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Londra, Fevruarie 1888, 

Dragul meii amic, 

Sci! că la Constantinopol rar să nu te po- 
menesci din somn în sunete de tun, al căror 
număr variează după rangul localităţel unde s a 
ivit incendii. 

In noaptea de Bobotează a anului 1853 că- 
duse o zăpadă numai apă, un fel de lapoviţă; şi 
temperatura dedese in iarnă : o răceală umedă, 
care te pătrundea până la os şi-ţi tăia puterile, 
un frig cu totul necunoscut în țările unde 
oamenii a sobe şi ferestre îndoite. 

M& culcasem şi d'abia incepusem a mă 
obicinui, clenţănind din dinţi, cu temperatura 
aşternutului şi cu reveneala ciarşafurilor, când aud 
tunul; număr trei dătături, imi die că focul era, 
undeva pe Bosfor, şi mă afund mai adânc în 

cr
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plapumă.. M& lua somnul, când becciul, lovind 

de trei ori cu bâta în caldarim strigă: „langân . 

vaaaa......T 1i..... Ortakioida“ (foc la Ortakioi). La, 
această scire saiii repede din pat şi alerg la, cio- 

rapi şi la, cisme; dar încălţându-m& incep a ra- 

ţionă, şi-mi gic că până m'oii îmbrăca, şoiii da, 
de vale la Tophană, o să treacă un ceas; acolo, 

oiii găsi n'oiă găsi caic, dar gi c'am găsit; mai 

îmi trebue un ceas ba şi două, până la vadul 
de la Ortakioi; apoi mai pune vre-o trei-decă 

de minute la deal în sus, până la casa banche- 
rului armean Pişmiş (casă la, care mă interesam, 

căci îmi ţineam acolo hârtii, înti”'un dulap la, 

D-na Snadeska, o amică din copilărie a comite- 

sei Edling, născută Sturdza), — fac trei saii patru 

ceasuri, timp destul ca să ardă toată mahalaoa 
până ce oii ajunge ei. Mai bine să aştept să 

se lumineze. 

In giuă, când m'am dus să văd ce se.pe- 

trecuse, am găsit casa arsă până la păment 

împreună, cu vre-o sută două de alte case; noroc 
că focul începuse de la deal şi servitorii chiriaşei, 
ajutaţi de oamenii proprietarului, avusese timp 

să scape obiectele şi sculele din casă, aruncân- 
„du-le pe ferestre în grădină peste zidurile tera- 

selor. Acolo am găsit şi ei hârtiile mele vra- 

fură p'intre spalirile de portocali şi de iasomij,
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amestecate cu apă cădută din cer şi din tulum- 
bele pompierilor. Le-am strins grămadă într'o 

bocceă, pe care am 'purtat'o cu mine ani mulţi 

pe la Pera şi pe Bosfor, din casă "n casă, am 

cărat'o pe la Samos, pe la Bucuresci, până au 

ajuns la moşie la Ghergani. Acolo, când mi-am 
aşezat hârtiile în: bibliotecă, am ales într'un pa- 

chet cor espondenţa emigraţilor noştri din timpul 

esiliului. - 

Mult am mai căutat acu doi ani acel pachet; 

am petrecut -dile intregi resfoind, cu ajutorul 

'-lui Bianu, toate hârtiile mele, fară a da peste 

amsul; când, astă tâmnă, voind să fac Gre-cari 

reparaţii la casă, lucrătorii aii găsit acele hârtii 

înghesuite intre zid şi bibliotecă, 
Am esitat mult până ce. m& hotării să le 

dai publicităţii, dar mi-am pus întrebarea dacă 

eram în drept să le distrug, căci, deşi printre 
dinsele sunt unele pline de .bănueli, de acusări 

„Şi de invective; altele 'cari respiră ură şi invidie, 

stare psichologică inerentă. tuturor. emigraţiuni- 

lor; căci esiliatul depărtat de patrie, -despărţit 
de familie şi de t6te afecțiunile sale din tinereţe 

şi din copilărie, trăit in lipse şi privaţiuni, d'abia, 
tolerat în pământul. unde a putut găsi un trist 

adăpost, îşi inăspresce spiritul, îşi împetresce 

inima, se crede persecutat, tradat, spionat, şi
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devine .bănuitor, şi. de multe ori chiar nedrept 
şi pismuitor. 

Mi-am. dis că sunt unele din acele. hârtii 
cari au, pote, un interes istoric, altele iar cari, 
prin talentul şi patriotismul. cu care aii fost 
concepute şi redactate într'acei nenorociţi timpi, 
ne iînpun recunoscinţă către acei cari -ati ştiut 
să atragă atenţiunea Europei asupra ţărei nâstre. 

Păstrez originalele tuturor actelor ce voiit 
publica aci; ele sunt la disposiţiunea, acelor cari 
ar voi. șă le vagă saii să le controleze. Cât pen- 
tru cele scrise de mine, epistole, note şi memo-: 
rande, câte vor fi scăpat de foc, de. apă. şi din 

“călătorii, îmi propuiii a: le publica mai la urmă 
intrun volum. separat. 

e 

In diua de "1/2 Maiii 1848 m& îmbaream 
la Brăila pe un vapor al Lloydului austriac, plin 
de Greci şi de Ovrei cari fugeaii de frica cho- 
lerei; şi a treia di în răsăritul soarelui aruncam 
ancora în Cornul-de-Aur, între Sarai-Burnu, Scu- 
tari şi Tophană, unde farăm îndată înconjurați 
de toate părţile de bărcile ghiumrucciilor (, cari 
se agăţaii cu căngile de vapor legănaţi de tala- 

1) Impiegaţii vămel.
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zurile niării. - Voiaii 'să ne iea să ne ducă :în 

fundul golfului, la vama de la Galata, ca să ne 

caute prin ligi; noroc că servitorul de piaţă al 

Otelului Missiri. a venit de ne-a scăpat din mâ- 

nile acelei lae de cerşetori patentaţi, astupându-le 

gura “cu câți-va gologani. 

Acel servitor, Charles, fostul călăuz al ma- 

velui poet . Alphonse de: Lamartine în călătoria 

sa în. Orient, era fiul lui Giacomo, pictorul de- 

corator care a zugrăvit divinităţile Olimpului ce 
împodobeaii saloanele palatului lui Grigorie Vodă 

Ghica, casă cădută acum de vre-o câţi-va ani, 
prin cumpărătore, în familia Lahovari; iar Gia- 

corno, amicul lui Silvio Pelico şi al lui Gonfalo- 
nieri, din pictor ajunsese birtaş la insula Prin- 

ghipo. -Dunia ciarki. feleki (lumea e o roată, 

lumea, e ca 0 roată) dice poetul Persan. Aci era 

acea, roată când cholera a venit de a pus capăt 

acelei decadenţe, luând inti”o singură noapte pe 

Giacomo şi pe fiul săit Carlo, în momentul când 

îşi făceau pregătirile d'u se duce să se înroleze 
sub bandiera, eroului Garibalai. 

A 

Indati, ce m'am instalat la otel, cea dintâi 

griji mi-a fost de'a mă presenta generalului 

"Aupick cu scrisoarea ce aveam de la doctorul
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Mandl, scrisoare despre care ţi-am vorbit în  epi- 
stola, precedentă.) 

La, întrebarea: mea dacă puteam să văd pe 

generâlul, vestitul Nicol, portarul ambasadei, 

mi-a respuns că generalul era stabilit la Terapia, 

in palatul de vară, şi că nu venea la Pera de- 

cât o: dată pe septămână, în dilele când sosea 
vaporul Mesageriilor de la Marsilia ; iar, dacă 

aveam vre-o afacere urgentă, puteam să mă a- 

dresez.la Vicomtele de Reculot întâiul secretar. 

- Profitând de. aceste indicaţiuni, am intrat 

1) Scrisori. Ediţiune nouă, 1887, pag. 722. — Iată textul 
scrisoarel d-rului Mandl câtre Generalul Aupick : :: : 

„Bucharest, ce 14 juin 1848. 

