
actuel qui ne peut râsoudre ce probleme. Si nous citons ladmipas que nous
nistration du G&n6ral RKisselefi, ce n'est certainement
notre
soyons parlisans russes; bien loin de lă, nous tenonsă
autonomie plus qu'ă la vie; mais nous manquerions d'impartialite,
si nous ne cilions Padrainistr ațtion du General hisseleft comme un

modele de bien-âtre. et de prosperitâ. Enfin,
sirent tellement aceâder aux voeux. de.nos

si les Puissances: depopulations, qwelles

convoquent les deux Chambres en un lieu quelconque, en prâsence
d'un Commissaire Ottoman et des Consuls âtrangers, îă l'eflet de
connaitre leurs senliments sur lUnion
sous le râgime actuel. —

Nous

sommes

.convaincus

que la râponse

PUnion avec
la meilleure

un Prince ctranger ou
&preuve qu'on puisse

quoique

6lections

sous

les

une .pression

des

des

Chambres

sera:

Vancien Giat de choses. C'est
faire de notre ferme. volontă,

Ciambres

actuelles

aient 6t& operces

de ler.
V

Le

M&morandum

pretend

que

le desordre

existant est du aux

interpellalions des Chambres et ă leurs uctes severes contre les
difiârents Ministeres. — Ce raisonnement. serait fond, si les Chambres avaient initiative, qui malheureusement appartient exclusivement au pouvoir exâculii, et le pouvoir l&gislatit n'est responsable en rien, si le Gouvernement' administre. mal ces pays.
'Tous les projets de loi,.que le Gouvernement a prâsent6s, ont
etâ accepies par les Assembl&es ; tous les budgets ont et6 votes.
Depuis que ce Gouvernement fonctionne, les Chambres ne se sont

jamais oppostes aux proposiiions du Gouvernement.

Elles ont 6mis

des votes de blâme contre des Ministres, qui avaient impose le
pays sans un vote prâalable
et qui avaient viole la Convention. En
Valachie, la patience a 6t6 poussee ă bout: il a lallu que le pouvoir
exccutil dissolut (sic) la Chambre pour le bon plaisir d'un Ministre;
que cette Chambre [uit accus6e Wavoir usurpâ.les prerogatives du

pouvoir excculil;

que les listes

electorales

[ussent

contreiaites;

qu'on ait influenc6 les elections d'une maniere arbitraire et que le
Gouvernement :employăt meme les armes ct iirât sur les paisibles
citovens, pour que lAssemblee, lasse de sa moderalion, mit le
Ministere en Gtat - Waccusation. Le pouvoir executii, en prâsence

E
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de la volont6 nationale, a menacs LAssemblâe de la faire envahi
r

par la populace, qu'on devait exciter en la trompant, et
S. A. a 6t6

rendre

le

publiquement

Gouvernement

visite aux Ministres

entend

pratiquer

accusâs.

C'est

ainsi, que

le regime constitutionnel et,

pour terminer cette crise,le Gouvernement a juge ă propos
'in-

:

Sulter tout un pays, en composant un Ministere
qui fait honte au
pouvoir executif lui-mâmeet dont le pays est indign6
. On ne peut. .
attribuer le desorâre actuel aux Assemblees, mais
bien au pouvoir
_ex6cutii lui-meme. En quoi les Chambres sont-el
les coupables, si |

lo Gouvernement s'est amuse ă gaspiller des millions pour le
camp
de Plo&schty? Sil depense

actuellement et sans la participation des

Chambres.le tiers des revenus de VEtat pour la. milice?

pille le reste pour

des

dâpenses

superilues,

du: 'Trsor soient prâsentâs â examen

des manuvres
dause les listes

sans

s'il epar-

que les.comptes

des Chambres? s'il emploie

pour empecher les Chambres de se reunir? sil
6lectorales? sil elit des deâputes par dspeches

telegraphiques et que par des menacesil empeche les
6lecteurs
d'exprimer librement leur opinion? sil [lait soudoy
er la presse
etrangăre et indig&ne. avec les deniers des contribuab
les ? sil paie
des mercenaires, qui vendent leur plume, pour dsânigr
er des in- |
stitulions que V'Europe nous a accordâes et pour compos
er des .
Memorandum
contre son pays? sil a ovili la magistrature de

ladministrution legale? s'il
a fait du dâsorăre st de lanarehie? sil.
a ruină le Trâsor de VEtat? si la libert& individuelle n'est plus

garantie ? si exil est devenu un tat legal? si la demeu
re meme
des particuliers n'est plus. respectte ? s'il fait convoquer les masses
ignorantes, pour exercer une pression sur Popinion publique et

laire signer des

pâtitions?

si la Cour de Cassation,

dont la loi a

doute?

aucune

Gi6 votee îl y a dejă un an, n'a pas encore cte formâe? si le droit |

de propri6te est devenu

un

fiance ni credit public?

sil n'existe

si les immeubles

valeur? 'Tout cela est-ce Ia faute des Chambres,
mes

qui

alles

sont appellâs

si loin -pour

M6morandum

î gouverner

con-

leur

ou bien des hom-

ces pays ? Nous ne serions pas

dâmarquer (sic) Vâtat

du pouvoir

plus

ont perdu toute

actuel des choses,

exâcutif n'avait fait naitre

si le

Pindignation

dans le pays Gun bout ă Pautre. Et celui qui en connait le contenu

se rendrait coupable de trahison, sil ne devoilait les projets cou-

pables

de quelques

un pays.
ai

a

proltaires

contrela saine

population

de tout

i
4
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VI
plus

pas

tomberons

ne

Nous

le M&morandum

avec

accord

sur ce point. — La, Convention, que la bienveillance des Puissances
nous a accorde, a 6t6 l'6tude approfondie Wune Commission curopâenne, qui s'est rendue sur les lieux pour etudier les n6câssiles

de ces pays et pour poser les principes d'orgunisation. Les Cabinets
râunis en Conlerence ă Paris n'ont ete que lorgane de cette Commission, et les principes salutaires quiils ont pos6s sont la base

de tous

fondamentale
Moldo-Valaque,

qui

les Etats civilises.

Il n'y a que le pouvoir
compliqut.

trouve le rouage administratif! trop

La Convention a institue une Assemble sans initiative, pour
discuter les. projets de loi; les budgets et examiner les comptes de
VEtat; un Prince ayant le pouvoir exâcutii, le pouvoir judiciaire
indâpendant

des autres ; une. Commission

pouvoirs

ration de ces

et la erâation

Centrale

la pondt-.

pour

des projets de loi

dintert

commun, sans que le pouvoir. exâcutii y ait dautre part que le
droit d'en donner initiative. — Qu'y a-t-il de plus simple que cette
organisation et pourquoi les Puissances ont-elles donn6 ă la Com-

mission Centrale la iacult& d'etablir des lois sans la participation
des Jlospodars ? — Pavce que le pass u enseign6 ă la Commission
internationale que les Princes ne faisaient des lois que dans leur
propre

interât.

actuel,

nous

Ei

si on

avait

laisse ce

pouvoir

au

Gouvernement

aurions vu des projets de la loi capables

ile ramener

dans le pays, non pas la dâmocratie, mais une anarchie complăte..
Rendons grâce ă Dieu de ce qavil
Centrale servant de barrire aux
celte ecole!

existe encore une Commission
debordements anarchiques de

VII
Venans en maintenant ă la conclusion de ce Mâmorandum. Il
presente la râlorme de la loi electorale comme une necessil indispensable, vu qu'il n'y a que la caste privilegice qui soit representee et qui s'oppose ă lart. 46 de la Convention et ă toule espice
de relorme. Analisons d'abord Particle 46 de la
Convention. Il pose:

12 Ircgalilă devaut la loi. Cette egalite existait dans
les Prin-

cipautes avant la Convention, ei pour preuve nous citerons
podar actuel,. qui a câte Prâlet, Colonel,
puis Prince meme;

9% I"cgalilă

plus

que

partout

devant Pimp,
ailleurs „ et

Elle existe aujourd'hui

si jamais

article

a câ

mis

chez
en

PIlos-

n0us
exâcu-

5

tion c'est bien celui-lă. Chaque Moldo-Valaque paie au moins 15%
et le pays est râduit ă la misere, grâce â Phabile concours des
Ministeres du pouvoir exâcultif;

30 I'âgalită devant les emplois. Tout Moldo- Valague, de qăeique.
condition qu'il soit, peut &tre aujourd'hui Dâputi6, Ministre, etc.,
sans passer meme par les emplois.secondaires. Nous voyons un
tel individu: devenir membre de la Commission Centrale, qui la

veille n'aurait pu faire un sous-prâlet;. tel. autre devenir :Ministre,
sans qu'il ait monti6 preulablement aucune capacite ni aucune apr
titude pour les affaires publiques, et ainsi de suite;
Mie

» 40 La libertă individuelle garantie. Ce. n'est pas. la: “caste .
privilegite qui a violă le domicile -du chef dela “religion, qui. la
train en exil comme un criminel, qui a fait insulte ă sa. personne
et ă la religion et qui, par tous ces traitements indignes, la conduit
ă la tombe.

Chaque

honnâte homme

€prouve

des

frissons

d horreur,

en
«

apprenant:les maneuvres inqualifiables, employces au mepris de
toute justice et de tout sentiment humain contre le che? de.notre

religion, vieiltard aux cheveux blanes. Les secrets de famille ont
GL6 violâs et la religion de tous les citoyens a €t6 surprise de la
maniere la plus inique.
Ce n'est pas la clusse privilegice
soit pas expropri€e pour cause utilite

qui s'oppose : ă ce qu'on-ne
publique movennant indem-

nite.. C'est la caste privilâgite qui a lait abandon depuis bien longtemps de toutes les exemptions et monopoles.. Ce w'est pas la caste
privilegice

qui a mis . opposilion

ă ce qu'on

revise la loi qui

regle

les rapports entre le propristaire et le cultivateur, : mais bien le
pouvoir executii, car lorsque lAssemblee moldave a voulu discuter
urgence

ce projet, le.pouvoir exccutif, vovant qu'il n'y avait moven

de s'y soustraire,

a fait

mander ses zel6s partisans dans son. ca-

binet et, de concert avec eux, a lance la fameuse motion devant
rcunir les deux Chambres ă cet eflet.—Cette motion a eu la majo-

rit6 et n'a eu que 17 voix contraires. Cela prouve:
que l'Assemblâe
est dâvoute au pouvoir executif et que, si lanarchie ct le dâsordre
regnent, ce n'est pas de son sein qu'ils emanent. En quoi done la
caste privilegieo, si elle existe encore, est-elle coupable et ă quoi

s'oppose-t-elle?—Elle
aux

actes

s'oppose,

quand elle peut rcunir la majorite

arbilraires et aux: volontes

despotiques. Celte accusation

de.la classe privilegiee en face de Lart. 46, en la representant comme
retrograde, n'est qu'un. moyen dinduire les -Puissances en erreur,
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; mais le rapport
afin Wobtenir Pâlargissement de la loi electorale
eure preuvre de celle
de la Commission internationale est la meill
endre, Le pouvoil
injuste calomnie.—Le but en est facile ă compr
influence, VOUox6culif, sentant que les 6lections echappeni ă son
ant que că
desir
Mais,
drait chânger le cens de la oi existante.
ur du AtPaute
,
pensee intime reste masquee pour les Puissances
pas un chanmoire a la precaution de dâclarer qu'il ne reclame
modification qui
gement, mais une modification dans application,
, qui actuelaurait pour rs&sultat de faire slire la classe intelligente

Cherchons de qui se compose
lement est excluse de lAssemblâc.
rs, de proprit- Ta population Moldo-Valaque: de paysans cultivateu
|
|
taires fonciers, de commercanis et du clerge.

La
rante

classe est la plus nombreuse,

premitre
et ne

faire valoir

sauriit

on les lui accorderait.
un

qui reprâsente

ses

La seconde

cl&ment

mais elle est igno-

droits politiques,

meme

quand

est la classe intelligenie, celle

et un cens

La
slectoral.

lroisime

el la

classes exercent
quatritme sont. dans la mâme categorie. Ces trois
orale annexee
elect
loi
la
es
aujourd'hui des droits politiques, dWapr
par la Conexige
ral
a la Convention. En Moldavie, le cens 6lecto
vention commence ă 57: fr. jusqwă Vindefini (sic). Pour tre elecÎn,
tour et pour âtre lu, il faut jouir d'un revenu foncier de 4400
ssion
Commi
,
la
ntion
revenu que, malgr6 Particle prâcis de la Conve
intârimaire et le Gonvernement actuel laissent ă la libre disposition

bon lui semblera. En
du depute €lu de prouver l'existence comms.
Valachie, il suffit de 34 fr. :/, pour avoir droit d'elire.— Quelle plus
grande latitude peut-on donner aux €lections, lorsquw'elles sont rtduites ă de si minimes proportions, surtout dans deș pays qui n'ont

jusqu'ă ce jour

exerc6 aucun

d'&tablir le suftrage universel,

droit €lectoral?—

Aucune,

ă moins

introdâit par une €cole dans des pays

constitutionnels comme moyen de corruption, servantă anihiler la
base de ce râgime, n'en conservant que l'apparence exterieure. —

C'est ce que demande le:pouvoir exâcutif dans ces pays. Des Cham-

bres, des Ministres, mais aucune 'responsabilit,-aucune initiative,
aucune prerogative et aucun droit. Le regime constitutionnel avec
la volont& d'un seul homme.et le pouvoir despotique. Si telle est.
la volont& de lEuropo, elle n'a qu'ă Paccorder au pouvoir executii,
«quitte ă en

instrument

voir

les

trisles consequences

de la Convention

Mici ă quelques

dit expressâment

qu'aucune

annees.

modi-

fication ne peut-âtro laite, ni'ă son texte, ni î ses annexes, sans
Vassentiment prâalâble des Puissances, Les protocolâs de la Con-"
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vention autorisent une modification de la loi &lectorale ă la seconde

l&gislature; operâe

suivant

les formes

lâgales

et avec

son

assenti-

ment. Pourquoi cette restriction? Pour que le Gouvernement, ayant

en

une

son

pouvoir

tous les moyens

loi compos6e

d'inlluence, ne puisse

faire passer

d'6l&menis anarchiques. — Tel a ât le but, des

Puissances et nous avons ât6 vivement surpris dW'apprendre que.la
Gour Suzeraine veuille accorder ce droit ă IIlospodar. Ce serait:

agir au mepris de la Convention, des principes d'ordre et de legalite. Ce serait annuler autonomie qui nous a stâ accordâe, violer
la Convention ă sa naissance, luer 'moralement et materiellement
ces pays.— Nous'ne pouvons ne pas signaler Perreur du M6mo-

randum, quand il-dit 5.000.000 de Roumains, dont 35.000 6lecteurs.
D'apres Ja statistique officielle, il ya dans les. Principautes 750.000
familles, qui corresponderaient î une population de 3.750.000 âmes,
si on adme!

cinq individus

par famille.

En retranchant

les femmes

et les eniants, il reste 750.000 individus ayant des droits politiques.
Sur ce chiftre, 35.000

individus

les exerceni.

C'est donc la moili€ ;

et le pouvoir exâculil trouve la loi 6lectorale trop restreinte
? —11

trouve qu'il
montre qu'ă

ce qu'il veut,

manque d'influence, bien que l'experience nous ait
Vâgard des petiis propri6taires et dans les villes il fait

et les grands proprictaires. seuls luttent contre son:

influence. Nous en avons eu un exemple . frappant, il y a de cela
quelques annâes, sous le regime provisoire. En presence de la
Commission internationale, les premitres slections au Divan ad-hoc
ont
ete composes de separatistes. Quinze jours aprts toutes Giaient
unionistes. — N'est-ce pas une preuve suffisante que le-Gouverne-

ment tient tous les fils:de la muchine 6lectorale? Aujourd'hui
il
veut se surpasser encore? Nous nous abstiendrons de decrire le

mode 6lectoral dans ces:pays;-nous P'avons assez souvent
mentionn6 dans le contenu de ce memoire. -Il faut encore
nous dis-

culper de Paccusation grave pori6e contre nous, comme âtant les
auteurs de la Constitution €laborse. par la Commission - Centrale.

contrairement ă la Convention. On n'a qu'ă pareourir
les proct&s-:
verbaux de la dite Commission, pour se. convainere que
les createurs de cette Convention ne sont autres que les membres nommâs
par A. S. le Prince, peut-âtre mâme intrigu6s ă dessein.
par

le pouvoir exâcutif..pour compromettre

Pexistence de la Conven-

tion. Le parti conserva
ne teur
demandait qu'ă reviser le Răglement.
Organique selon les dispositions conventionnelles.—Aussi, nous
pro-

iestons vivement contre Pinjure, qui nous est faite dans le seul
but
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de nous
ficative,

Nous ne terminerons pas celte pi&ce justisous le sceau de la vârite que le pouvoir

compromeltre.
sans d&clarer

dune facon. toul-ă-fail

exâculit veut exercer le principe autori

les nioyens

de 1793, ou ila puisă ses principes, ainsi que ses

revolutionnaires
_adherents,

par
la Reprâsentation

conprimer

veut

arbitraire ; qwil

par la masse

des Chambres

Pexpression

en comprimant.

isnorante et en Pexcitant contre..la representation. legale du paşs.
Ce systeme pouvait-etre exeree par Danton, par -Nobespierre-ei la
Convention

que

pas

croyons

ne

nous

mais

nationale;

LEurope î0-

„lgre cet abominable systăme au 19-âme sitele sur les bords du DaNous

nube.

croirions

mains de quelques individus, dont
c'est notre

droit,

une mariyre

c'est notice

entre les

Punique but est de se gorgerde

nous dâtendons;

nous

avons 6!6 accusts,

— Nous

ses dâpouilles.

de bons ciloyens, si

devoirs

Patrie livree comme

notre

laissions

nous

ă nos

manquer

devoir.
m

MEMOIRE

REDIGE

Piece No. 2,

Mon

Le Memorandum,

Unies a adress6î
demontre

assez

PAR
cher

MR. P. BALSCUE
ami transcrivez

moi

ce Memoire.

!

que S. A..le Prince Regnant des Principaulss-

la Sublime
clairement

Porte

et aux

la situation:

Puissances

morale. et

Principautes ; maisS$. A. omit la partie la plus

garanles,

materielle des

importante:

ces

„le dâsordre extr&me des finances, la ruine du credit public et prive,
„le mâcontement meme des populations. .contie S. A. comme chef
de

VEtat;

il omit

les

idâes

subversives

qui

-ont

6t€

soulevdes

de

toute part et complete dans laquelle sont tombses ces Principautes.
La, cause de cet ctat de choses?—Le Memorandum le fait retomber
sur les institutions actuelles. IL serait pusril de d&montrer que les

institutions ne sont jamais

quels sont tombes

la seule cause des desordres dans les-

quelques pays.

Plusieurs &r6nements concou:

rent et y contribuent d'une manitre tout aussi:puisăanite que Liristitution. Le Răglement Organique, malgre toutes les critiques aus„quelles il a donnă lieu, a produit cependant; dans un lups de temps
de vingt aus, des râsultats assez heureux: La Convention, avant

admis

108 mbmes principes

|
regime
g

e plus large base
repre
representatil,i et a'cu

adimninistrati[s, ne difiere du Raglemen:
de

cens

6lectoval,

en

introduisant le

re
:
pour : râsultat
Vanarchie,
malgre s deux :

1. Acestă linic scrisă de altă mână.
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„Contsrences

europâennes,

qui

reconnurent

la

double

election

et

PUnion administrative des Principautâs et qui vinrent en aide âu
“- Gouvernement de l'Ilospodar. Apres tous ces essais $. A. proposa

Messayer lun

troisitme moven

“en modifiant les institulions
narchie continue de regner,

changer

plus elficace ă sa manitre

de voir

m&mes. Mais, si apres cet essai, l'aque faudrait-il faire ? Changer et re-

continuellement -dinstitulions

pour

le bon

plaisir

d'un

homme -qui veut apprendre ă gouverner. Non, le mal n'est: pas
seulement dans les institutions, mais aussi et, principalement dans
les hommes qui ont 6te appelâs ă gouverner. A peine la Convention fut-elle remise entre les mains de la Commission intârimaire,
qu'elle fut violâe dans la formation des listes €lectorales, dans les
candidals ă la Principaut6, dans l'election de l'IIospodar, par PIlospodăr lui-m&me
et finalement elle est devenue une lettre morte et
qui exige âujourd'hui plus que jamais une entente entie les Puissances gurantes pour mettre un terme ă un 6tat de choses, dont

les

consequences peuvent-âtre

res

funestes ă la societe

Moldo-

Valaque. Ce ne serait certes pas seulement une Chambre huule,
un Conseil d'âtat et une Cour des Comptes nommâe par l'Ilospodar,
V'elargissement (sic) de la loi ctectorale, qui 'leraienti elles seules
le bonheur de ces pays. Ce sont des institutions tres utiles, ou la
.marche de Padministration est regulisre et normale. Ces institutions plus ou moins defectueuses, sans quw'elles soient copices des
lois. irancaises, existent deji dans les Principautes. La Commission
Centrale ne fut-autre chose qwun
Conseil d'Etat et une Chambre

haute, et cependant le Prince lui-mâme dans un autre Memorandum
a demande son abolition. La Cour des. Comptes, sous le nom du
Departement

du. Contrâle, qui est plus appropri6 aux usages

et aux

mours de.ce pays.que les institutions irancaises, et cependant le
Gouvernement de l'Ilospodar n'a pas avance dun pas dans la marche
râgulitre de administration ; au contraire, le bien-âtre moral et
matâriel des regimes prâcedents sont regreties par tout le monde.
Nous nous permeltons de dire que le mal rel et veritable, c'est
que V'Ilospodar actuel n'est pas ă la hautear de sa position et que

son administration fait partager la socicte en deux camps. Semant
lui-meme cette division, pour combattre lune par lautre; representant

Pune

comme

la

vâritable

Nation

sous

le nom

de masse

populaire, et l'outre comme les propristaires du sol, les aristocrates,
les ennemis du pays. Voilă la cause râelle de lanarchie, et non les
institutions ; mais

du reste IIlospodar

ne peut gouverner

(ue dans
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celte sphere daction.

Elu ă Vimproviste

et par intrigues en Mol-

davie, il ne fut. 6lu en Valachie que pour ne pas âtre confirme, Or,
un. homme clu dans des conditions pareilles ne peut gouverner
que par Vanarchie. Deux 'confârences lui sont venues en aide, et
cependant elles n'ont fait qu'accâlerer Vanarchie ; une troisiăme
modifiera les institulions, et elle aura le m&me sort. Un chef A'Ftat,

dans n'importe quel pays, doit avoir un prestige, un parti ; il doit
ctre capable et honntte et possâder les qualites morales d'un homme
de bien. Les conditions sont exiges dans un Gouvernement 6lectif.
Or, toutes ces ualites mangquent. ă VIIospodar actuel et c'est la
veritable cause que son administration ne peut produire aucun
resultat.

Nous

sommes

tutions actuelles,
pas

rendu

les pays

dissolution
tant des

un

convaincus

homme
heureux,

sociale comme

modifications

drait introduire,

que, malor6

possâdant
au

moins

ces

le dâlaut

qualitâs,

des insti-

sil n'avait

il n'aurait pas produit une

le Gouvernement actue!. Tout en admet-

dans

les

c'est d'aceepter

institutions,

la premisre qu'il

la dâmission

fau:-

oferte par le M6mo-

randum de l'Ilospodar actuel et de modifier aussi acte constitulif
des Principautes. A cet eflet faudrait: 10 De. conserver P'Union politique avec un seul Prince, qui s'il serait hârâditaire et &tranger
ne serait que mieux; 2% W'instituer deux Chambres et deux Minis-

teres, lune ă Iassy, Pautre â Bucharest;

3 Dinstituer une Chambre

haute,

partie

en

partie

Glective

et Vautre

en

de droit,

comme

le

Metropolitain,. les Tveques et quelques formelles prâponderances,
car la garantie des libertes publiques n'a pas de soutien plus solide que Paristocratie. Le regime. contraire conduit, non ă la vâritable liberi6, mais ă legalit6 complete, ă la d&mocratie, â la revolution sociale

et politique.

Cette Chambre

siegerait alternativement

tantot ă Iassy, tantot'ă Bucharest: Telles sont les seules râformes
ă introduire pour le bien-âtre du pays. Si l'on veut conserver l'Union

telle qu'elle est, dans peu de temps

elle produira la s&paration et

la guerre civile. Il est dans la nature politique de ces pays dttre
scpares administrativement et de conserver Punion fed&rative, pour

adjoindre plus tard ă cette fedâration les provinces. mâme

du Danube.

au delă

57

Moxsitun P. BaLscut A Son EXCELLENCE Sin IIENRY BULWER,
„AMBASSADEUR
DE S. M. BRITANNIQUE, ETC. ETC. A CONSTANTINOPLE.

Pidce No. 3.

1861 Mai 5/17...

Excellence,
IL est bien temâraire â un simple particulier de s'adresser au
Ministre d'une Puissance trangere, mais lorsquiil s'agit des des“tinees de son propre pays, il est permis ă tout homme de s'adresser âu representant d'une Puissance qui doit râgler son sort. La.

note circulaire de $. A. Aali Pacha, adressce aux Puissonces signa“taires du Traitde Paris, constate que la double election entraine
necessairement la râunion

des Assemblees

l6gislatives et des Mini-

steres, pour la facilite de Padministration princiere, durant la vie
du Prince actuel, lu suppression de la Commision
reforme de la loi 6lectorale, que la Sublime Porte

Centrale et la
laisse aux soins

-de S. A. le Prince Râgnant de la proposer et aux Puissances de
Vaccepter. La double 6lection, Excellence, entraine nâcessairement
la rGunion

administrative

A. le Prince Regnant,

pour la facilit6 du

quoique nous

Gouvernement,

ayons vu, durant

les

de

S.

occu-

“pations militaires russes, un Commissaire Impârial administrer les
“pays, et, s'il s'agit de dire la veritâ, je ne sais pas si cesadmini-

strations ne vallaient pas celles des Iospodars,

suut les vexations

“-militaires et les persâcutions politiques. La suppression de la Commission

Centrale

est

une constquence

absolue

de

la double

election;

car quel a 6t6 le but des Puissances en creant cette Commission?.
C'est la ponderation des pouvoirs, Pelaboralion des projets de loi
en dehors de Linlluence hospodariale et lu stricte vigilance de cette

Commission

ă ce que Pacte constitutif ne soit pas violă par le pou-

"voir executif. Du moment que le Prince a le droit de nommer la
moiti6 des membres de celte Commission,
ses attributions deviennent illusoires et le contrâle d'un pays sur Vautre une impossibi-

lite, Cependant,

Excellence,

si la double €lection entraine
- la sup-

pression de cette Commission,
-que jamais son remplacement

lunion administrative demande plus
par un autre corps de VEtat.: Car la

Commission Centrale, tout en 6tant un Conseil d'Elat 6tait aussi
une seconde Chambre, oi. doivent dominer lelenent de l'ordre, le
principe de lu conservation et la ponderation entre le pauvoir legislati! et le pouvoir executif. Cette necessit6 est tellement vraie, que

dans tous les Etats qui jouissent d'un regime constitutionnel,

on a

58

senli la nâcessits de le crcer, meme

dans les pays

les plus demo-

craticues. Il ne suffit pas seulement que ce pouvoir soit cre6, il
faut Pentourer du prestige nâcessaire et lindâpendance du pouvoir

exâcutii. La nomination des membres ce la Commision Centrale par
le pouvoir executit n'oflre pas aujourd'hui des garanties sulfisantes,
pour le laisser

au

libre arbitre

d'un Prince Mo!do-Valaque. Je crois

qu'une 6lection tr&s restreinte, sans la participation et Lintluence gouvernementale, peut seule sauver ces pays de Panarchie et des ruines
qu'on leur prepare. .En prenant pour base 6lectorale des 6lecteurs
qui posstdent un revenu foncier de 3009 ducats et des 6lus de 5000;
on pourrait constituer une Chambre

tout

conservatrice et alors S. A.