" „Aonsieur le Gencral, 

„Envoy6 par Mr. Lamartine, comme agent confidentiel 

du gouvernement francais, pour lui rendre un compte exact 

de la situation politique de la Valachie, j'ai eu d6jă plusieurs 

fois VPoceasion d'adresser des rapports au ministre des affaires 

6trangăres, dans lesquels j'ai du fixer son attention principa- 

lement sur les points suivants: 

„La Valachie et la Moldavie sont actuellement des pro- 

vinces russes. Toute la partie intelligente du pays se râvolte - 

contre une administration pareiile; on est prât ă faire une 

râvolution; on pourrait mâme compter sur un succes heureux, 

„ si les menaces d'une intervention russe n'6taient ă chaque in- 

stant mises en avant. Le Prince râgnant lui-m6me se dit port 

aux reformes, mais empâch6 par la Russie. Le parti national
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în cancelarie, ca să iai sfat de la secretar, cum 

să fac ca, să pot vedea pe ambasador cat mai 

neintârdiat. 
Vicomtele de Reculot, era tipul adevăratului 

gentilom frances; tinăr, plin de ':amenitate, de 

şe6la acelor cari die: - Soyons citoyens, mais di- 
sons nous Monsieur. Liberal atât prin. credințele 
sale proprii cât şi prin tradiţiunile familiei . că- 

reia aparţinea : nepot, al generalului : Lafayette, 

şi văr cu Ferdinand de Lasteyrie, făcea “parte 

din grupul republican în capul căruia erai Arago, 

1. 

du pays a done râsolu d'envoyer un agent confidentiel, Nr. 
- Ghika (Jean), ă Constantinople, ă fn de s'entendre avec le ca: 

binet “Ture, 1l espăre trouver prbs de vous, Monsieur le G6n6- 

ral, tout lappui moral que vous pourrier lui prâter. Jai d6jă 

prâvenu Nr. Lamartine, îl y a quelques jours, du prochain 
dâpart, de ce dâlâgu6, et il est possible que dans une des pro: 

chaines depâches que vous recevrez de Paris, il en sera que- 

stion, Seulement, comme il avait 6t6 d'abord dâcid6 que ce 
serait Mr. Etienne Golesco, qui partirait, jai donns ce nom. -- 

„„Jespăre,. Monsieur le Gentral, que. les esp6rances des 

patriotes Valaques ne seront pas trompâes, et, que linsuff- 

sance de ma recommandation ne diminuera en rien Pappui 

moral, que ia pâlitique de la: Rpublique vous perniattra de 

donner au dâl6gus, Mr. Ghika, 

„Veuillez agreer, Monsieur, Y expression 4 de m a plus h haute 

estime. E 

„Votre trâs- humble serviteur. . 

Dr. Louis Mandl.: =
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„ Garnier Pages şi Carnot. Cu venirea Republicei 

din 1848 . fusese numit prim secretar la amba.- 

sada din Constantinopol în locul ducelui de Beau- 

fremont, de odată cu numirea generalului Aupick 

în locul baronului de Bourqueney. . 

„Nu eram de dece minute la vorbă, când 
intră Cor, primul dragoman, vechii cunoscut 

al mei de la Paris. Acesta, după schimbarea 
câtor-va cuvinte . de politeţă, mă întreabă dacă 

cunosceam pe Stefan Golescu şi de eram în bune 
relații cu dinsul, spuindu-mi că, după conţinutul 
unei depeşe a lui Lamartine, atunci ministru 
trebilor din afară, era așteptat de ambasador, 
I-am esplicat că împrejurări independente de vo- 
inţa. sa oprind pe Stefan Golescu de a călători, 
misiunea cu care era, să fie însărcinat; îmi fusese 
încredințată mie. . 

Eşind de la ambasadă, am intrat cu ara- 
gomanul Cor în casă la socru-so, la bancherul 
Jacques All6on, unde am găsit pe un alt vechii 
cunoscut, pe polonezul Czaika Czaikowski, agen- 
tul principelui Adam Czartoryski, pe care Bucu- 
rescenii mai târgii, pe la anul 1855, Vaii cu- 
noscut sub numele de Sadik- -Paşa. | 

După o lungă convorbire cu aceşti doi vechi 
amici, Cor mi-a oferit să-l intovărăşese la 'Tera- 

pia ca să m& presinte indată ambasadorului.
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„Generalul Aupick mi-a făcut-o mică espu- 

nere, cam idilică, despre. sentimentele pacinice 

de cari: era animat guvernul Republicei şi despre 
sprijinul ce. pot aştepta de la Republica franceză 

toate naţionalităţile cari aspiră la o.viaţă poli- 

tică,, mi-a, dis că se simţea, fericit a.putea de- 
clara sus şi tare, că a găsit în guvernul pe lângă 

care era .acreditat : sentimentele . cele. mai gene- 

roase şi intenţiunile cele mai binevoitoare pentru 

populaţiunile creştine. ale: Imperiului -Otoman, 

asigurându-mă:că, puteam 'compta..pe concursul 

şi pe sprijinul. Porţei. pentru isbânda misiunei - 

'nele: e 

"M'a sfatuit să veg cât mal : i curenă pe Rifaat 
Paşa, ministrul afacerilor. streine, prevestindu-mă 

tot odată că, ori-ce i-aş destăinui avea. să fie 
sciut chiar de a doua-di :de internunciul: Aus- 
triei, baronul Stirmer; mi-a recomandat deplină 

incredere în marele Vizir, patriotul Sarim Paşa, 

şi m'a sfătuit să nu v&d de îndată pe Seraskie- 
rul (ministru de resbel) Riza Paşa, căci voia, să-l 

informeze chiar. el însuşi de misiunea cu care 

eram însărcinat. Riza Paşa era p'atunci ministrul 

cel mai influent -la. Palat, partisan călduros al 
alianţei” francese ŞI: amic c personal al genexalului 

| Aupick.
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“Chiar. de a doua-di am. început alergările 

mele, urmând sfaturilor ambaradorului Franciei. 

Espunerile mele despre aspiraţiunile şi de- 

terminarea Românilor produceaii cea. mai bună 

impresie asupra ministrilor Porţei. La. toţi gă- 

seam încurajări şi asigurări că vom fi susținuți. 

Eram bine informat de tot ce se petrecea la 

Poartă; cunoseeam, încă de când eram student la 

„Paris, pe Emin Muhlis Efendi p'atunci prim se- 

cretar al ambasadei Otomane .de la Paris şi pe 

colonelul. Mehemet Bey, ataşat militar în timpul 

ambasadei lui Reşid Paşa, tineri pe cari acum 

il găseam pe unul mare dragoman al Porţei şi 

pe celalalt general de divisie (Mehemet Kibrisli 

Paşa), comandant al armatei Iracului şi Arabi- 

stanului, chemat la Constantinopol, ca să fie 

trimis ambasador la -Londra. | 

* 

In :seara de. '%/s0 Iunie, aflându-mă la Boia- 

gikioi, la Emin Efendi, mi se spune că venise 

sciri la, logofătul Aristarchi, că în Bucuresci po- 

liţia făcuse arestări, şi că oraşul era în mare 

ferbere. A doua di, la ambasada englesă la Te-. 

rapia, Alison, secretarul oriental, îmi. remite un 

“plic; agentul diplomatic engles din Bucuresci, 

Colquhoun, îmi făcea cunoscui arestările operate
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în. Bucuresci. Plicul conţinea şi o scrisoare de la 
Nicolae Golescu, care m8 insciinţa că se. afla, 

ascuns la-loc sigur şi că mai mulţi din amicii 

noştri, între cari îmi.cita pe Stefan Golescu, pe 

A. G: Golescu şi pe Eliad, pornise la Islas,:unde 

se afla maiorul Tell şi căpitanul Pleşoianu cu 
două. compănii. De aci încolo scirile, deşi târdii 

de câte dece şi cinci-spre-dece gile, dar se urmaii 
lanţ unele după altele, regulat. după repediciunea 

evenimentelor. Se 

In giua următâre,. sasărcinatul. de - afaceri 
al Belgiei, Kerkow, venind de lao visită ce 

făcuse “ambasadorului rusesc, îmi:spune că acolo 

logofătul Nicolae. Aristarchi povestea în detalii 

arestarile făcute în Bucuresci în diua de '/+ Iunie 

şi atentatul din */30 Iunie in contra! Viei lui 
Vodă Bibescu. 