Aali Pacha pourra demander compte au pauti
quelque chose pour son pays. Mais lorsque
maire u viol6 Lacte constitutiv, en excluant
en faussant la loi 6lectorale, en donnant des

conservateur $ ila fait
la Comrmission intârilun de ses membres,
droits ă ceux qui n'en

ont pas, pour qu'ils parviennent ă la Chambre et iaire taire la Voix
a la veritable majorit& du pays. Lorsque le regime actuel a suiri

le meme

systeme

el la exerc6 avec plus d'oppression, je crois que

„le parti conservateur n'est responsable de rien, ni envers lu Sublime Porte, ni envers son pays ; la responsabilite incombe plutoi

sur ceux qui ont combine un pouvoir interimaire pour dâtruire ce
qui existait et ne le remplacer que par Vanarchie et le dâsordie.
En ce_qui concerne de laisser la facults ă VIlospodar de proposer
„les modifications ă la ioi electorale, Votre Excellence
. conviendra
| que laisser î un seul homme
le droit de faire une.loi, de la pro-

poser ă lu Sublime
pour

qwelle

Porte, de

devienne

une

la
loi

faire

ratilier par

executive,

c'est

les

Puissances

ruiner

ce

pays.

Quelle garantie d'ordre le Prince lâgnant a-t-il donne, pour qu'il devienne

le Solon

des

deux

pays.

Fi

s'il propose

une

loi

qui exclue. tous ceux qui possedent quelque chose,
Sublime

Porte, “les

Puissances, et

les . Moldo-Valaques

Je erois

que. non.

Il

deux modes

n'y a ue

de

€lectorale,

faut-il que

lo

Vaceeptent?

doter

un pays

dune loi londimeniale, ou bien de la faire agrâer ă un peuple par
une constituunte, si ce peuple a la orce et lintelligence de se la
donner, ou de la lui octroyer; mais on n'a jamais vu exemple
dans ies annales de histoire, qu'on .le laisse -au libre arbitre dun
homme,

qui

dividus,

qui se sont empares du pouvoir.

vue,

a ct6 appelc

Excellence,

que

a gouverner un pays par une coterie din-

Il ne faut pas perdrede

la loi clectorale d'un peuple

est la. loi fonda-

mentale, une loi sacre, la base du râgime “constitutionnel,

V6lt-
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ment de Tordre,

si elle est conforme aux besoins du peuple,

el le

germe de Vanarchie, si elle surpasse les bornes prescrites par la
raison. Je crois de mon devoir comme Moldave, avant que les conferences se soient r&unics, de fuire parvenir ă -Votre Excellence

mes vâflexions ă cet eflet, et je prends lu libertă de joindre ci-inelus
un projet ă Pusage de Votre Excellence.
Vai Phonneur d'âtre
obeissan! serviteur.

Le 5!17 Mai 1861,

:

FP. Balsche

et tres

le tres humble

de Votre Excelleuce

Iassy.

.

0.
DOCTEUR

Lg

LAMBERT

Ă SON

LE

ALTESSE

PRINCE

COUZA

Bucarest, 10 Mai 1864

Monseigneur,

Mes. relations avec le Mâiropolitain datent depuis 1856, epoque
ă laquelte je lui fis une opâvalion de fistule ă lanus et je le soignis
„pendant 3 mois comme un pre soigne son enlant; muis Son tminence ne r&pondit point ni ă mon espoir niă mon altente. Lu seule
vâritable râcompense qu'tile me fit fut de me noimmer comme mtdecin de la Metropole, apres avoir soign6 les malades du Monastere
- pendant 4 mois gratis. ll vint Pannse 11853, quand le Commissaire
de la Porte se trouvant â Bucarest, s'alita par une malavie grave.
Je le connaissais de Constantinople, j'en tus invite pour lo soigner.

Apres

trois mois

de soins sa sanle lui rovint,

au
et jacquis

plus

-haut degre son aflection, que j'empioyai loujours pour soutenir Son
Eminence, se trouvant alors tris mal avec le defunt Prince Caimacam Ghika. Salet Eiflendi lui fit plusieurs visites, et Son Eminence

les: lui rendit, daas Pintentiou d'avoir une dâcoration et Vappui de
S. Excellence. Mais pour moi, S. Eminence ne voulut jamais rien
faire. Je

traitai encore

S. Eminence

d'une

maladie

grave

(perity-

phlilis) et il en tut tellement content, qu'Flle se dâcidu ă la fin de
me nommer ă Phâpital Brancovano comme mâdecin,: el depuis ce
temps-lă je ne fis que la soigner, tuntot indisposte, tantot malade,
sans

pourtant

que

Son.

Eminence

vouluit

quelquelois

reconnaitre

mes soins. Elle me fit €crire plus Vune fois des leltres ă Salet
EMendi pour le mettre au fait de tout ce qu'il se: passe en loumanieet Elle ne faisait toujours que se plaindre du Gouveirnement
et des mauvais traitements; qwElte subit tous les jours, surtout au

temps

du Ministre

j'en recevais,

“Tell et du

Son Eminence

Ministere

actue!, -et les leltres .que

les prenait et: me les

faisait pruler
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„devant moi, cuoique les reponses de Salet ă mes lettres aient €l€
“plus rares. Une seule fois, apr&s que le Mâtropolitain recut la d6coration de Medgidic, recut une lettre et fit une r&ponse quiil crivit

devant moi, mais comme cette lettre stait insignifiante je ne la donnai
„point ă Salet. Son Eminence, toutes les fois que j'exprimais le desir
„_Walle

„mon

ă Constantinople

voyage, au

caisse

et que je lui

lieu de.me

demandais

prâter Elle,

de Vargent pour

me faisait prâter par la

de Phâpital Brancovano que je soldais en quelques

mes. honoraires,

mois par

et au jour de mon dâpart elle nvappelait et me ra-

contait beaucoup

de

choses

en

me

mettant ă

la voie

de

tous les

aits du pays. Derni&rement, avant de me rendre ă Constanlinople,
je demandui un crit en faveur de Mr. Souizo qu'il est honnete
homme et homme de prudence, et cela sur linstance de Mr. Soutzo.
J'eus le papier en forme de leitre, mais. n'ayant pas eu besoin, je
le dâchirai, et je n'en fis aucun usage. Voilă toutes mes relations
avec ]e Metropolitain. Celles queje liai avec Saiet EfTendi, actuellement Saiet Pascha, j'ai eu Phonneur de vous dire ci-dassus
que

je le connaissais
arrivee en

de Constântinople avant mon arrivee ici, etă son

Doumanie, ă cause

de sa, maladie

et des soins et de l'as-

sistance que jeus pour lui, il me donna toute sa confiance et je
fus le serviteur dâvou6 du dâfunt Caimacam Ghika par. lemploi
que j'en fis. parce que

par moi le Prince

Ghika

faisait tout ce quiil

voulait avec Safet. C'est par mes mains que Safet recut les 5.000
- ducals, que le d6ilunt m'envoya par le Prince Charles Ghika, son
neveu, chez moi; c'est par moi et avec moi que le Prince d&tunt
lui envova

ă Paris

une somme

de 90.000

francs en

lettre de change

surle banquier Fould, somme que nous touchâmes avec le fils du
Charles Ghika et dont je pris un recu et laquelle, — quand je la
remis ă Salet, il me donna un recu pour un soit—disant tableau,
„comme il a 6t€ convenu entre Safet et le Prince. Depuis ce temps-lă
„nos

relalions

ont

6t6

ires âtroites

lierement tenue entre
„dune

fois je lui parlai

et une

correspondance fut regu-

nous sur l'6tat des choses en Roumanie. Plus
de Mr. Soutzo

et comme

nous

exposions les

choses sous une teinte trts noire et tres triste, Safet Pascha aussi
commenca

A desirer

un

changement

et

travaillait

peut-ctre

ă cela.

Mais il ne dependait pas de lui. Voilă mes relations
avec Safet Pascha.

Â la Porte jallais souvent.

Depuis que Fuad Pascha est Premier

„Ministre je ne le vis quune „seule fois.

fn mes ami ei putini e plete otres Turce emplori
|

Aali Pascha cette fois-ci

u pays.

Mes

relations

avec

6i

Monsieur Soutzo 'sont recentes, de 8 ă 9 mois, je ne me rappelle
plus, ou Mun an, car il est venu un jour chez moi pour me pricr
dintervenir

sa femme

aupres

Mâtropolitain..

du

divorce

son

que

pour

avec

ne puisse pas avoir lieu, etil m'oflrait cent livres et au

Mâtropolitain ofirait une paire de chevauxet Wautres objets. Premi&rement, le Metropolitain consentit ă accepter les chevauxet
envoya mâme son cocher pour les voir; mais apres il sen est

repenti et il ne voulut rien accepter, mais une partie de L'argent,
que M. Soutzo nvavait donnă, me la pris pour le donner je ne sais

Mintimite, il a comdu pays, et surtout

ot. Apr&s cela, nos relations ayant eu plus
menc6 ă me parler sur le malbeureux tat

quand le Ministere avait fail seculariser les monașttres grecs.

C'est

.

dans ce temps lă que moi, avant recu une lettre de Suflet, dans
me disait que S$. A. le Prince Couza lait mal et qu'il
il e
laquell
marehe ă sa ruine et que. le pays finirait par avoir encore des

Caimacamies,

mais

alors,

— c'est

qu'il faut de lu palience,

dis-jc,

que AM. Souizo me raconta ses relations avec Omer Pascha, les
brâbis mârinos qu'il fit cadeau au Sultan Medjit et qu'Omer Pascha
voulut le faire Caimacam, mais ne reussit pas, parce que Cunta_cuzene avait dâpense de plus, ele. Cest alors qwil me proposa,
qwen cas qu'il aurait encore des Caimacamies, de le recommander

Safet Puscha et par des sacrifices et des promesses pouvoir r6ussir.
Je ne nvadressai. qu'ă Salut et je ne le recommandai qwă Safet
Pascha. Vai promis plus que je pouvais, je me vantui, je fantaronnai sur tout, quand me trouvant ă Paris aux eaux d'Auteuil
pour

maladie

une

de ma

lui disant que jai des
pour retourner ă mon
Pascha

sans

femme,

argent, je lui en demandai,

relalions sans en avoir, etil m'en a donne
poste ici; et derni&rement encore, Satet

dâsirant que j'aille ă Constantinople

pour

sa' sant

et pour

qui îut altâree par un refroidissement que jai eu, c'est

la mienne,

lui et
alors, avant mon dâpart un on deux jours, que jai €t€ chez
pleniposon
nomme
me
il
laquelle
me donna une procuration, par

tentiaire
donn&

d6 promettre, de

une

autre

et un

faire,

autre

etc.,

papier

car ă Paris

qui

a la forme

de change. Voilă mes relatioris avec M. Soutzo.
qu'il m'a envoşă qielques lettres, les deux

il men

avait

dune

lettre

C'est par'ma lemme
petites, c'est-ă-dire

paquel.
qw'on a saisies ă Giurgewo et qu'ona irouvees dans le
mais
moi,
avec
chose
quelque
a
Ma femme savait que M. Soutzo

elle ignorait le fond de la chose.

porte les trois cachets

turcs,

Maintenani,

c'est un

papicr

quant au papier qui

sans

aucune

signifi-
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cation, sans aucune valeur. Ce lait une idee ă moi pour lui vendre
mes meubles et uvoir les somines que je depensai a Constantinople.
De Malmaison, le 10 Mai

" Monsieur,!.

Pb

Le 23 Juin 1859.

,

avez bien voulu M'asenlimenis due vous

|
plaisi» la lettre que vous
et suis tre&s sensible uux

Pui vecu avec
dresser le 22 Mai,

D. Lamvert.

Le Docteur

1864.

m'exprimez. En vous remerciant bien
previens, Monsieur, que jai d&jă donne

sincerement, je vous en
Pordre ă Achir Eftendi de

ne tarder un seul instant ă envoyer ă Madame Lambert le cadeau
(ue je lui avais destine.
Agrcez, Monsieur lassurance de ma consideration distingude
(Nedescifrabil]

a
PRINCIPAUTES-UNIES
CABISET

Bucarest, le 23 Mai 1864, 1 heure

; du
>

"

CEC

PRIXCE-NEGNANII

[PĂGENCE

(Depeche)

DES

PRINCIPAUTES-UNIES,

CONSTANTINOPLE

En Moldavie mences semblables ă celles decouvertes ici. Mr.
Panaiotii Balsche, dâput;, a âle arrâte ă Iassy. Sa correspondance
revele des intrigues noutes ă lâtranger contre le Prince et V'ordre

de chose ctabli par la Convention. I:es popolilions, excitees par les
decouverles de ces conspirations, ont vote
Wapres les resultats deja connus, la prescque

avec enthousiasme.
unanimite vote pour

oui.

20
14 Maiii 1864
DECRETUL
DE

NUMIREA

COMISIUNEI

ALEXANDRU

Cu mila lui Dumnesdeii” şi voința
Unite Române.

IOAN

PLEBISCITULUI
|

Naţională, Domn

Principatelor-

La toli de faţă şi viitori sănătate:
Asupra propunerei Consiliului Nostru
Am decretat şi decretăm ce urmează.

Art, |. Comisiunea

menită prin

rent sub No. 517, de a constata
3, Pe plic:

Monsicur

le Docteur

de Miniştri.

decretul

nostru din 2 Maiit cu-

resultatul voturilor

Lambert

Ducaresţ,

date de Poporul

63

Român, pentru adoptarea sai respingerea Plebiscitului, propus prin
proclamația Noastră din 2 Maiii, se va compune de

Prea Sfânţitul Mitropolit,
Primul Preşedinte al Curţei de Casaţiune,
Doi Preşedinţi de Secţiuni ai aceliazi Curți,

- Generalul şef al întciului comandament

militar.

Trei Preşedinţi de Curti. de Apel, Bucureşti,
Decanul Facultăţei de drept din Bucureşti,
Rectorul Universităţei din Iasi,

|

Iaşi şi Craiova,

Cinci Preşedinţi ai Manicipalităţilor din Bucure:eşti, Iaşi, Craiova,
Galaţi şi Ploeşti.
Art. II. Această Comisiune, sub preşedinţia Prea Sfinţiei Sale
Mitropolitul va ţine şedinţele sale in localul Sântei Mitropolii din
Bucureşti.
Atr.
secretar

cinat

III. Secretarul Consiliului Nosiru
redactor al acestei Comisiunii.

de Miniş,

va servi

de

Art. IV. Preşedintele Consiliului Nostru de Miniştri, este insărcu aducerea la indeplinire a acestui Decret.

“Dat în Bucureşti la 14

Maiii 1864.
ALEXANDRU

Zrogâlniceanat,

.
No.

Bălănescu,

General

Bolintineanu,

Savel

IOAN:

OrVescu,

Manu.

565.

2i

20 Mai 1864
MINISTERUL

DE ÎRTERNE,; «ĂLONITORUL OFICIAL»

Comisiunea ad-hoc,

DIN 20 MAIU

însărcinată de a apăra

general al voturilor» Pleviscitului

îşi încheie ultimul proces-verbal,
vilo» este cel următor»:

?și-a

sfârșit

1864

pecensământul
lucrările,

Adică,

Resultatul definitiv al votu|

- Din 754,118 contribuabili şi cetăţeni îndriduiţi de a votau
făvă condiţiune de cens, ai zuad parte 683,928 cetățeni. Din

aceștia, 682,621

asi subscris Day şi 1307

at subscris tău.

N

64

22
21 Maiii 1864

ACT DE CONSTATAREA VOTURILOR DATE DE POPORUL ROMÂN
PLEBISCITULUI PROPUS La 2 (14) Ma 1864.
Noi

ASUPRA
.

subscrişii:

Niton Mitropolitul Ungro-Vlachiei.
Vasile Sturza, primul preşedinte al Curţei de Casaţiune.
Alexandru Catargiu, preşedinte de secţiune la Curtea de Casaţiune.
Ioan Emanoil Florescu, general şi capul întâiului comandament
militar.
Constantin Apostolescu, preşedintele Curţei de Apel civile secțiunea | din Bucuresci.
Dimitrie Meleghie, preşedintele Curţei de Apel civile din Iaşi.
- Eliodor Lapati, preşedintele Curţei de Apel din Craiova.
Constantin Bosianu, decanul facultăței de drept din Bucuresci.
Mihail Idierul, preşedintele municipalităţei din Iaşi.
Ioan: Solomon, preşedintele municipalităţei din Craiova.
Nicolae Ilagi Nicola, preşedintele municipalităţei din Galatz.
Gheorghe

Alexiu

preşedintele

municipalităței

din. Ploieşti.

,

Cari prin

decretul Măriei Sale, Alexandru Ioan 1, Domnitorul

Romăniei,

cu No. 565 din 14 6) Maiii 1864, suntem numiţi înaltă

Comisiune,

pentru

a cerceta

votul

dat de

Poporul

român

asupra

Plebiscitului ce i s'a propus de Măria Sa prin proclamaţiunea de
la 2 (14) Mai, ne am adunat in sânta Mitropolie, în zilele de 18, 19
şi 20 Maiu şi am cercetat registrele originale adeverite şi de tribunalele fie-căruia judeţ, in care au sub-scris Cetăţenii de ori-ce treaptă,

—cuprindend clerul şi armata
— din toate satele şi oraşele Ţărei
întregi, şi din numărul total de 754,148 (şepte-sute cinci-zeci şi
patru

de mii

una-sulă

patru-zeci

şi op!) al celor

cu

drept

deu

vota după arătarea administraţiunilor, am dovedit că 682,021 (şesesute op!-zeci şi două de mii şese-sute două-zeci şi unul) de Cetățeni au primit Plebiscitul propus de Măria Sa, dicând: DĂ, şi
numai 1,307 una mie trei-sute-şepte au votat inpotrivă dicenăd : NU.
Acestea

am

găsit

şi le mărturisim

înaintea Naţiunei.:

de

exemplare,

Fară spre deplina lor întărire noi am
noastră mână

vom

supune

actul

laţă în

două

noi înşine Jăriei Sale

subscris toţi cu propria

Domnitorului

din

care

unul 'l

ear cel-l-alt 1.

vom. inainta D-lui preşedinte
fi aşezat. în archiva Statului.

al Consiliului

de Miniştrii,

pentru

a

Incheiat la Bucuresci, în sânta Mitropolie, Joi la 21 Mai e Iunie):
anul

mântuirei
Urmează

una-mie-opt-sute

şese zeci şi patru.

semnăturile preşedintelui şi membrilor

Secretar, I. O. Petrescu

înaltei Comisiuni.

.

ai:

23
“a
PROGRAM

Maiii 1864
PENTRU

91

MAG.

In care Comisiunea ad-hoc are a depune în “mâinele Inălţimei
Sale Domnului României, Plebiscitul propus Naţiunci în 2 Maiu şi
adoptat de Ec în zilele de 10 şi 14 Mai 1864,
|
[. La Gore diminâţa, 21 detunături de tun
Mihai-Vodă, vor vesti inceperea serbărei. -

de pe dealul curţei

II. La 9 ore, oștirea de toate armele,-în plina uniforuiă se
va înşira de la Palatul Domnesc până lu Mitropolie. La aceiaşi oră,
şefii corporațiilor din Capitală se vor aduna cu drapelele lor în
curtea Mitropoliei.
„IN. La 10 ore, se va cânta în catedrală un 'Te-Deum de cățre
Prea Siântul Mitropolit. Măria Sa Domnul asistă la această ce-

remonie religioasă.
Consiliul Miniştrilor,

Curtea de Casaţiune

şi toate autorităţile

Statului vor fi de mai inainte întrunite în lăuntru bisericei.
91 detunături de tanuri vor anunța purcederea Domnitorului
la Mitropolie.

IV. La 111/, ore, Comisiunea ad-hoc însărcinată cu recensementul general al voturilor. Plebiscitului, va:pleca de la Mitropolie
la Palatul Princiar spre a depune in mâinele Inălţimei Sale Pleiscitul, voinţa Naţiunei.
La trecerea sa, oştirea i va presenta

armele;

21 tunuri,

mu-

sicile milițare şi clopotele de la toate bisericile Capitalei, vorr anunța
purcederea sa.
V. Atât la ducere

cât şi la intoarcere,

Comisiunea va fi trans-

portată in calesce Princiare şi escortată de.un escadron de cavalerie. La scara marea Palatului, Comisiunea va fi primită de patru
adjutanţi Princiari şi condusă de aceştia în sala Tronului.
5

66
Comisiunea ad-hoc

"VI,

pe Tron, în

de Domnitor

va fi primită

în dreapta, clerul şi autorităţile

ființa autorităţilor. Statului, avenă

şi cele-Talte Curți
administrative, şi în stinga Curtea de, Casaţiune
Sa
a
si Tribunale judiciare.
va
VII,

Sfinţitul

Prea.

cuvântului,

cetirea

După

Mitropolit

r resultatului
inmâna Indlţimei Sale procesul-verbal conslătăto
Comisiunea
Sale,
i
voturilor Plebiscitului. După răspunsul Tedlţime

să la Mitropolie cu
ad-hoc va părăsi sala Tronului şi va fi-recondu
|
|
|
acelaşi ceremonial.
sce feprime
Sa
a
ţime
Inăl
lui,
VIII. După primirea Plebiscitu

e corpuri
licitările Clerului, ale Curţei de Casaţiune şi ale celor-lalt
dupe

şi autorităţi publice,

ordinea.

presentărei

aicea

alăturată. î

Inălţimea Sa primesce apoi lelicitaţiunile Municipalităţei in
primirea
capul Deputaţilor de suburbie şi al Corporaţiunilor.. Dup
Sale.
imei
Inălţ
tea
inain
defila
va
ea
Autorităţilor şi a Deputaţilor, oscir
ce
vor
le
publi
IX. Seara, grădina Cişmegiu, pieţele şi edificiuri

i

(i iluminate.

foc

X. Un

“s6 va da o representaţiune

Iar la teatru

gratuită, la care vor fi invitaţi Şefii deo-

publice, "Municipalitatea,

sebitelor autorităţi

Spirei.

va da la dealul

i
de avtifici'se

de

Deputaţii

suburbii

ai
E
|
|
şi Sefii corporaţiunilor.
XI. In toate bisericile României, de ori-ce rit se va. cânta un
Te-Deum, spre a chema pine-cuvânitările Cerului asupra Plebiscitului.

“XIL. In Bucuresci, Ministerul Cultelor, iur prin

trictuale Municipalităţile vor impărli
toruriîn bani şi victualii.
Ministru

din Intru

reşedințe dis-

şi neputincioşi aju-

la săraci

E

JM. Kogălniceanu.

Anul 1864 Mai, Bucureşti.

24
21 Maiii 1864
CUVENTUL

ADRESAT

DOMNULUI NOMÂNIEI

DE

MITROPOLITUL ĂnREĂ ÎN NUMELE INALTE GOMISIUNĂ CU RECENSEMENTUL
GENERAL AL VOTURILOR PLEBISCITULUI
DIN. 10—14 Mat: 196%

din

Depunem

Măria Tu!
în mânele

2 Maiii

prin

Inălţimei Tale

care Poporul

Român

actul
ascultând

solemn,
voc-a

Plebiscitul
Măriei Tale

6?

care il chiamă la Egalitate şi Libertate, a sancționa
încă
t
reţul săi jupt din 5 şi 94 Ianuarie 1859.

o dată mă-

Măria Ta, speranţele: acestui Popor se concentră toate în ]Măria
Voastră ; căci istoria lui îi spune, că precum din Princiyii săi, unii

Vaii liberat de sclavagiu, alţii iai. dat gloria militară, 'tot ast- fel și
Măria Ta îl vei conduce pe calea dreptăţei, la Bealitate, Libertate şi
glorie Naţională.
.

„Să trăiţi Măria Voastră.
Să trăiască România.

25
2 Maiii 1864
RESPUNSUL

DOMNITORULUI

Prea Simte Părinte şi Domnilor
Imi

mind

este foarte

grei

a 'v& ascunde

şi din mâinile D-vâstre

emoțiunea

rostirea voinţei

ce. simţese;

pri-

Naţiunei. Această ma-

nifestaţiune atât de: vederală, atât de mare a României pentru persoana Mea şi pentru marile fapte ce aveam a sevirşi, Eii o primesc
cu bucurie şi cu o legiuilă mândrie.
«Trebue insă să v& mărturisesc, Domnilor. E nici că mă iîncoiam de resullatul voturilor naţionale.
«Făcând un apel către Națiune, punând țara in posiţiune de a
se rosti, Ea insăşi, Eii eram ineredinţat că ţara se va uni cu cuyetările Mele, Ei eram deplin încredințat că bunul s&iu simţ, că
inteligintele scă patriotism se vor grăbi a osândi patimele neso-

cotite cari de şese ani împedică desvoltarea fericirei publice. Astăde
țora a vorbit, şi Europa întreagă aplaudă, cum aplaud şi Eă, deplina
zi minunata ordine cu care un Stat de cinci milioane de locuitori,
a îndeplinit un act atât de solenel.