„Nu trece o: săptămână după aceea şi Emin 

Efendi mă însciinţâză că Aristarchi adusese la, 

Poartă un plic adresat mie, trimis prin lipcan al 

Postelniciel (curier de cabinet) din Bucuresci, 

care trăgând după obiceiii la cancelaria româ- 

nească la Fanar, hârtiile ce conţinea -căduse în 
mâna lui Aristarchi, din al căror cuprins resulta 

că guvernul lui Bibescu încetase şi că se aş- 
tepta in Bucurescă sosirea, Guvernului provisoriu 

proclamat la Islas.
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Logofătul Aristarchi ceruse lui. Riiaat Paşa; 
ca ei să fiii arestat. RE 

„ Făcând ei :cunoscută lui Biza Paşa această. 
împrejurare, a trimis îndată pe secretarul săi 
la Rifaat Paşa de. i-a: cerut acele hârtii pe cari 
mi te-a trimis la otelul unde locuiam, însciin- 
țându-mă :că: nu aveam să mă tem de nimica. 

Chiar în diua aceea Principele Hangerliu, 
fiorosul dragoman . rusesc, a cerut; Porţei din 
partea lui Titoff. ocuparea Principatelor cu trupe 
combinate rusesci şi turcesci, şi restabilirea sta-- 
tului quo din nainte de '1/+s Iunie 1848. 

Consulul general: al Rusiei, Kotzebue,: îm- . 
preună cu generalul rus Duhamel, comisarul ex- 
îraordinăr, părăsise Bucurescii,. protestând în 
contra. celor petrecute: (Generalul Gesterswein 
îvecuse Prutul cu divisiunea ce comanda, ocu- 
pase Iaşii şi inainta spre Focşani; dar în urma 
notei rusesci, convocându-se Marele Consilii al 
Poiţei şi rostindu-se în contra cererii rusesci, 
s'a emis idea de'a se trimite o comisie care să 
cerceteze păsurile şi dorinţele “Românilor. 

Deşi încă din luna lui Aprilie, de când. cu 
turburările de la Iaşi, Poarta trimisese pe Talat 
Efendi în Principate, dar s'a hotărit să-l înlo- 
cuească printr'o persoană; de o mai mare însem- 
nătate, şi alegerea e! s'a oprit asupra lui Solei-
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man Paşa de curend intors de la: ambasada din 
Paris, dându-i de consilier pe: Emin Efendi. ... 

„+ In seara când Emin Efendi mi-a anunţat nu: 
Mirea sa, am avut ocasiunea a face o curioasă, 
cunoscinţă. - 

Emin Efenâi îmi : gice « că, voind. să aibă cu 
dinsul pe cine-va care să : cunoască limba. țărei, 
i se. recomandase tn tinăr care pretindea că 
scie vorbi românesce, şi mă. ruga să intru în 
vorbă cu dinsul, ca săi: spun -dacă îi pote servi 
ca dragoman, şi ordonă servitorului să-i cheme 
pe Ahmet. Aga. Eu mă . adresez către . dinsui, Ă 
dicendu-:' a a 

„Excelenţa, sa, îmi spune că scil: românesce; - 
ia, d ca mine: elevei, „de teii pe mirişte de 
meiti“ 

“Denărul repetă curat. ca un Român neauş 
cuvintele mele. 

| Atunci îi dice: Me | 
„Dumnea-ta, domnule, nu numai. că vor: 

besci românesce, dar eşti Român după -vorbă ca 
Şi după chip.“ - Să | 

| Tinărul se roşi şi-mi dice: „am trecut Şi 
noi prin ţeară şi am. avut ocasie a învăţa limba 
d'acolo“, 

„Vrei să dici Bote: că, te- at oprit mai mulţă 
ani în Sfântul Sava“.
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După aceste puţine: vorbe schimbate cu acel 
tinăr,; am asigurat: pe Emin Efendi că, dacă 

Ahmet Aga vorbesce şi turcesce tot. aşa de bine 

ca, românesce,. va avea un dragoman perfect. : 

Mulţi ani mai în urmă m'am găsit la, masă 
la "Necet Bey cu un Ahmet Efenâi, funcţionar 
important la ministerul de finanţe; acesta, era 
fostul Ahmet Aga de care vorbiiit. Şi i iată tragi- 

comica sa istoridră. 

Acest musulman, pănă a nu fi Ahmet Aga, 

fusese un Petrake, calfă la un cojocar din Bu- 

curesci. Cum scii, .blănăria cea mai fină şi mai 

scumpă care se obicinuia în Seraii şi: în casele 

Regialilor era lucrată de cojocarii noştri Bucu- 
vesceni: Stăpânul saii jupânul lui Petrake îl tri: 

misese cu câte-va misade de kakum, de singiab, 

de silvie şi de spinări pacea, coade şi profiruri 

de samur, tot blănărie. aleasă, la un corespondent 

al săi din Țarigrad, ca să le vindă; şi tinărul 
Petrake le ducea pe la haremurile şi selamlicu- 
rile din Stambul şi Scutari, până s'a îndrăgit cu : 

o hanumă vEduvă bogată din Kadikioi, în casa 

căreia, petrecea adesea în linişte şi pace qile şi. 
nopți, până intr'o di cână, voind să iasă, vede 

casa înconjurată de o mulţime de mahalagii turci 

bătrâni, între cai Kadiul, Imamul şi Muftiul şi | 
“ hamaume bătrâne “fără iasmac, cari striga r&sbu- 

i ea 
e a E    
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nare pentru. profanaţiunea religiei. : „Unde s'a 

mai pomenit, strigaii cu: toţii, ghiaur in: casa 

unei: fice. a: Islamului luminat !“.;'Tinărul, care 

„cunoscea că după legea mahometană .casul :se 

pedepsea ;cu-perderea : capului,; se :retrăsese în 

„ casă şi. sta ascuns, fără a. îndrăsni să pâşască 

„pragul uşei, așteptându-şi ceasul morţi.: - 
“Trecuse .dile multe. şi casa tot. ocolită şi 

diua şi noaptea de fanatici cari pândeai pe creştin 

ca să-l inhaţe; până într'o dimineaţă, hanuma ese 

furioasă în .poartă la.uliţă, cheamă, pe cei mal.in: 

fluenţi dintre încunjurători,. întrebându-i pentru 

ce afrontul'ce-i.se făcea? fă ii răspund furioşi, 

că religia cea luminată . era: nesocotiţă, insultată, 

călcată în- picioare, şi-i cerea, pe ghiaur. 

„La. aceste. cuvinte ea le răspunde, că una. 

din cele mai mari datorii:ale.-unui bun Musul- 
„man, fie. bărbat, fie femee,. era de a lumina pe 

cei necredincioși, ar&tându-le: religia. cea adevă- 
rată; că acum tînărul era. catechisit şi că era, 
gata a îmbrăţişa Islamismul., ee ei, 

Tinărul : fu... chemat ! indata. dinaintea , Ima- 

mului, căruia ii răspunse prin cuvintele: .: . 

„Allah hil Allah Mohammet Rusul Allah.“ 
„ Dumnedei «e - Damegei Şi: : Mohamet - este 

Profetul „săi. Zi 

= Cuvinte cabalistice prin ie a de- 
Q Ghica, Amintiri, 20641 2 Ca 2 | i - ii o 

= . rug! |
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venit Ahmet Etendi, bărbatul. unei frumoase şi 

bogate hanume, şi ce scil acuin o fi vre-un Ah- 

met Paşa, guvernatorul vre: -unui aialei din Bu- 

ropa saii din Asia. o 

Cred că printre Mahometani se află mulți 

Români din cei după malul Dunărei, mai ales 

cari, dinti”o împrejurare sai dintr'alta, de voe 

sait de nevoe, s'aii turcit, precum am avui un 

cas la 1866 cu oficerul' de graniţă Leurdeanu, 

care, întrun moment de aberaţiune neinţeleasă, 

refusând a se supune ordinelor generalului Ma- 

gheru, s'a resvrătit, a, arestat; pe şeful săi şi 

Pa dat pe mâna. Turcilor, -ceea-ce la făcut a nu 

mai îndrăsni să se întoarcă în ţeară, şi s'a turcit. 

La. Brusa în 'anul 1849, cerend. voie lui 

Sarim Paşa, guvernorul Hudaverdighiarului, să 

putem visita mormintele vechilor Sultani, Paşa 

a orenduit pe un venerabil Imam (popă) să ne 

călăuzească. Era un om înalt şi frumos, îmbrăcat 

în hain6 albe de la cap până la picioare. Eram 

cu Golescii (Alecu şi Radu), Serghiad, Zane, 

Alecu Manu, G. Văleanu,. Pădeanu-şi alţii. După . 

ce Imamul n6-a arătat toate mormintele cari sunt . 

intrun fel de cimitir aprope de Ulu Giami, mă 

întorc către camaiadii mei, dicându-le că nu ne-a 

arătat mormintul Sultanului Baiazed. Atunci
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Imamul ne dice în româneasca . cea, mai ToMâ- 
nească, cuvintele : ai e 

„Mormintul: lui Baiazed: este tocroal. colo în 
deal la. giamia care: se “numesce Sultan Baiazid 

Giamisi“. 

Acel: Imam era ful unui ţ&ran 'român din 

satul. 'Mola-Braim, din judeţul: Brăilei. Intrat de 

copil. servitor la un agă ture. din cetatea, Brăilei, 

Ja căderea fortăreței -la :1828, s'a. dus cu stă- 
pânu-s0, ' şi depărtându-se de ai lui a învățat 
carte turcească, a fost admis la Medreseaua de la 

giamia Sultan Selim, şi a imbrăţişat Islamismul. 

In urma atitudinei ce luase Poarta, după 

sfaturile ambasadorului “Franciei, generalul. Ges- 
- terswein a primit ordin să treacă înapoi. Prutul 

pe malul. stâng, luându-i-se comanda şi. dându-se 

generalului Liiders, aruncându-se vina călcării 

teritoriului . Otoman : asupra acelul comandant, 

care de. inimă, rea s'a şi sinucis.. 

Buropa întreagă era în ferbere şi temerile 

de răsboii şi de revoluţiuni erait mai pretutin: 
deni. Ambasada generalului Aupick 'era. o am- 

basadă mai mult militară. Osebit. de personalul 

civil obicinuit, care. se: compunea ;din vicomtele 

de Reculot, de marchisul de Massignac, de Eâm.



20 LA CONSTANTINOPOL 
  

de Bourqueney, şi vre-o şase şapte ataşaţi şi 
dragomani, Generalul adusese: în: suita sa maj 

mulţi ofiţeri, pe colonelul Margadel, ofiţer de 
Stat-Major, pe căpitanul Dessain, ofiţer de geniii, 

pe căpitanul de artilerie Sabatier, pe căpitanul 

de tavalerie Lefranqais; mai avea încă şi trei 
alţi ofiţeri, pe. căpitanii Magnan, Dupreuil şi 

Mouginot, cărora li se incredinţase şcoala militară, 
de la Taxim. Toţi aceşti ofițeri erai ocupați a 
studia, posiţiunile strategice şi mijloacele de apt- 

rare ale Constantinopolului, şi erai destinaţi ca 
Ja: cas de trebuinţă; să iea parte în armata tur- 

cească, precum s'a făcut mai tărdii cu ofiţerii 
cari întovărăşise ambasada generalului 1 Paraguay 

d'Hillier. Ste 
“Mai de-odată cu pornirea, lui Soleiman- -Paşa 

„spre Giurgiu, generalul Aupick a trimis la Bu- 

curesci şi la laşi pe căpitanii Sabatier, Dessain 

şi Lefrancais. n N 
La “» August aceşti ofiţeri erai ajunşi la 

Brăila, şi după câte-va dile se puneau la dispo- 

siţiunea, generalului Magheru în tabăra din câm- 

pul lui 'Traian. | 

Efectul sosirei ofiţerilor francesi în ţeară a 

fost mare. Câte speranţe deşteptate în inimele 
Românilor! Un orizont întins şi glorios" se des- 
chidea aspiraţiunilor naţionale. E
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Tată ce-mi scriea, Dimitrie Gheorghe Golescu, 

prefectul : Brăilei. de atunci, despre. sosirea acelor 

” oficeri : 

„No. lo . - IN “ „Tbraila 1848, 10 ns "Act, 

. „Mon Cher * Ghila, 

> „Les capitaines, Sabattier -et Dessain avec 

Mr. Jules Colsar. m'ont:remis votre lettre. -Je 

me suis conform6 en tout ă ce que vous my 

prescriviez.- Les deux. premiers. sont partis. hier 

pour. Bucarest, dans :votre voiture.. Je leur: ai 

donn6 une lettre de: recommandation pour. Et. 

Golesco. Je vous remercie de: m'avoir:-procure 

leur connaissance. Je.viens de .dâchirer::une 

longue lettre que je. vous: adressais relative- 

ment ă nos affaires.. La ; d6putation qui arrive 

avec .ce bateau vous en fera . sentir. la, .raison. 
On m'6crit: de. Galatz . que : dans peu il. doit 
€elater. en : Moldavie - aussi: un: soulăvement.. g6- 

nsra]; mais, selon ':toutes . les. apparences, ce 

soulăvement - aurait pour -unique : but; la: desti- 

tution -du Prince, contre. lequel- on... commence 

d6jă ă, y distribuer des violentes diatribes.: Votre 

- 1) Acest număr corespunde cu acelaşi numer' a hârtiel 
originale, i . ati i ti
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belle idee de la râunion des deux Principautes 

ne -prend. . malheureusement;: .racine : que dans 

trăs peu de tâtes moldaves. Je jettais -Pautre 

jour les yeux sur une carte imprimee ă Vienne 

il yY a plus de vingt ans, qui ne contenait que 

les pays de race roumaine, la Valachie, la Bes- 

sarabie, la Moldavie, la: Bucovine, - la Transyl- 

vanie et le Banat. Savez vous que cela for- 

merait un .joli petit:royaume, tout .rond,. avec 

des .frontiăres que la: nature semble 'avoir indi- 

qu6es? La Mer Noire, le Danube, le "Teiss lui 

formerait une - jolie 'ceinture de fiancâe, un beau 

vempart contre 'les outrages: de P&tranger. Le 

centre . de: ce .royaume “nous donnarait  Iassy 

ou: Romano. pour capitale, qui -serait . couime 

un phare pour les nations; slaves qui: nous-.en- 

tourent, et qui repandrait ses rayons de -lu- 

midre parmi elles. Je ne sais pourquoi je pense 

que cette idâe, 'qui eut st6 une: pure utopie 

Pan6e pass6e, me parait  aujourd'hui si rali- 

sable,' qu'on. pourrait -presque. parier que la: 

chose aura lieu, mais quand? voilă le seul :point 

d'incertitude qui me 'reste encore. La râvolution 

francaise de 48 a proclam6 Vaffranchissement 

des 'peuples, mais encore plus“ le principe des | 

nationalites. Chaque. nation a un droit ă sa 

 propre existence politique, et tous les hommes
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qui parlent une meme langue doivent âtre con- 

sidâr6s comme ne formant quwune seule nation. 

Cest lă le signe distinctif que Dieu leur a 

donn6 pour les sâparer les uns des autres sur 

ce globe; les frontidres -qui tiennent ă la na- 

ture du terrain ne viennent qu'en second lieu. 

Si le principe des nationalites doit triompher, 

comme tout le fait espârer les Roumains seront. 

un peuple de huit millions. Mais il y aura des 

luttes .terribles, avant que ce principe puisse 

se. transformer, en „fait, dans toute, VEurope. 

C'est une des derniăres &preuves 'que. notre 

soci6t6 malade . doit .essuyer... La fraternisation 

des peuples.. ne. viendra qu 'aprăs pour. accomplir 

Pouvre. de le, civilisation. ” 

_„Je.Vous, prie de m! 'ecrire par. chaque ba 

teau.; et da ceuser la râception de mes lettres, 

J'en ferai de mâme ă,  Pegard des votres. | 

„Agr6ez P expression de mes sentiments les 

plus distingues. RE 

E „Dâmătră Golescu! _



  

  

IL 

| “Tată pe scurt cum se petrecea lucrurile 

în ţară: 

In urma areştărilor din dioa, de 9/2, Iunie, 

„câţi-va din “membrii. comitetului. revoluţionar, 
isbutind a se furişa şi a scăpa “de arestări, au 

alergat la Islaz, unde se afla maiorul 'Tell şi că- 
pitanul Pleşoianu cu două companii de infanterie, 

şi acolo ai rădicat stindardul revoluţionar, ai 
proclamat Constituţiunea şi aii dat de scire în 
toată ţara, încunosciințând şi pe comitetul din 
Bucuresti. 