Primesc puterile exlraordinarie ce România

Imi di prin mâi-

- nele D-voastre. Eii voii sci a ME arăta demn de această incredere,
fâcend întrebuințare de aceste puteri, numai-pentru'a organisa in-

u”un chip solid 'constituţiunea noastră politică, şi apoi impărţindu-le cu ambele Adunări prevădute de Stat şi care în adevăr vor fi
vepresentaţiunea naţională a ţării,
Votul ce D-voastre presintați, nu

este

numai legitimaţiunea ac-

tului din 2 Maiu. EI este tot-odată şi resplătirea necontenitelor
Mele stăruințe pentru binele public şi pentru emanciparea clăca-

6S

cca

Mei

în ochii

act este

Acest

şilor impilaţi.

mai puternică

incu-

expresiunea D-voastre și
pe “calea dreptăţei la Ega-

vragiare ce-Mi dă țara pentru ca, după
după dorinta Mea, să conducă România

SE

a

litate, Libertateşi gloria Naţională. -

«Dacă cu atâtea greutăţi ce am întâmpinat în trecut, dacă cu
acum Guvertoate împedicările ce cu scop. vederat s'au făcut pânâ
vom, pulea
nu
ce
nului Meii, Eu am putut realisa ceva tolositor,

noi dobândi, când Domnul şi marile puteri ale Statutui vor fi strinși
statornică şi leală?

uniţi prin o legătură

«Aceasta este speranţa Mea, prea
Această speranţă se va implini, .nu M&

dinţei şi cu impreuna

a

|

|

sânte Părinte şi Domnilor.
indoesc, cu ajutorul prove-

tutulor lucrare a bărbaţilor de bine.

şi a
«fi mă razem pe buna-voinţă a Augustei Curți Suzerane
le mentuitoare
Inaltelor Puteri garante, pentru a indeplini măsuri

ce Națiunea întreagă a sancţionat. Ele pururea ne-aii „dictat toată
şi treingrijirea lor, de câte ori România: "şi-a exprimat dorințele
lipsi.
va
buinţele sale. Şi astă dată simpaticul lor concurs nu ne

ta
După ce Inaltele Puteri aii garantat prin tratate solenele. existen
instituasce
recuno
vor
oinţă.
bună-v
noastră politică, ele cu aceeaşi

t ca neapărate
tinnile ce Alesul ţării şi voința Naţiunei le aii judeca
pentru fericirea din lăuntru a României.
dară

«Să. urăm

speranţele

cu toate

i

noastre

această

di bine-cu-

ză. întrun
ventată, care ne deschide un noit viitor, şi. care asocia
Socie, una din
chip atât de fericit cu numele Doamnei iubitei Mele
datele cele mai

insemnate

ale istoriei

o

noastre.

aSă jurăm cu toţii de a jertii toate puterile noastre, tot patriotismul nostru pentru mărirea şi fericirea ţărei noastre.
aSă trăiască România!»

„26

2 Iulie 1861

PROGIAMAȚIUNEA

|

Ronuinilor,

DOMNEASCĂ

1

|

|

prin proclamaţiunea mea din 9/14 Maiii trecut, et vam expus

motivele de.inaltă necesitate care m'aii nevoit a disolva, Adunarea
electivă,

întemeiată

pe basele

August 1858, şi a faceun

anexei

Il-a

apel la Națiune,

a Convenţiunei

intre Alesul Vostru şi intre desființata Adunare.
1. Redactată

şi scrisă de M

Kogâlniceanu.

din 749

pentru ca ca să judece

|

69

Tot

atuncea vam

expus şi

causele care, „aprăpe de ese

ai ţinut România pe loc.
Aceste cause eruii, pe de o parle

ani

spiritul de parlid ce domina

lucrările majorilăţei Adunărei, Şi pe altă parte defectuositatea Legei
electorale,
„O asemenea

mare:

reformă

avea dar

trebuinţă de vecunâsce-

rea Cur ei Suzerane şi a Puterilor garante existenței politice u României, şi care ai subscris acea Convenţiune:
Ri

aceasta

In diua de

vam

22

arâtato

din inceput:

:când'inalta

Comisiune

-

ad-hoc a depus

în mâinile mele rostirea voinței Naţionale, eii vam dis aceste cuvinte : «După ce inaltele Puteri ati garantat -prin tratate solenele

existenţa n6stră politică, ele cu aceiaşi bună voinţă vor recunosce
inslituţiunile ce alesul TŢărei şi voinţa Naţională le-ai judecat ca
neapă&rate pentru fericirea din Tiuntru a României. După câte-va dile în urmă vam anunţat că m& duceam la
Constantinopol, spre a întări! autonomia Țărei prin o nouă înţelegere internaţională.
Speranţele mele, speranţele vostre s'aii vealis at. Maiestateu

Sa Sultanul,
cunoscut

augustul nostru Suzeran

nouile

instituţiuni

din 10/92—14/96 Maii

şi Puterile

ale României,

garânte, ai

re-

create prin Plebiscitul

1864.

E

Din actele ce tot astădi le promulg şi le aduc la cunoştinţa
vâstră, vă veţi convinge că m6dificaţiunile ce am adoptat, în îm-

preună
garante,

înțelegere cu Inalta Pârtă şi cu adesiunea tutulor Puterilor
nu'schimbă

şi nu lovesc in nimic

în

existența

şi

basele

fundamentale ale instituţiunilor aprobate de Națiune.
Și încă aceste modificaţiuni nu sunt de cât provisorii, ele vo:
putea a se preface şi a--se îndeplini de Corpurile legiuitore in
viitorea lor sesiune.

Căci
" constata,

Românilor,
România

trebue
numai

s& v'o

de astădi

<pui,

şi “singuri

voi o -puteţi

reintră în "autonomia

sa

din

lăuntru, cuprinsă în vechile nâstre capitulaţiuni închiate cu Inalta
Portă şi garantate prin tractatul de Paris.
Până acum, această autonomie în fapt era lovită in mai
privinţe. Ce cra, de exemplu, anexa II-a a Convenţiunei,

Legea electorală, care nu se
mentul din afară?

putea schimba,

multe
adică

de cât cu consimţi-

Astă dală, Inaltele Puteri țiind seamă de vechile nostre drepturi şi:de tratatul de Paris, prin căre Europa a luat sub. garanţia sa

existența nostră politică, ail consfințit în tâtă întinderea autonomia n6stră din lăuntru. In capul actului prin care s'aii recunoscul
noile instituţiuni ale României, Inalta Pârtă, cu impreuna înțelegere a Puterilor. garantate, a înscris aceste cuvinte:

«Principatele-Unite pot în viitor a modifica şi a schimba legile
privesc

«care

lor

administraţiunea

«al tutulor Puterilor stabilite,
De astădi dar, şi numai

din

lăuntru,

cu

concursul

şi fâră nici o intervenţiune.»
de: astădi, Națiunea română

legal

reintră

in autonomia sa; de acum ea va putea modifica şi îmbunătăţi instituţiunile sale din: năuntru, fără nici o interventiune. din alară.
Românilor ] viitorul este al nostru. Tari .prin solanelul vot
dat de Națiune în: dilele memorabile da 10/22 14/26 Maiă, s& ne
ar&tăm

demni

pururea

de buna

recunoscători

şi

a Curței

voinţă

Suzerane şi a Puterilor garante, s& mulţumim Providenţei pentru
bunul succes dobândit; să fim mânari. de acest succes la care lați
am contribuit, Eu, prin iniţiativa mea; voi, prin votul Plebiscitului
în mijlocul
şi prin patriotismul şi înţelepciunea - ce aţi desvelit
rări
prin care am trecut.
grelelor impreju
- Increderea intre Năţiune şi între Alesul ei să devie încă şi mai
mare, ca ast-lel să câştigăm timpul perdut, ca ast-lel iubita noastră
Patrie să se bucure în curând de rodul suferințelor şi al sacrificiilor sale;

ca ast-fel Națiunea

Română. să dobândească

locul ce

i. se: cuvine a ocupa în marea familie europeană.
Să salutăm dar cu'căldură viitoarele Adunări legiuitoare, căci-—
respectând secularele n6sire legături cu
principiile fundamentale ale Convenţiunei

Inalta Portă menţintnd
din 7/19 August 1858, şi

ale noilor instituţiuni, —ele sunt chemate a desvolta legile şi libertăţile nostre publice, şi aşa a complecta şi a aşeda pe base
solide. Constituţiunea

României.

din nunti ua

Să trăiască România!
Jtogâlniceanu,
2/14

|
lulic anul

1864.

Balanescu, D, Bolintineanu,
General Savel Manu,
“
.
ÎN

p. Orbescuy

„27
S Iulie

COMUNICATUL
L

SŞI

MINISTERULUI
,

n proclamaţiunea

,

din2

DE

1864

ÎNTERXE
,

Iulie,

Ţărci imprejurările ce uit piesidat

*

DIN

«MONITORUL
DBucuresci S (20)

Inălţimea

Sa Domnul

OFICIAL»
Talie.

a arătat

la recunoascerea din partea Ma-

l

si a Puterilor

Sale Şultanul

jestăţei

garante a noilor

instituţiuni ce

1omânia, şi-a dat în dilele. de 110 (29), 14 (96) Maiii 1864. Această

recunoascere

prin o scrisoare a A. $.

Inălţimei Sale

s'a comunicat

Marelui Vezir, cu data din 1 (13) lulie 186% No. 10.494 în alăturar6

de inţescrisoare, s'ait comunicat copiile oficiale ale actelor

cu.acea

Principatelor-Unite,

Poartă şi între Inălţimea

Inalta

legere urmată între

comunicate

Sa

Domnul

acestea Conierinţei europeane, pre-

cum şi copia protocolului Conterinţei din 16 (98) lunie 1864şi a
adesiunei ambasadei: imperiale rosiane la acest protocol, avend

data 'din 28 Iunie (10 Iulie) 1864.
"Toate

aceste

acto

se publică

a

în intregimea lor (în traducţiunc).

E
PROTOCOLUL CONFERINŢEI DIN 16/98 IUNIE. 180%
Alteța Sa Aali-Paşa, Ministrul afacerilor străine, expune Repre-

sentanţilor Puterilor subscriitoare tratatului din Paris, că Inalta
ce
Poartă s'a înţeles cu Principele Cuza asupra unor modificaţiuni
1858.
August
(19)
7
din
se cuvine a se introduce in Convenţiunea.

In urmarea acestora, Alteța Sa dă cetire Conferinţei de un aci adi"țional la disa Convenţiune, şi de a anexa la acest aci, cuprindend
toate

disposiţiunile

sai principii electorale

asupra cărora Guvernul

Maiestăţei Sale Sultanul s'a invoit cu Inălţimea Sa Principele Cuza.
satisfacţiune

Pepresenlanţii au aflat cu

despre

incheerea

acestei

bune înţelegeri şi s'aii declarat indestul de autorisaţi de către res-

pectivele lor Guverne spre a adera la acest arangiament, cu exceba
țiunea representantului Maiestăţei Sale Impăratului Rusiei carele

dis că nu este înzestrat cu instrucţiuni indestulătoare şi că se află

in casul de a relera. Curţei sale.
la.proalăturat
rămâne
Actul adițional sus menţionatşi anexat,
a
|
|
tocolul present.
“

Aali, Henri. Le Buleer, Marquis de Dloustier,
Brassier» Saint Simon, Novilow, Greppi.

Prolsessh- Osten,

ADESIUNEA AMBASADEI ÎMPERIALE NOSIAXE LA PROTOCOLUI,
COxFERINŢEI DIN 16/98 IUNIE 18604.
|
LEGAŢIUNEA IMPERIALA A RUSIEI
din Constantinopol

_

28 Iunie (10 Iulie) 1864:

Alteţei Sule Aali Pașa,

Domriule Ministru. Alteța Voastră va bine-voi a'şi aduce aminte,
că la intrunirea

Conferinţei pentru afacerile Principateloi-Unite din

sI
9

28 Iunie st..noi, am fost reservat opiniunea Curţei mele, în ce
privesce moaificaţiunile 'de introdus în Convenţiunea din7 (9)
August 1858.
Astă-di sunt autorisat.a adera în nuiele Guvernului Maiestăţei
Sale Imper atorelui; la uctul adiţional la disa Convenţiune, propus
de Inalta Poarta Puterilor subscriitoare tratatului de la Paris, precum şi disposiţiunilor electorale, care formeaqă indeplinirea aces“
tui. act.

acest fapt la cunoştinţa Alteţei Voastre, '0 rogssă bine-

Aducend
voiască

a lua

act

de

declaraţiune,

această

anexând

nota

mea pre-

tot o

sentă la protocolul şeilinţei- din 28 Iunie, şi a informa
pe domnii Representanţi ai Puterilor garanle.
Bine-voiţi u primi...

dată

Aotil:ou..

,

Cc.

LA COXVEXFIUNEA DIN 7/19 AucusTr

ACT ADIȚIONAL

1858

Conventiunea încheiată la Paaris. în .7,19 August 1858, - între
Curtea Suzerană . şi intre Puterile garante este şi rămâne legea
fundamentală a Principatelor- -Unite.
„Deşi Principatele-Unite pot în viitor a modifica sai a schimba
legile

care

privesc

administraţiunea

lor

din

lăunlteu,

cu. concursul

legal al tutulor puterilor stabilite, şi iără nici o intervenţiune, se
înțelege insă bine, că această facultate nu se poate intinde la legăturile care unesc Principatele cu Imperiul Otoman, nici la Tratatel6 intre Inalta Poar lă şi cele-Valte Puteri, care sunt şi r&mân
obligatorii pentru aceste Principate.
|
Insă, evenimentele cari s'au succedat de la conclusiunea Con-

venţiunei de

Paris,

făcând

neapărală

disposiţiunile acestei Conventiuni,

modificaţiune

a unora

din

Inalta Poartă s'a invoit de curând

cu Inilţimea Sa Domnul Principatelor-Unite şi s'a înţeles. asemenea
şi cu Excelenţele lor Domnilor Representanţi ai Puterilor subseriitoare Tratatului de la Paris, asupra presentului Act adiţional la disa
Convenţiune, statornicit şi învoit precum urmează:
Art. 1. Puterile publice sunt incrediuţate Domnului, unui Senat
şi unci Adunări elective.