Pretutindeni scirea resculărei a fost primită, 

cu mulțămire şi entusiasm. Ţara întreagă s'a 

deşteptat ca dintr'o letargie adâncă. 

Magheru, cârmuitorul judeţului Romanați, 

insciinţează îndată din Caracal pe vodă Bibescu 

despre cele ce se petreceaii şi de marşa insur-



REVOLUŢIA LA 15LAZ 95 
  

genţilor spre : Craiova. - Bibescu ii respunde. or- 

donându-i să-şi stringă toţi dorobanţii, să po- 

nească în contra rebelilor, să-l lovească Şi să îm- 

- pusce pe toţi capil. : o 

| Mare agitaţiune în Bucurescă în urma sci- 

rilor sosite de la Islaz. Vodă. Bibescu, voind să 

arate nepăsare, 'ese în plimbare la şosea în tră- 

sură. deschisă, însoţit de ministrul săi Vilara; 

atuncă trei tineri inarmaţi se aruncă într'o birjă,. 
ajung trăsura 'domnească, trag asupra Domnului, 

pe care din norocire nu-l: nemeresc, sdrobindu-i 

numai epoleta.:: 

In “timpul « acestă. Bliad, Ten: şi Stefan Go- 

lescu pornesc cu cele două companii de Ja Islaz 

“spre Caracal, -rădicând satele şi împlântând stin- 

dardul tricolor pe biserică şi pe casele publice. 

Ajungend, gloată 'de mai multe mij, la mar- 

ginea oraşului Caracal cu strigătele de: să tră- 

iască Constituţiunea, să trăiască, libertatea, le-a 

eşit: înainte prefectul::Magheru cu 600 de doro- 

banţă înarmaţă; dar, în 'loc de: a-i întimpina cu 

focuri,. se aruncă în. braţe unii altora, strigând 

să trăiască libertatea şi Constituţia, + trăiască gu 

vernul provisoriii. E 

A doua di gloata, inărită cu: oamenii lui 

Magheru şi cu orăşeni din Caracal, înaintează 

spre Craiova, mărindu-se necontenit pe drum pe



96 INTINDEREA REVOLUŢIEI 

  

unde trecea cu oamenii satelor. La apropierea lor, 

prefectul. de. Dolj, Iancu Bibescu, cu maiorul V]ă- 

dăşanu 'şi două companii de infanterie, părăsise 

Craiova, încât revoluționarii intră în oraş fără, 

a intimpina cea mai: mică, impotrivire. 

" Dar peste 'qi,. în primirea făcută notabililor 

de unii din: membrii noului : guvern proclamat, 

aceştia ai: intrat în: trataţiuni cu 0 comisiune 

trimisă de: lumea reacționară din. Craiova, făgă: 

duindu-le .modificaţiuni în unele articole ale nouei 

Constituţiuni, dând chiar ordine. ca ţiganii robi, 

de şi declaraţi liberi, să se întoarcă la slujba. 

foştilor. stăpâni şi. ţăranii clăcaşi, declaraţi afran- 

caţi de munca obligatoriă, să iasă la munca câm: 

pului. boeresc.. Aceste măsuri, de şi aii îmbunat 

oare-cum clasele avute, dar ai răcit forte mult - 

zelul popular, în cât reacţiunea, luând curagii, 

peste noapte casa ocupată, de membrii guvernu- 

lui a fost încongiurată şi ameninţată. Situaţiu: 

nea devenea critică daca nu venia. Magheru, care 

prin curagiul săi a imprăştiat mulţimea. încon- - | 

giurătorilor şi. a :deblocat pe membrii. guvernu: ; 

lui, cari: ai putut porni a doua qi spre: Bucu- 

resci, intovărăşiţi de două companii de -infante- 

rie şi de 800 de dorobanţi călări. | 

In Bucuresci, sosind proclamația. din” 9/2; 

- Tunie de la Islaz în diua de 11/23 Iunie, tinărul
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iuncăr Niţă, Magheru, nepotul. generalului; Ma- 

gheru, . găsind un esemplar, îl citesce în piaţă in 

Lipscani. Lumea; se. adună şi. pornesce. în gloată 

la palat, unde Vodă, Bibescu, : după : puţină . esi- 

taţiune, -iscălesce: Constituţiunea, şi: nuimesce :mi- 

nisterul cerut: de -popor;-dar după trei.dile pă: 

răsesce! capitala, pleacă la Braşov şi ţara: rămâne 

“pe mânile. guvernului proclamat 'la :]slaz, care 

intră triumfător în.capitală in, diua:de: 16/-g: Iunie. 

Dar, fie. neesperienţă a. noilor. 6meni :de ;la 

guvern, fie: dibăcie din partea reacţionarilor, “fap- 

tul: este că în: diua de Pie. comanda oştire se 
găsesce concentrată in mânile::colonelilor::0do- 

- bescu şi Solomon, :cari înconjoară palatul icu.un . 

batalion .de infanterie, “şi :membrii comitetului 

revoluţionar: se pomenesc de o-dată arestaţi; „dar 

şi de astă dată: iar'curagiul: şi' presenţa, de. spi- 

rit a, lui. Magheru; scapă situaţiunea :'el trage sa- 

bia, trece-printre năvălitori şi: se baricadează în- 

tr'o cameră în palat cu câţi-va dorobanţi şi ţine 

bine până. ce a putut; sosi:poporul condus de 

Ion .Brătianu şi:de popa Tun, -care:-a. deblocat 

guvernul şi: a; arestat .pe 'cei doi coloneli cari.con: 
dusese atacul: palatului 'şi : arestarea: guvernului. 

Acel atac pare să. fi fost: mai; mult asupra, . 

persoanelor. € cari compuneail! guvernul decât. în 

  

pi E ii
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  contra, idea 'revoluţiunei. Diua de Pie -a co- 

stat viaţa a 13 oameni, popor. şi soldați. . 

"Cate: -va dile , după . reinstalarea guvernului, 

oamenil cari îl compuneaii, în urma, scirilor false 

ce: primiaii despre intrarea trupelor. rusesci care 

nu sosise nici la Focşani, pe când ei, creden- 

du-le ajunse .la porţile Bucurescilor la Urziceni 

şi la Afumaţi, părăsesc capitala fără veste, lă- | 

sând:pe locuitorii: ei în. voia întimplărilor; luase 

cu 'dinşii .şi o parte din iniliţie, -dicend. că se 

trag la munte ca. să facă, o campanie. de: gueril- 

las-ini contra Ruşilor, „dar, părăsiţi de oştirea 

ce 'luase cu. diînşii, se îndrepteză spre graniţa 

Pransilvaniei. şi. unii. resbesc .până în Braşov. 

Dar, aflând că trupele rusesci nu numai: că nu 

intrase în' ţară, dar că, părăsise chiâr şi Moldova, 

trecând pe.malul: sting al Prutului, se intorc în 

Bucuresci şi iai. în mână frânele guvernului fără 

cea niai mică împotrivire ; atât era de mare. iu- 

birea,: şi devotamentul poporului pentru Consti- 

tuţie, în cât toate erai iertate oamenilor de la 

Islaz. Aceasta. era starea lucrurilor pe la ince- 

putul lui August, când Soleiman-Paşa şi 'Emin-. 

Efendi,: terminând la Giurgiu gilele de carantină, 

după mai multe înţelegeri ce aii avut cu mem- 

„brii guvernului prin dragomanul 'Tinghiroglu , 

aceşti soli ai Porții ai avut o primire triumfală,
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poporul îi saluta cu strigătele: „Să trăiască Sul- 

tanul, Augustul nostru Suveran“. Soleiman-Paşa, 
„intră îndată în cele mai bune relaţii cu guver- 
nul! şi, dobândind câte-va, modificaţiuni în: Con- 

stituţiune şi în personalul guvernului, recunoasce, 

în numele Sultanului, şi Căimăcămia, de trei com- 
pusă de Eliad, “Tell: şi N. Golescu. 

La întâia .mea convorbire ce am avut cu Sir 

Stratford Canning, după isbucnirea revoluţiunei, 

Ambasadorul mi-a qis-că înţelegea causele care 

aii- putut aduce acel resultat, adăogând că lucrul 

în- sine nu ar avea: nici o gravitate dacă ar 

privi numai pe: Poartă; dar că e preocupat de. 

consecinţele ce poate avea asupra politicei gene- 

vale a Rusiei. în Orient. “Mi-a, gis că politica sa 
era â sfătui pe 'Turci a ru se “amesteca. şi. 
nu vedea în rescularea Românilor decât o do. 

rinţă, de reforme constituţionale şi a:nu trata 

pe Români ca rebeli, ci să cerceteze cu blân- 

deţe -păsurile şi aspirațiunile lor; a. adăogat 

că va; sfătui pe Poartă să se ferească, mai ales 
de a .trimite trupe peste Dunăre, cum pare că 
voesce a face; căci aceasta ar trage -fără iin- 

doeală trimiterea de trupe rusesc, sub : cuvînt 

să apere pe Creştini în contra barbarilor Maho- 

metani, şi că toată lucrarea Ambasadei Rusesci - 
* - . * ” constă întru -a convinge pe Turci a face act de
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autoritate, trimeţend oştiri şi pedepsind pe re- 

sculători, 

:: Poarta, credea că putea umbla in duo unire; 

că;  trimeţend pe Suleiman Paşa 'cu instrucţiuni 

impăciuitoare şi bine voitoare, şi dând ordine lui 

Omer Paşa. să treacă Dunărea, urma tot-de-odată 

o jumătate a.poveţelor Ambasadorilor Francei 

şi a Engliterei, şi pe jumătate poveţile lui Titofi. 

„Tot p'atunci baronul 'Pecco, Ministru Piemo- 

tului, m'a întrebat dacă aveam cunoscinţă de miş- 

carea Romanico-Slavistă ce se făcea, spuindu-mi 

că fusese însciinţat despre aceasta chiar de un 

membru al: Patriarchiei. Adevărul este că îndată 

după isbucnirea, Revoluţiunei. Române oamenii 

Patriarchatului din“ Fanar alergau pe la repre: 

sentanţii. Puterilor streine şi pe la: Miniştri Turci, 

şoptindu.- -le - misterios despre -un mare  com- 

plot, spuindu-le că un mare numer de Slavislu- 

erai. pe: subt ascuns la formarea unui Stat inde- 

pendent, cuprindând' Valachia, Moldova, Croaţia, 

Transilvania, Serbia, Bulgaria şi Iliria; stat unit 

prin: limbă şi religie, cu un principe. suveran * 

independent. Sa 

| Din nenorocire la Constantinopol Juer urile se 

complica din i în gi mai mult; esigenţele Ru- 

siei deveneaii din ce în ce mai stăruitoare, pe când 

resistenţa, Porţiei mergea tot slăbind- cu cât se
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simţea mal puţin susţinută. Cu cât paitidele 
_estreme în' Francia îşi accentua mai indrăsneţ 

ideile şi pretenţiunile esagerate, cu'atat acţiunea 

guvernului. republiceă, în afară, devenea mal slabă 

şi mai reservată, încât ambasadorul săi nu mal 

îndrăsnea a-şi accentua cuvintele şi a impinge 

pe guvernul Porţei la o împotrivire curagioasă . 

cererilor Rusiei. Ministerul Sarim-Paşa era înlo: 
cuit : printr” un minister de conciliaţiune, prin Re- 

şid- Paşa, care se temâa, să împingă lucrurile 

pină la o ruptură; noul vizir își punea toate. si- 

linţele întru a; impăca pe Rusia şi a nu fi acusat 

saii bănuit de o :politică 'aventuroasă. Reacţiunea 

-- deja începuse a rădica pretutindenea capul. 

Rusia în faţa slăbiciunii Porţei şi a esitaţiunei 

Ambasadoriloi Franciei şi Engliterei, devenea din 
di în gi mai dictatorială, susținând că nimeni 
altul decât Ţarul şi Sultanul avea. dreptul a 

se amesteca în afacerile Principatelor ; respingea 

orl-ce reformă şi înbunătăţire şi stăruea pentru 
pedepsirea Revoluţionarilor Români. Se 'arăta 

hotărită a sili pe Poarta a lua mesuirile ce  pro- 

punea. aa 

lată un extract după! o notă” a lui Canning 

| cătră, Lordul Palmerston din luna Iulie 1848: 

„Rifaat- Paşa: a venit de mi- a cerut cu stărainţă a 
vă informa, că Poarta ar dori să stringă mai mult de:
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cât ori când relaţiunele de. încredere şi cordiălitate 
ce esistă între.Guvernuli Sultanului, şi acela al Ma; 
jestăței Sale Britanice. Excelența, Sa mi-a, observat 
că Poarta, se află, expusă la un mâăre pericol, şi că 
avea, încredere că Guvernul Britanic ar fi dispus ao 
susţine şi chiar a:0 ajuta, la trebuinţă. Mi-a cerut 
maj întâjă :a cunoasce opiniunile mele asupra, modului 
cum Europa ar privi starea, lucrurilor. faţă cu. Turcia, 
şi când i-am expus că în mijlocul întunericului şi al 
incertitudinei se ar&taii trei casuri de pericol maj mult 
sait mai puţin apreciabile: eventualitatea une! erup- 
țiuni din partea Franciei, deşteptarea populară, a “cori- 

_sciinţelor naţionale şi necesitatea în perspectivă 'de 
nouă combinaţiuni politice, s'a, oprit mai special asupra 
eventualităţii . din -urmă,,-ca, asupra . unui obiect, de 
neodihnă pentru Poartă. Mi-a, dis că în însurecțiunea, 
Valachiei vedea apropierea celor duo eventualităţi 
din urmă; şi a. adăogat. că dorea să cunoască vederile 
Excelenței tale despre recunoascerea Republicel fran: 
cese, acum că mai multe din Statele cele mici ai 
recunoscut acel Guvern. « . Mai ; 

Acum ambasadorul rusesc.  Titoft. cerea, în 
mod cominatoriii, 'rechemar ea şi desaprobarea lui 
Soleiman- Paşa, ocuparea Principatelor. cu. trupe. 
combinate ale amândorora Imperiilor şi numirea 

„unui Caimacam, care să restabilească domnirea 
Regulamentului Organic. Guvernul otoman, „cât 
timp a putut compta pe sprijinul ambasador ului 
Franciei, a resistat cerinţelor Rusiei.
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Intr'una din cele din;urmăgile.ale lui: Iu- 
lie, ducendu-mă la .Terapia, am găsit pe.genera- 

“Iul Aupick. cu lăcrămile în, ochj;: ţinea în mână 
o epistolă sosită. chiar atunci, .prin; vaporul me- 

- Sagerilor;. tremura, citind'o.; cel mai; bun ':amic 

şi camarad. de.arme .al:s&ă, generalul Breat, fu- 

sese asasinat; -neomenesce, de insurgenți pe. ba- 

ricadele Parisului în qiua de:14 Iulie. Intorcându- 

se către mine imi dice: „La:guerre civile; est, 

chez nous, mon pauvre. Ghica; maintenant; rien 

n'empâchera plus: les Russes: d'entrer: dans: -vu- 

tre pays“. Şi in adevăr peste puţine dile Poarta 

acceda cererilor -Rusiei, desaproba măsurile luate 

de Soleiman- -Paşa, şi îl înlocuia, cu Fuad-Efenăi, 
amegiul marelui. Vizir, cu instrucţiuni de.a-lucra 
în acord cu generalul. Duhamel, trămiţend or- 

dine lui Omer-Paşa să ocupe Bucurescii,: impre- 

ună cu generalul Liiders, instalând. caimacam pe 

Constantin Cantacuzino ca: să. peste oi leaseă, Te- 

gimul Regulamentului Organic. - Su 

In tot timpul acesta, Soleiman- -Paşa, era. în 

„cea mai mare ignoranță despre cele ce se pe- 

„trecea la: Poartă. 