Art. II. Puterea
Senat

şi de Adunarea

legiuitoare
Electivă.

se

execută

colectiv de Domn,

de

Art. III. Domnul are iniţiativa legilor, EI le progăteşte cu 'concursul Consiliului de Stat şi le supune Adunărei elective şi Sena-

-
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tului spre a [i discutate, şi nici o lege nu poate fi supusă sancţiunei. inainte de a: fi discutată şi votată de Adunarea electivă și
Senat.
-

Domnul acordă sati: vefusă sancţiunea: Sa

voirea a tustrelelor puteri.

Ori-c-ce lege cere în-

“In casul când Guvernul ar fi nev voit a “lua mâsuri de -urgență
care cer concursul Adunărei elective şi a Senatului, în timpul când
aceste Adunări nu sunt deschise, Ministerul va fi dator a le su-

pune la cea
măsuri.

d! inteiti

convocaţiune

motivele - şi resultatul “acestor

Art. IV: Deputaţii la Adunarea, electivă se aleg conform priueipiilor puse in piesa aci anexată, şi cari al a servi de base pentru
noua lege electorală.
Preşedintele Adunărei se numesce în “fie-care an de Domn din
sinul ei, iar vice-preşedinţii,
secretarii Şi cestorii se 'uleg de
Adunare.
Art. V. Adunarea electivă disculă şi notează proiectele de legi.
“Proiectele presentate de Domn se vor susținea in Adunare de miniştrii sai membrii Consiliului de Stat, ce se vor. delega de Domni
spre acest siirşit, ei vor fi ascultați ori când 'vor cere curentul.
Art. VI. Budgetul cheltuelelor şi al recetelor, pregătit in tot

anul prin ingtijirea pulerei executive şi supus 'Adunărei elective .
care | va putea amenda, nu va fi definitiv de cât dupe ce vali

votat de
vota în
publice
Art.

dânsa şi votul aprobat de Senat. Dacă budeetul nu sur
timpul oportun, puterea executivă va : indestula serviciile
conform ultimului budget vutat.
XII. Senatul se compune de: Mitropoliţii Ţerei, de Epis-:

copii eparhielor, de inlâiul Preşedinte al Curţei de Casaţiune, de
cel mai vechii dintre generalii armatei în activitate, şi osebit încă
de 64 membri,

care

soane

exercitat

care

ai

pot justifica

un

venit

se vor

numi

cele

anume

mai

de

Doinn:

înalte

jumătate

funcțiuni

de opt sute

galbeni.

dintre

per-

în ţară saii

care

Cat

cei-

pentru

Valţi 32 membri, ei vor fi aleşi dintre membrii consiliilor generale
ale judeţelor şi numiţi de Domn pe o listă de presentaţiune de trei
candidaţi pentru fie-care district. Membri Senatului se bucură. de
„aceiaşi neviolabilitate garantată deputaţilor.
Art.

VIU.

Acei G+ membri

ai Senatului

aleşi conform

disposi-

ţiunilor Ar ticolului. precedent se reinoesc din trei in trei ani câte
O jumetate,

74

funcţianile lor nu

din noii;

numi

vor.pulea

eşiţi: se

Membrii

|
.:
vor înceta de cât cu instalarea membrilor celor noi.
convoŞi
lor
irea
prelung
ui,
Senatul
or
sesiunil
Durata
IX.
Art,
carea acestui Corp, sunt supuse regulilor prescrise prin Art. 17
i
din Convenţiunea de la 1858, pentru Adunarea electivă.
timpul
tot
în
sare
indemni
vor primi o
Art. X. Membrii Senatului

sesiunei.

|

|

i

Art. XI.

-

_

este ce drept Preşedinte Senatului,

Mitropolitul Primat

unul din Vice-preşedinţi se numeşte de Domn din sinul acestui
Corp. Cei-lalţi Vice-preşedinţi şi cel-lalţi membri: ai biuroului
impărţire

de

In .cas

se aleg de Adunare.
alară când

votul

Sedinţele Senatului sunt publice,

Preşedintelui este precumpănitor.

de o a treia parte a membrilor pre-

sar cere

contrariul

egală a voturilor,

senţi. Miniştri, chiar nefiind membri ai Senatului, ati dreptul de
ei vor îi ascultati ori
a asista şi a lua parte la toate deliberaţiunile,
când vor cere cuvintul.
a
LL
Art. XII. Disposiţiunile constitutive ale nouci organisațiuni a
Senatului. La finitul fie-cărel
României sunt puse sub ocrotirea
sesiuni, Senatul şi Aduuarea electivă vor numi [ie-care un comitet
ai căruia membrii vor fi aleşi din sinul lor. Ambele comitete se vor
intruni în comisiune mixtă, spre a face un raport la Domn asupra
trebuitoare

ce ar crede

[i recomandate de Domn Consiliului

Aceste propuneri vorputea
de Stat spre

Art.

a fi prefăcule în

proiecte

veniturilor şi cheltuelilor,

discutat

si votat

Art. XIV.
Adunare

sai

de

legi.

_

Ori-ce proiect votat de Adunarea electivă, afară de

XII.

-budgetul

ale administraţiunel.

ramuri

in deosebitele

de. îmbunătăţire

cestiunea

lucrărilor ultimei sesiuni şi a'i supune

se supune

de el.

Senatul,

”

sait adoptă

îl amendează,

sai

spre a fi

Senatului
a

proisctul aşa

cum

s'a votat de

il respinge cu totul.

o

Dacă proiectul de lege este adoptat fără modificaţiune de Senal
el este supus sancţiiinei Domnului.
|
Dacă proiectul este amendat
de. Senat

|
|
el se intoarce Adunări

elective.
a
Dacă Adunarea incuviințează amendamentele
iectul amendat se supune sancţiunei Domnului.
Dacă
mente,

din

noii.

din

contra,

proiectul

Guvernul

se

Adunarea
trimite

electivă.

Consiliului

respinge
de

Stat,

poate opri in presenţa Camerei,

NE
Senatului, pro- |
|
|
acele
spre

în

a

amendase

studiu

sesiunea

rentă sai viitoare, proiectul revădut de Consiliulde Stat.

Cl-

15

Daca

Senatul

respinge

cu totul

proiectul

votat

de Adunare,

acest proiect se trimete Consiliului de Stat, spre a studia din noii.
Un asemenea proiect nu se poate presenta Adunărei elective de cât
în altă sesiune.
XV. Senatul are dreptul de a primi Ţetiţiuni. Aceste petițiuni
vor. fi examinate de o comisiune ad-hoc. Asupra: raportului acesteia
Senatul va putea, de va îi trebuinţă, a le trimete Guvernului.
“Art. XVI. Reglementele. interioare ale Adunărei elective şi ale
Corpului. ponderator se pregătesc prin ingrijirea Guvernului. .

Art. XVII. Toţi fnnclionarii. publici fără excepţiune, la intrarea
lor în funcţiune, sunt datori a jura supunere Constituţitinei, legilor Ţărei, şi credinţă Domnitorului.
“Art. XVIII. Acest act şi legea electorală pregătilă contoim principiilor anexei sus numite, vor avea putere de lege din diua sanc-

țiunei lor din partea Curţei Suzerane:
__

Noua

Adunare

electivă; şi Senatul vor fi constituite şi intrunite

in termenul prevădut

de Art. 17 al Convenţiunei din 1858.

Art. XIX. Domnul va forma: un Consiliu de Stat, : compus de
persoanele cele mai competente, prin meritul-şi experienţa ior; Acest
Consiliu nu va avea nici o putere prin el insuşi, dar el va avea de
misiune de a studia şi de a pregăti proiectele de legi.ce Domnul

ii va recumanda.

Membrii Consiliului de Stat vor

legaţi ai Domnului în sinul ambelor Adunări,
apăra proiectele de Jegi: presenlate de el;
Art. XX. Toate disposiţiunile Convenţiunei

fi admişi ca-de-

spre a lămuri a a
din Paris,

care nu

sunt modificate prin presentul. vot sunt confirmate din noă şi vor
r&mânea in plină şi întreagă putere.
MODIFICAŢIUNĂ

Principatele

ÎNDEPLINITOARE STATUTULUI
STATUTULUI

Unite pot în viitor a modifica

ÎN PREAMBULUL

şi a schimba

le-

gile care privesc administraţiunea
lor din nâuntru cu concursul legal
al tutulor puterilor stabilite şi fără nici o întervenţiune; se înţelege

însă

că

această facultate nu

se poate întinde Za legătacrile

care unesc Principatele cu Imperiul otoman, nici la tratătele intre
Înalta Poartă şi cele-/alte Puteri, care sunt şi remân obligatorii
pentru aceste Principate. La art. III, nici o lege nu poatefi supusă
sancțiunei Domnului inainte de a fi diseutată şi votată de Adunarea

electivă şi de Senat (Adunare ponderatrice). Domnul acordă sati.
refuză sancţiunea sa. Ori-ce lege cere-invoirea-a tustrelelor puteri.
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In casul când Guvernul ar fi nevoit a lua măsuri de urgență,
către: car: concursul Adunirei elective şi al Senatului in timpul când
aceste" Adunări nu sunt deschise, Ministerul va fi dator a supune
la cea dintâiii convocaţiune motivele şi resultatul acestor măsuri.

ponderatrice, 32 vor fi
care ai exercitat cele

“La art. VII. Din Gk membri ai Adunărei
leşi şi numiţi de Domn dintre persoanele
sai. care

mai inaltă funcțiuni

îni țară,

rel

o: jumătate.

pot justilica

un

venit anuul

de opt sute galbeni. Cât pentru cei-P'alţi: 32 membri, ei vor. fi aleşi
dintre niembrii consilielor gener ale ale judaţelor, şi numiţi de Domn
pe o listă “de presentaţiune de trei candidaţi pentru fie-care district.
i-a Qi "VIII, Acesti 64 de:membri ai' Senatalui aleşi în confOimităte” cn disposiţiunile articolului de mai sus':se roinoesc din
în

trei

ani

câte

“La art XI: "Mitropolitul Primat este de drept Preşedintele Senatului. Unul din -vice-preşedinţi ai Adunărei ponderatrice, luat din
acest Corp este numit de Domn, Cel-Valt vice-preşedinte şi biurou
sunt aleşi de Senat.
„La at XII. La finit: fie-căreia sesiuni, Senatul şi Adunarea
€lectivă vor numi fie-care un Comitet ai cărui Membri vor fi aleşi
din sinul lor. Ambele comitete se vor întruni în comisiune mixtă,
spre' a face un raport Domnului asupra lacrărilor ultimei sesiuni
de îmbunătăţire

şi a”i supune 'cestiunile

ce ar crede

trebuitoareîn

(leosebitele ramuri ale administraţiunei. Aceste-propuneri' vor putea
(i recomandate de Domn Consiliului de Stat, spre a îi prefăcute în
proiecte

de legi.

La art: XV. Petiţiunile date Senatului, vor fi examinate ide 0
Comisiune ad-hoc. Asupra raportului aceştia, Senatul va :putea, de
va fi trehuinţă,

a le trimite

|

Guvernului.

|

Fa

|

28
1 August
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CONCEPT

„] ROCLAMAT IUNEA. DOMXEASCĂ
)

i IEI

i

h

CĂTRE

Stenilor.! pi

SĂTENII "cLăcaşi
”

" Indelungata voastră aşteptare, “marea făgăduinţă dată vouă 'de
iăltele Puteri ale Europei prin art. 46 al Convenţiunei, interesul
1. Redactată şi. scrisă de M, Kogâlniceanu:

=
4

Patriei, asigurarea proprietăţei fonciare şi-dorința mea cea mai vie
s'a indeplinit. De astădi voi dovenili proprietari. liberi pe locurile.
supuse slăpânirei voastre, în întinderea .hotărâtă prin legile în
fiinţă, şi claca (boerescul).in. curând nu va mai fi de cât în aducerea voastră aminte.
Mergeti dar, mai înainte de toate la i poalele; Altarului, şi cu. ge-.

nunchiele plecate, mulțumiți A-Tot- Puternicului Dumnedeu, pentr u,
că prin ajutorul. să u, în „slirşit aţi ajuns
moasă pentru. voi, scumpă inimei mele

României! .

a vedea.
şi mare

această "di fu-.
pentru viitorul;

a

De astidi voi sunteţi Stăpâni pe bratele voastre ; voi aveţi o.
părticică de pământ, proprietate şi moşie a voastră ; de. astăgi Yoi
aveți o Patrie de iubit şi de apărat.
.
Şi acum, după ce cu braţul Celui de sus am putut S6vârşi oasemenea

mare

faptă,

mă

întorc

către

voi, spre

a

vă

da

un

slat.

de Domn şi de Părinte, spre a vă arăta calea pe care trebue să.o.
urmaţi, de voiţi să ajungeţi la adevărata înbunătăţire a soartei.
voastre şi a copiilor voştri.
A
|
De astădi voi sunteți proprietari .pe pămbnturile ce vi- le - dati
legile. în fiinţă spre intrebuinţare ; de la Sfântul Gheorghe viitor:

contenesc pentru tot-t'a-una pentru voi darea.de Jijmă de podvedi.
de

casă

de lemne

Monopolurile

şi de. dile de inerimet.

o

de prin sate tot în acea di vor fi desființate.