De şi eii ţineam pe guvern în bună sciinţă 
de tot ce se pregătea la Constantinopol, Loco- 

fenenţa noastră, rezemându-se pe :asigurările lui 

Soleiman-Paşa, dicea că, scrisorile: mele eraii 'di- 

Ghica, Amintiri. 97.041. 3
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otate;: de: scopuri ascunse şi că. nu trebuiaii cre- 

dute. Atât .cestiunea “Domniei. întorsese. capul 

unora din: oamenii noştri de la guvern! :: 

Intr'o dimineaţă, generalul de brigadă .Ri- 

faat-Paşa trece Dunărea cu două regimente: şi 
îşi aşează tabăra în marginea, Brăilei, şi la ener- 
gica protestare a prefectului D. Golescu, răspunde 

verbal şi confidenţial că in: puţine dile. Puaa- 
Efendi,. noul comisar, va intra şi el: cu trupe în 

Bucuresci. 'Tot-o-dată. generalul Duhamel se: im- 

barcă, la Galaţi,. suindu- -se pe Dunăre în sus spre 

Giurgiu. . 

„In diua de. 10 (22) August, servitorul ote- 

lului,: "care venea de la .vaporul sosit de la: Ga- 

| laţi, unde se dusese să caute pasageri, îmi spune 
că pe acest vapor văduse mai mulţi boeri -ve- 

niți de-la Bucuresci, dar că sat scoborit la: 
Stambul.: Am cregut întâti .că să fi: fost vre-o 
deputaţie din partea boerilor reacționară, dar nu 
trece o oră şi primesc următorul bilet iscălit de 

Nicu Bălcescu. 

No. II. 
«[1548, 10 (22) August] 11 ceasuri. 

„Iubite Ghica“ | 

„Sosirăm aci acum. Nu putem trage la o- 

telul unde eşti, căci Paşa ce.ne-a insoţit ne-a
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poftit a merge la dinsul 'până mâne, când ni se 

va' da. o locuinţă. Adresul nostru este :.. Bance 
-. Capust Hasserţilarin : Başinda Raib Efendi.:Sun- - 

tem în oraşul turcesc.: Caută. dar să .ne: vegi 

astăzi. 
: «Salutare şi frăţie 

„N. Bătescut. 

Gândul mi s'a dus îndată, că această; tra- 
gere la casa lui Raghib-Efendi, secretarul lui So- 
leiman-Paşa, care întovărăşa de la Bucuresci pe 

deputaţii noştri, să.nu fie o 'secuestrare deghi- 
„sată, şi după cele ce am aflat mai târdii, cam 
aveam dreptate. Raghib-Efendi, ca să se arate 
cu slujbă la Poartă concepuse idea dea. deţine 
pe aceşti trimişi ca ostatici, .credend 'că astfel 
0 să poată dobândi modificaţiuni în Constituţi- 
unea proclamată la Islaz. 

- Preocupat de idea de: lipsa de. sinceritate 
din partea Turcului, am alergat. îndată la gene- 
ralul Aupick, prevestindu-l de cele ce se petre- | 
ceai. Generalul a trimis îndată pe Doprat, unul 
din Dragomanii săi, la noul Ministru al afacerilor 
streine Aali-Paşa, sfătuindu-l să lase pe: mem- 
brii deputaţiunii liberi a-şi alege locuinţele lor 
unde Vor voi. 

" Comisia, saii deputaţiunea aleasă de Soleiman-
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Paşa ,: în. înţelegere cu : cei trei. Caimacami: al 

noştri, :se compunea, de. cinci membrii şi anume: 

de “Ştefan: Golescu, Dumitru Brătianu, Nicolae 

Bălcescu, Grigorie .Grădişteanu, Vasiliadi, avend 

pe Melic ca dragoman. După poveţele ambasa- 

dorului Franciei, Raib-Efendi le-a declarat, că 

dacă voiaii puteaii să-şi aleagă locuinţe în Pera; 

şi până seara cel mai mulți erai aşezaţi în 

otelul “Missiri, unde locuiam şi. ei. 

Nicu Băleescu,: pus în curent de cum stai 

lucrurile la Constantinopol, el care, ca şi:iC..: A. 

Rosetti. şi Brătianu, erai pentru o resistenţă, des- 

perată, s'a hotărit să se întoarcă la .Bucuresci 

ca să lumineze pe guvern să preintimpine - cele 

ce se pregăteai, şi a şi. plecat cu cel dintâi va- 

“por, iar cei-lalţi deputaţi ai mai rămas câte-va 

dile în. Constantinopol, așteptând după; “vorbele: 

lui Raghib-Efendi să se înfăţişeze la: Sultanul. 

Nicu Bălcescu ducea cu dinsul la Bucuresci 

o epistolă adresată lui Magheru iscălită: de din- 

"sul, de Bălcescu, şi de mine, in 'care îl: diceam că, - 

dacă după o luptă cu Turcii sati. cu :Ruşii se va: 
- găsi strimtorat să treacă în. Transilvania cu do-. 

robanţii şi cu pandurii lui şi să se unească. cu . 

„Tancu, cu Roman şi cu Axenti sai cu “Buteanu. 

In urma arestărilor făcute în giua de 13 

(25) Septembrie 1848 şi instalarea Logofătului
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Constantin: Cantacuzino - Caimacam al, Valachici, 

oamenii cari aii .luat o parte mai. activă în tim- 

_pul celor tiei luni de--guvern: revoluţionar. ai 

„ fost împărţiţi în mai multe categorii. .-....: 

1.. Cel: trei: foşti. Caimacami,: Eliad, - Tell . şi 

N.:: Golescu  escortaţi, :până la: Turnul. -Roşu : şi 

ajurişi la' frontiera. Transilvaniei, au 'fost puşi în 

libertate, 'ca:să se poată duce fie-care:.unde ar 

voi, “cu condiţiune numai de a nu se intoarce 

în ţară.:: Sai: i E 

2. Dintre Romanil « cari 'aii jucat u un rol mai 

important în revoluţiune, precum fraţii Costache 

şi Nicolae Bălcescu, fraţii -D. şi :]. Brătianu, 

fraţii Ştefan, Radu şi Alexandru C.: Golescu, Ce- 

sâr. Bolliac: şi câţi-va alţii,. aii fosti trimişi sub 

escortă “la. Giurgiu şi acolo imbarcaţi pe o ghimie 

turcească şi porniţi în susul Dunărei sub bună 

pază; şi, ajungend la Orşova, peste trei 'săptă- 

mâni .de călătorie. pe apă, ai, fost. puși în li- 

bertate, 

3. Cel mal mare număr dintre cei arestaţi 
la Cotroceni aii fost siliți să treacă peste frunta- 

viile ărei, care încotro ai putut apuca. 
“Dintre membrii guvernului: provisorii, unul 

mai cu seamă era cunoscut de poporul de jos, 

de tinerime, de şcolari şi de negustorime. 'Ţinea 
de mai mulţi ani condeiul românesc în mână
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ca literator işi: ca jurnalist; maj. ales două satire 
de .ocasiune, pline de spirit, “Măceşul şi. Duhai 

Duhai mă, îl făcuse foarte popular. El eclipsase 

în guvern pe ceilalţi doi colegi ai săi, cari în 

toate ocasiunile îi cedaă pasul, personificase în- 

tr'însul tot meritul deşteptărei naţionale. Invălit 

în mantă albă se arăta în public escortat de:o 

gardă compusă de vecini din mahalaua în :care 

„locuea, cel mai. mulți armeni şi rude. Cu cât 
Caimacamil noştri se îngâmfai mai mult, cu 

" atât afacerile importante eraii mai. neglijate şi 

mai uitate, în cât popularitatea, locotenenţei mer- 

gea decrescend, şi scădea pe toată dioa în spiritul 

oamenilor dotați cu: simţ, politic şi patriotic. 
Transerii aci trei epistole ce am primit la 

Constantinopol în timpul guvernului revoluţionar. 

„No. III. 

Nicolae Bălcescu lui Ion' Ghica la Constantinopol. 

„Bucuresci, 16 Iunie 1848, 
! . 