Fie-care din voi.va putea cumpăra şi vinde, va putea introbuința rodul viilor şi al prunelor sale.
Cu toamna anului viitor, se vor desfiinţa asemenea și cole-P alto
legături silite intre voi și intre stăpânii voştri. de moșii.
De atuncea voi nu veţi mai [i cu dânşii în alte legături decât
acelea ce vor izvoră din interesul şi buna primire a unora şi altora.
Aceste legături însă, vor fi pururea neapă&rate pentru ambile
părți. Faceţi dar ca ele să fie intemeiate
.pe iubire şi: incredere..:
Mulţi şi foarte mulți din proprietari aii dorit înbunătăţirea soartei.
voastre. Mulţi din ei au lucrat cu toată inima ca să ajungeţi la
această frumoasă di, pe care voi astă-di o serhaţi. Părinţii voştri
şi voi ați vădut de la mulţi stăpâni de moşii ajutor la nevoile şi

trebuințele voastre. Uitaţi dar răul ce aţi avut de la unii din ei,
răi ades făcut fără de scirea lor, şi nu ve aduceţi aminte decât
de facerile de bine ce aţi primit. Uitaţi dar ura şi vrajma; surdi
la glasul acelora cari v& vor întărâta în contră lor şi în legăturile
de bună voie ce veţi mai avea cu proprietarii de moşii nu vedeţi în.

sI

%

ci de cât pe vechii voştri sprijinitori şi pe viitorii voştri amici şi
buni vecini. Au nu sunteţi toţi fii ai aceleaşi țări? Au pământul
pe toţi?
României nu este muma care vă hrăneşte
liberi pe braţele

Stăpâni

şi pe

inainte de toate că sunteţi plugari,
Nu

trumoasă

pârăsiţi această

ogoarele

că sunteţi muncitosi de pământ.

meserie,

incă hărnicia

Departe

silită.

voastră

şi

ogoarele

de

ţărei, şi

care face bogăţia

liberă produce

că munca

dovediţi şi în România, ca pretutindenea,
indoit cât munca

uitaţi mai

nu

voastre,

a vă

sporiți

trândăviei,

deda

să fie mai

voastre indoit

bine

lucrate, cici de acum aceste ogoare sunt averea voastră şi moşia
copiilor voştri.
Ingrijiţi-v& asemenea de vetrele satelor voastre, care de aslă-li
neaternate şi locaşuri statornicite ale voastre, din
devin comune
care

nimeni

nu

vă

şi a le infrumuseţa ;
juraţi-le cu

grădini

poate

mai

isgoni. -Siliţi-vă dar

faceţi-vă case bune

şi cu

pomi

roditori.

a

inbunălăţi

le

şi indestulătoare; încun:
Inzestrali-v&

satele cu aşe-

z&minte îiolositoare vouă şi urmaşilor voştri. Slatorniciţi mai ales
şi pretutindenea gşcoale, unde copii voştri să dobândească cunoş-

tinţele trebuitoare, pentru a fi buni plugari şi buni Cetăţeni. Actul
din 2 Mai va dat la toţi drepturi; învăţaţi dar pe copii voştri a le
preţui şi a le bine întrebuința.
Şi mai pre sus de toate, fiţi şi în viitor ceea ce aţi fost şi până
acum, şi chiar în timpurile cele mai rele, fiţi bărbati
de bună rinduială ; aveţi incredere in: Domnul vostru,

veşte tot binele ; daţi, ca şi până

acuni,

de pace și
care vă do-

pilda supunerei

către le-

gile ţărei voastre, “la a cărora facere aveţi şi voi de acum a lua
parte ; şi in toată intimplarea, iubiţi România: care, de astă-qi, este
dreaptă pentru toţi fiii să.
Şi acum, iubiţilor mei Săteni, hucuraţi- d căci în curând toi

nu veţi mai cunoasce de cât munca de bună voie care înalță și
imbogăţesce ; şi Dumnezeul părinţilor noştri să bine-cuvinteze seminţa ce veţi arunca pe cea inteia brasdă liberă
(MU.

a ogoarelorvoastre.
Hogâlnicea

nu).
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DOMNEASCĂ

CĂTRE

SĂTENII CLĂCAȘI !

Sătenilor /

Indelungata voastră aşteptare, marea făgăduinţă dată vouă de
Inaltele Puteri ale Europei prin -art. 46 al Convenţiunei, interesul
Pairiei, asigurarea pro prietăţei fonciare şi dorinţa „Mea cea mai vie
s'a indeplinit.

Claca (boierescul) este desfiinţată pentru de a pururea,

şi de

astă-qi voi sunteţi proprietari liberi pe locurile supuse Stăpânirei
voastre, în intinderea hotărilă prin legile in ființă.
Mergeţi dar, mai inainte de toate la poalele Altarului. şi cu ge-

nunchiele plecate, mulţumiţi A-Tot-Puternicului Dumnezei,
că prin ajutorul” sâă, in sfârşit aţi ajuns a vedea această
moasă

pentru

voi,

scumpă

homâniei,

inimei

mele

şi mare

pentru
di fru-

pentru

|

viitorul

|

De astă- -di voi sunteţi stăpâni pe braţele voastre; voi aveli o
părticică de pământ, proprietate şi moşie a vo astră ; de astă-di voi
i
aveţi o Patrie de iubit şi de apărat.
sâverşi o
putut
am
Si acum după ce cu braţul Celui de sus
asemenea mare faptă, M& intore către voi, spre a ve da un sfat.
de Domn şi de Părinte, spre a vă arăta calea pe care trebue să o

urmaţi,

de

voiţi

să

imbunătăţire

ajungeţi la adevărata

a soartei

voastre şi a copiilor voştri.
Claca şi toate cele-l-alte legături silite între voi şi între stăpânii
voştri de moșii, sunt desființate, prin plata unei drepte despăgubiri

De acum înainte, voi nu veţi mai

părți.

Faceţi

dar

ca

ele

să

legături

fi cu denşii în alte

de cât acele ce vor isvori, din interesul
şi a altora.
Aceste legături insă, vor fi pururea,

şi buna

primire

neapărate

fie intemeiate

pe

a

unora

pentru ambele

iubire

şi încredere.

Mulţi şi foarte mulți din proprietari aii dorit imbunătățirea

soar tei

voastre. Mulţi din ei aii lucrat cu toată inima ca să ajungeţi la
aceasță frumoasă di, pe care voi astă- (i o serbaţi. Părinţii voştri
Şi voi aţi văzut de la mulţi stăpâni de moşii ajutor la nevi oile şi
DN

1. Redactată şi scrisă de M. Kogâlniceanu,

Conceptul

definitiv.
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trelhuinţele voastre. Uitaţi dar dilele grele prin care aţi trecut; uilați
toată ura și toată vrajba ; fiţi surdi la glasul acelora cari v& vor

intărâta
voie

in

contra

ce veţi mai

stăpânilor

avea

de moșii, şi în legăturile

de aci în

colo

cu

proprietarii,

nu

de bună
vedeţi

ei de cât pe vechii voştrii sprijinitori şi pe viitorii voştri

in

amici şi

buni vecini. Aii nu sunteţi toţi fii ai aceleaşi Ţări? Ai pământul
1omâniei nu este muma care vă hrăneşte pe toţi?
Stăpâni liberi pe braţele şi pe ogoarele voastre, nu uitaţi mai
inainte de toate că. sunteţi plugari, că sunteţi muncitori de păment.
Nu părăsiți această frumoasă” meserie, care face bogăția ţărei, și
dovediţi şi in România, ca pretutindenea, „că munca liberă produce
indoit cât munca silită. Departe de a vă deda trândăviei, sporiți

incă hărnicia
lucrate,

căci

voastră şi ozoarele voastre indoit -să fie
de

acum

aceste

ogoare, sunt averea

copiilor voştri.
Ingrijiţi-v& asemenea de vetrele

devin

comune

satelor voastră,

neatăârnate şi locaşuri

mai

voastră

şi

bine
moşia

Care a6 astă-di

statornicite ale

voastre, din

care nimeni nu v& mai poate isgoni. Siliţi-v6 dar a le imbunătăţi
şi a le infrumuseţa ; faceţi-vă case bune şi. indestulătoare ; înconjaraţile cu grădini şi cu pomi roditori. Inzestraţi- -v6 satele cu aşeziăminte folosiloare vous şi urmaşilor voştri. Statorniciţi mai ales
și pretutindenea şcoale, unde copii voştii să dobândească cunoștințele rebuitoare, pentru a fi buni plugari şi buni Cetăţeni. Actul
din 2 Maiii va dat la toţi drepturi i; înv ățaţi dar pe copii voştri a
le preţui şi a le bine întrebuința.
ă
Și mai pre
acum, şi chiar

sus de toate, fii şi în
în timpurile cele mai

viitor ceea ce ati
rele,. fiți bărbaţi

fost şi până
de pace şi

de bună rinduială ; aveţi incredere în Domnul vostru, care vă doreşte tot binele; daţi, ca şi până acum, pilda supunerei către leile țărei vooastre, la a cărora facere aveţi şi voi de acuma lua
parte ; şi in toată intimplarea, iubiţi România care, de astă- di, «ste
dreaptă pentru toți fiii sti.
Şi acum iubiţilor me: Săteni, bucurati -v6 şi păşiţi la muncă
de bună voie, care înalţă şi imbogăţesce ; ; şi Dumnezeul părinţilor

Noşiri să

bine

cuvinteze

liberă a ogoarelor

s&minţa

ce veți arunca pe cea inteia brasdă

voastra.

|
M. Kogălniceanu,

ALIENANDRU
N. Creţulescu,

„*
NO..1015,..
Bucuresci 14/26 August

1863.

X. Bălănescu,

General
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Ă MoxsIzUn NICOLAS
(Originalul la Academia

BALA ANESCO

Română)

Bucarest, 4 Septembre 1864,

Mon cher Nico,
Jai recn ta leltre trop tard; ce qui devait ariiver Stait deja
arriv6, Son Âltessc a profile de la premiăre occasion pour me l&moigner

tout

son

mecontentement

de

ce

que je mai pas

6t6 siffle

dans mon exc ursion dans la petite Valachie. Les ovations dont tu
me parles, crois-moi que j'ai 6t& le premier ă ne pas les recevoir.
Tai ordonne, avant d'entrer dans un district, aux 'prâlets de ne.
„me laire aucune reception oliicielle, pas mâme: celle de rigueur
telle que prâsence

du

prefet

iî Pentrâc du

district.

Ces

ordres

ont!

Et6 donnâs pa voie telegraphique, et comme, Son Altesse, « Za
hcute main dans le telegr aphe, on peut facilement Savoir la verite.
Mais representant d'un Prince qui venait de rendre la liberte ă un

peuple, il nvuurait 6t6 impossible de ne pas avoir un bon acceuil

de la part des populations. Craiova en me recevant: bien, tenait surtout ă se disculper aux: yeux du Prince des accusations passes.
Craiova, sous le ministere de Epureano-Costalo;u, avait et calomnitc,

avait 6t€ mitraillce. Depuis lors Craiova stait abandonnte et constamment mal vue. Eh bien Craiova profituit dela premiăre occasion

pour

protesler

de

son

devoucment

au

nouvel

orâra de

chvu-

ses ; elle m'a donc fait une reception mâgnifique, mais cette râception

elle laurait

gue du Prince.

fait ă tout ministre

visilant

le pays

comme

del€-

Je n'ai donc jout aucun autre râle que celui d'un

ministre devoue et intâresse ă gagner au chef de PEtut la sympathic

populaire. Partout j'ai fait Peloge du Prince partout jai releve son .
prestige ; partout je lui ai attribue a lui ot & Zai seu? tout le mărite
des grands actes accomplis. Aucun autre cri n'a 616 prononce que
celui d'Alexandre Jean, et le premier qui etait ă pousser ă ce cri,
c'âtait moi. Libre ă Monsieur Crezulescu de dire lecontraire ; libre
a lui d'user de la calomnie pour monter & ma place ; jela lui cede bien
volontiers. Liebrecht sous pretexte
'de visiter les postes, parcouri
maintenant les districis que jui visile. Je le defie de constater
(ue dans la moindre oceasion j'ai manqu€ ă mes devoirs de ministre devou et fidăle, par consequent je suis tranquille sur sa r€vision et sur toutes les enquetes du monde. Parrive maintenânt ă
lalTaire des trois mille ducats. J'ai eu dans ma caisse onze mille
6
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ducais pour

ducats

mille

les incendics ; quatre

destines

ont et6

cet argent a 6te remis ă la commission
pour la ville de Bucarest;
Vassistance, dont Mr. Liebrecht a €t6 nomn6 membre azec înten-

tion. Trois mille ducuts ont 6t6 destinâs pour la peliie Valachie et
les districts parcourus par moi ; cinqţ mille ont dă ctre partages

entre les autres ddistricls.
Les trois mille ducats
âtre

ni pour

distribues

n'ont

par moi,

pas

ete pris par moi en toleur,

mais pour

par. des

&lre distribucs

conumissions Passistance une par chaque district. Avant de partir
j'ai vedig6 les ordres nâeessaires ă chucune de ces commissions
ordies

d'assistance. Les

et cuvegistres

pavaphes

ont ât& signs,

au Ministere; ceci fait jai pris ces ordres ainsi que largenl
sous quittance. Arriv& dans le chel lieu d'un district je laisais venit
la commission d'assistance en son president, le prâlet et je lui donnais Pordre

du

outrepass6

mes

ministere

et Vargent

destine

ă cet eflet,

et je

me

faisais dâlivrer quiltance cgalement sience, numorotee et enregistree.
Oi donc est le mal, ot. done est labus que jai fait? En quoi jai
atlributions,

en

quoi j'ai donne

ă qui

que

ce soit

de mettre en suspicion ma moralite?- Quand jai dit et proure toutes ces choses, Monsieur Crezulescu s'est content6 de Vexcuse quil
wavait rien su de toutes ces formalites, et qwon ne: lui en arail
rien

dit de

ma chancellerie.

|

|

Juge done, mori cher Palanesco, si la situation est tenable; si

je puis aller avec
des aujou»Phui.

un collegue aussi peu delicat. Juge surtoul si
les services que j'ai vendus sont oublits, Ce

wil en sera demain, et ce ă quoi je dois m'altendre pour apris
demain. A mon retour, javais trouve la Cour et la ville pleine de
calomnies contre moi. J'aicru devoir men expliquer avec Son Allesse;
le

a bien voulu

Prince

me

rassurer

sur

ious

bruits,

los

en

se

bornant ă me dire que javais beaucoup d'ennemis. Mais le lendemain, Ja situation avait chang6, et c'est moi qui 6tais le couEn

pable.

saurait
sion.

plein conscil jai'6le apostrophe,

Petre.

Vetais decide

Neanmoins

des amis

ă donner
sinctres

comme

un

immâdiatement
m'ont

conseill&

ministre NC

ma d6misde ne pas le

faire encore, et cela en vue des belles lois que nous avons îaites
ensemble ct qui tomberaient en dessuttude ou bien seraient abolics
le lendemain de la formation dun nouveau ministere. Je Venvoie
pourtant pour ton instruction la lettre que je Vavais ccrite sous la
premitre impression. Lis li bien; et ceci fait, rends toi ă Ruginosa, et ctudie bien les sentiments cui y dominent.'A la moindre..
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«(cliance quc tu y trouveras ă mon 6gard, prepare le terrain pour nu
retraite. 'Tu as toujouis 6te mon ami et cela toujours [ranchement
ct sinctrement; je suis donc str que dans cette occasion tu agiras
pour moi, non seulement avec intâlligence, mais aussi avec cour.
Tu me parles de la politique de paix qui doit remplacer la poliiau militante. Je suis de ton avis, et cela plus que jamais. C'est
lă le langage ct la conduite que j'ai tenu dans toute ma tournee.
Malheureusement nos adversaires ne se-tiennent pas pour battus;
des maintenant ils ont commencs î s'agiter en vue des prochaines
Glections. Lis prâparent aussi une protestation contre la loi rurale.
Jo ne le sais- pas au juste, -mais on me Paffirme. A propos des
cieclions il parait que Son Altesse en est tres sure; pusquiil prâ-

pare un changement
est homme
Je

luis

des

propre
voeux

de ministere et quiil pense que]AL. Crezulescu
ă lui donner

pour

que

ses

une bonne

Chambre

intentions -soient

de deputes.

couronnees

d'un

heureux succes. Vui fait toutes tes commissions; la loge que tu as
demand ta ct reservee. Quant î moi j'ai deji pris des dispositions, pour uroir

une

loge, î ma campagne du Prut, ou je compte

passer Lhiver. Je veux jouer encore une lois au Cincinatus.
Plaisanterie ă part, je ten prie rends toi â Pugin6sa et tranche la question. Ou bien qu'on ait confiance en moi, et qivon me
traite en President du Conseil, ou'bien qu'on me laisse.m'en aller bien
tranquillement. Je me suis convaincu qu'on commence ă en avoir

assez de moi: Eh bien, qu'on me le dise lout franchement. Pai te bon
acteur, la piece

a fini aux applaudissements de la foule;

il est do::e

temps que je m'en aille ă la maison, me reposer sur mes lauriers.
Comment veux-tu que je m'accomode de cet 6tat de suspicion conlinuelle, î ces tournâes qu'on fait fâire ă Liebrecht (et ă Dicu sail
qui) dans la petite Valachie afin de s'enquerir de mes Îaits et ges!es?
Dans les cireonstances actuelles, ei eZles sont plus critiqaues
qu'on ne veut lo croire, le Prince a besoin d'un ministre qui in-

spire et: qui reclame une confiance reciproqus. Cette confiance je
crois ne plus lă posseder, pource qui est de moi. Sur ce, mon: cher
ami, je te serve la main bien cordialement, je compte: sui: toi, pour
me tirer Wune

fausse: posilion! et me prăparer

par cons6quent

une

vetraite honorable.
Je n'emporterai aucun autre regret, si ce n'est celui de -voir
des maintenant, que nous autres parlis, tous nos grands actes, ei
lous nos travaux s'en iront au Diable. Ton toul d&vou€.
“ Kogalniceano,
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Apelul, făcut la Natiune in 9/14, Maiii, şi răspunsul dat de ta
prin voturile din 10, 11, 12, 13, 14 Maiii au asezat in România un
noii ordin

de

lucruri.

Prin citatul

Apel, Inăl! imea

care ail condus

la luareca acelei

im perioasele molive,

Sa a arătat
hotăriri

mântuitoare.

De la intr oducerea nouelor disposiţiuni constitutive, intrezite
prin Statutul din 2/14 Iulie, Ministerul, “interpret credincios al măreţilor simţimente ale Inălţimei

Sale,

nu a cruțat

da o satisfacere cât mai grabnică Şi putincioasă
rațiuni ale Nuţiunei.
MINISTERUL

fHioua icge
2]1% Iulie,

electorajă.

legea

electorală

DIN

Prin

dobendi

nimic

pentru a

tegitimelor

aspi-

INTRU

Plebiscit şi prin Statutul
o

îniindere

mai

potrivită

din
cu

trebuinţeleşi drepturile multor din locuitori, rămaşi excluşi de la
o participare
-în „desbaterea cestiunilor sociale şi politice celor
mai importante, din causa restrânselor disposiţiuni ale vechei legi.
In momente

de

prefaceri

grave,

cărora

o țară este

chemală a

da soluțţiuni de o însemnătate vitală pentru viitorul ci, a lăsa în
„alară de o acțiune directă in afaceri, pe cea mai mară parte: a po„pulaţiunei, interesată in.causă, ar n fost pe
şi nerâspunzâtor la condiţiunile unei'reforme

sulutarie; prin urmare,

cât nedrept, pe ali
adevârat serioase şi

atât din punctul de vedere al dreptului, cât

din acel al unei

chibsuini

prin. noua

practice al intereselor în joc, Guvernul,

electorală,

a

lege

dat

vială politică părţei

celei

mai

numeroase a societălei, pentru care hotăririle, luate in putereu vechilor disposiţiuni electorale, ar fi pur tat: regretabilul caracter al

unei-decisiuni

necomplecte.

Intrebuinţarea

inţeleaptă

şi

patriotică,

făcută

de

Jegea „elec-

torală de către noii indrituiţi, nu dovedeşte de. cât. prea vederut
oportunitatea şi urgenţa măsurei luate in ace:stă privire de către
iuvern ; el dar

hrăneşte

profunda

legiuire” va. avea inriurirea cea mai
tarea instiluţiunilor

politice in

convine ţiune

că

această

bine: făcătoare pentr u

România,

nouă

desvol-
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Regularea

tate din Români,

propristăţei

rurale.

In privirea socială, jum&-

se aflaii în o situaţiune,

nepotrivită nici cu drep-

tăţile lor şi luminele secolului, nici cu insuşi stipulaţiunile pactulu
i,
subscris de către Puterile garante.
Relaţiunile dintre proprietari şi locuitori sălâni, ititemeiale pe
obligaţiuni, pentru aceşti din urmă, vătămătoare cquilibrului intre

«drit şi folosință, reclamat imperios o prefacere radicală.
Menţinerea muncei, adică u capitalului cel nucă stat

şi cel mai

pveţios, in condițiuni de atârnare, jicnitoare atât: intereselor cultivatorului

cât şi

prosperărei

agriGulturei,

ar fi oierat

rioase, daca nu şi chiar pericole.

greutăţi. se-

v

Reformele anunțate fuseseră etern amânate sait trunchiate, in
aşa chip in cât Poporul român, atât de des! intreţinul in aşt eptări

„sterpe, incepuse a ajunge
şi chiar in Guvernul

In faţa unei

la o întristăloare neincredere

în viitorul

s&ă.

asemenea , stări de lucruri, era

pentru

Guvern

o

datorie sacră de a se gândi la aplicarea de măsuri, menite d'a uşura
o transacţiune pe cât se poate mai equitabilă intre diferitele
inte-

rese in luptă. In indeplinirea acestei grele şi importante ' misiuni,
Guvernul era cu atât mai mult ţinut a pune scrupolositate şi solicitudine, cu cât şi cercul acțiunei sale, pe basele nousi constitui- .
țiuni, devenise mai intins.
Braţele urmati a fi desrobite,

şi silnica

lor muncă; din. trecut,

avea a fi inlocuită prin despăgubire pentru proprietari.
In

aceasta,

Guvernul

nu avea

tate, şi povăţuit de nestrămutata
gire in vindecarea

r&ului

Decretul din 14 August,
rurale.
O asemene

regulare

a lua

existent,

Măria

noua şi normala
a unei

consiliti de cât de la drep-

sa hotărâre de a nu pune prelun-

cestiuni,

Sa

Domnul

regulă,

prin |

condiţiune a proprietăţei
ce cuprinde

în

sine

ele-

mentele de stabilitate ale societăţei române, precum şi isvorul prin-

cipal.al bogăției naţionale, nu putea -negreşit:să nu: dee nascere, in
uplicaţiunea sa, la neregulurităţi, inerinte soluţiunei unei-cestiuni; ce

alinge suscepltibilitatea atâtor interese: opuse.

-

Aşa în privirea aplicaţiunei acestei legi, următoarele esplis
„iuni şi povăţuiri ai servit a invinge greutăţile ce se iviseră -a.

1. Consultaţi Colecţia de toate instrucțiunile şi zccrotele că sau „aat
carca Nouei legi rurale tipărită în Bucuresci la 1864.

în apli-
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“Mulțumită

bunului
- simţ

al Naţiunei, şi aelivităţei

Durată

un

singur -moment,

şi că

proprietarii

dat dovedile cele mai imbucurătoare

prefesţilor,

nu a lost tur-

că liniştea

(tuvernul are via: satisfacere a constata,

ca şi

cultivalorii ai

despre palriotismul

şi abne-

gaţiunea lor, în reciproca vegulare a legămintelor, co existaii de
seculi intre ei.
.
Guvernula fost. şi esto departe de «și ascunde gravitatea perteu'baţiunei mmomentane, produsă, în toată economia naţională, prin

schimbarea .naturei

foaslelor. relaţiuni dintre proprietari şi săteni;

acesta, din nenorocire, este consicuenţa tuturor reformelor mântuitoare; insă cl spereză, cu cea mai puternică încredere, că aceste
intâiii grele momente, vor alla, peste curend, deplina lor compen-

sațiune în viile satisfaceri ale consciinţei, in toţi, că dreptatea a
lost in sierşit ascultată, precum şi in aplicaţiunea serioasă a silințelor claselor muncitoare spre imbunătăţirea exploataţiunei agricole.
Guvernul din parte'i, va fi neobosit, în introducerea tuturor
intesnirilor, ţintitoare la ajutorinţă şi prosperarea icelor interese,
care prin concursul lor vorputea. oferi agriculturei încuragiarea Şi
vădicarea de care ea este demnă.
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mine, am ințeles dar ce voia, ce aşcepta de la mine. Vin dar înaintea voinței "Inălţimei Voastre, şi respectuos v& rog să primiţi

alăturala aice demisiune.

|

Dându-v& această demisiune, ei nu voiesc a vă face cea mai
mică greutate. Voi administra postul incvedinţat mie până la înJoarcerea Inălțimei Voastre,. saii până când veţi -putea in toată
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liniscea, a combina

o altă numire. Necunoscend

nimene

(alară de

colegul mei de la finanţe) otărirea mea, marşa trebilor publice
nu se va stavila până la noua rânduire.
.
Depuind respectuos în mânele Inălţimei Vo astre demisiunea
mea, ei mă retrag cu deseverşire în viaţa privată, eii pun piatra
pe carierea mea publică. Vă rog dar, să nu credeţi, că ca mulţi
alţii, voi reintra în rândurile oposițiunei.

Intre uceasta şi intre mine, este o prăpastie, Sapoi, prea Inăl-

țate Doamne, za ajutat a ve crea o autoritate, ast-fel încât
nu aveți a vă mai îngriji de oposițiunea nimărui.
|
Prin demisionarea mea, eit mă pedepsesc însumi de ori-ce din
parte”mi aş fi putut contribui a vă face să uitaţi o oră întreagă,
că unui Domn ii este permis tot, afară de insultă, pe simpla rațiunc, că insultatul nu'i poate respunde.
Puind astă-di capăt carierei mele politice, eii prin aceasta tot
na uit amiciția ce mulţi ani na legat cu Colonelul Cuza, mică
devotamentul nealterabil ce am avut şi voi avea pentii Domnul

Alexandru

Ioan I în toate ocasiunile dependinte

Sunt cu cel mai

profund

de mine,

respect

al Inălţimei Voastre
prea plecat și spus servitor
Togâlnicea
nat,

SCARA.
Precuvântarea

Domnului
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