» Iubite Ghica“ 

„Am primit vro. două scrisori de la tine, 

din 11 şi 17 Iulie, afară de alte două cifrate. 
N'am putut să-ți scriă de loc, din pricină că 

de la Revoluţie încoace vremea mi-a lipsit de



MERSUL REVOLUŢIEI 39 
  

"tot spre.a scrie pentru treburile şi fortunele:ce 
le-am avut. Ca să poţi înţelege starea..lueru- 

„rilor la noi, trebue să. scii. ce s'a.urmat. de la 
11 până. acum. M& voii nevoi a-ţi.le spune 

pe scurt. . : tri 

... „Revoluţia de lila , fosto cea oa frumoasă 
“ce s'a intimplat vr'o dată la-.un popor.. Cu..0 

qi înainte se aflase revolta, :de. peste Olt; se 

„aflase :că în mai multe locuri incă. ţara e. în 
picioare, cum la Prahova.:şi Vâlcea.. Iuncărul 

Magheru, într'acea. di, după  amiadi, 'citesce pro- 

clamaţia în Lipscani; semnalul prin clopote .se 

dă şi poporul se indreptează în ; grămadă . către 

Palat, unde. strig mereii. lui. Vodă, să. iscălească, 

Constituţia. Cu o di. înainte Vodă fusese la ca. - 
sarmă şi poftise pe oştire :să-i. apere Tronul, 

şi ostaşii i-ai gis. că ei vor apăra. Constituţia 
şi Vai poftit şi pe dinsul -s'o. primească. Vodă 
a iscălii Constituţia, vădendu-se, silit - de popor, 
numindu-şi şi un. noi minister dintre revolu- 

ționari anume: N. Golescu, ei, Tell,. Eliad, 

Magheru, St. Golescu şi Roset-ăgă. Peste două 

dile însă, Bibescu demoralisat: de tot de. cele 

ce se întimplase, şi-a dat demisia.. Atunci noi 

am întocmit un guvern. provisoriii. La Mitro- 

politul se adunaseră boerii. Acolo am mers. şi 

noi cu poporul, şi am 'proclamat .guvernul,
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puind pe - Mitropolit ca Preşedinte. 'A. doua di 
avurăm. sfinţirea, steagurilor şi jurămîntul gvar- 
diei naţionale, a armiei, a “poporului, în. câmpul 

de la Filaret, ce:sa numit Câmpul Libertăţii. 
Imj. aduceam atunci aminte, în această frumoasă 

solemnitate, de diua acea, când acum cinci ani, 

jurarăm noi. patru. inşi acolo, înțocmirea socie- 
tăţii. noastre . care: acum mântui ţara !.. Peste 
trei -dile, sosiră şi membrii de peste. Olt. In 
lipsa 'lor,. spre:a ţine bună 'renduială în: oştire 
noi . făcurăm..0 mare greşală, căci lăsarăm -pe 
Odobescu : ca: ministru. şi pe. Solomon în :capul: 
regimentului. din . Capitală. Cum a venit să: fa- 
cem . aceasta: nu ţi-o pot desluşi acum, dar la 

- vreme “ţi le voii: spune pe larg. A treia di, 
după sosirea membrilor la 19 Iulie, Odobescu: 
şi Solomon, complotară impotriva noastră. A- 

gitaţia -incepuse de ambiţioşi mascaţi în apără- 
tori ai “proprietăţii, “cari ne  invinovăţeaii că 

vrem * să * răpim - de “la proprietari” ca - să. dăm 
țăranilor, cu toate că''noi:'le declarasem, că vom 
lăsa, această, chestie. să se deslege prin obşteasca 

adunare constituantă. ::In diua aceea dar, Odo-" 
bescu .şi Solomon, sub pretext de.o visită de 
representaţie a oficerilor, . aducând fără . veste 
două roate de soldaţi beţi, ne arestui în Palat. 
Cum se află aceasta în popor, îndată se adună
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cu o grabă .nespusă. Solomon atunci, vădend 

nevoia, se “trase cu soldaţii spre casarmă, după 

_ce' slobozi foc în: norodul: desarmat,. din care se 

- omoriră :. vre-o: nouă. inşi şi: alţi -atâţi răniţi. 

Odobescu, - rămâind :în - Palat, se. arestul; mai 

pe seară se arestul şi “Solomon, căci . poporul 

înconjurase casarma,: şi: el, vroind se fugă, fu 

arestuit. Guvernul începu iarăşi lucrările sale, 

insă reacţia tot. crescea.' Ruşii atunci cu ciocoii 

începură a “urdi la intrigi. Kotzebue de la Foc- 

şani începuse a: scrie merei - scrisori. după seri- 

sori Ja mitropolitul casă gătească bucate pentru 

“oştirile” rusesci ce ati trecut Prutul.. Vestea, se 

respândi. că Ruşii vin şi reacţionarii luară 0 

îndrăsneală mare. Guvernul era paralisat în lu- 

crările sale. Ostaşii corupți fiind prin. Odobescu 

şi Solomon, erai cu toţii. demoralisaţi. Oamenii 

ce. trimiserăm pe la graniţe şi în Moldova, ne 

asigura, că Ruşii stai să intre în “țara noastră. 

În Bucurescă era 0 .panică nespusă.. Ne sfătuiam 

ce să facem? După cum:era şi ideea ta, hotă- 

risem a concentra toată oştirea şi a ne trage 

la munţi“ unde-va spre: Câmpulung, de unde 

să putem. avea, relaţii cu “Transilvania ce ne 

făgăduia a ne ajuta, cu. regimentele grăniţare. 

Când. propusesem' oficerilor regimentului No..3 

ca să, ne însoţească, 'toţă oficerii o băgară pe
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mânecă, . şi ca nisce lași merseră să-şi dea de- 
misia şi “începură a striga în contra-ne. decla. 
rându-se “maj: în insurecție. Reacţia înăuntru 
crescă şi mal mult. Atunci, :mai primind sciri 
sigure că Ruşii au intrat în Moldova, că sunt 
încă la Focşani, am hotărit- a ne trage -cu -roa- 
tele ce venise cu tabăra lui Tell, cu tunurile 
şi “cu o parte din 'călărime “spre: Câmpulung, 
lăsând in Capitală, regimentul. insurgent şi .pe 
Mitropolitul “până la întoarcerea noastra. Indată, 
după retragerea noastră, Băleanu şi cu T. Vă- 
cărescu, ajutaţi, de: Odobescu. şi Solomon, că- 
rora, Mitropolitul, ce s'a purtat ca un trădător, 
le dete drumul 'din inchisoare, întemeiază  Cai- 
măcamia. Vestitul Căpitat Costache ese cu. bi- 
ciul pe uliţe, toate semnele şi. stindardele se 
dărămară. Poporul nostru -al Capitalei. trebue. 
insă, să scii, fără flaterie, că a întrecut pe toate 

“ popoarele Europei, chiar şi pe Parisieni. Indată 
fâ-în picioare, răsturnară Caimacamia, ce abia, 
domni vr'o câte-va, Ceasuri, şi. poporul. strigă şi 
trimise deputaţii ca să ne cheme îndărăt, nu- . 
mind până la sosirea noastră un guvern iînteri- 
mar în care şi Câmpineanu. Odobescu şi Solomon 
se închid în casarmă. Poporul înconjoară ca- 
sarma în număr .de: vr'o 40,000, iar: soldaţii 
nu maj îndrăsnesc a face foc, şi ambii coloneli
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trădători de. dou-:ori işi. daii demisia şi easă 

afară din ţară... Câmpineanu şi-a perdut mult 

din popularitate, .făcend greşeala să apere: pe 

Odobescu .mereii. Intoarcerea noastră fu un; ri: 

umf,. în: vreme ce tragerea noastră din. Capitală 

fu.0 derută. De. atunci am mers mai bine, mai 

liniştit, ne-am ocupat în. pace şi intre altele am 

scos; si: decretul: alegerilor, hotărind - deschiderea 

Constituantei pentru: 25 August.- Starea din: lă- 

untru „este - ast-fel:: suntem. tari in Bucuresci, 

căci poporul :e:cu noi şi mai cu seamă negustorii, 

cari ai. făcut. mult: în revoluţia .din:.30 “unii. 

Afară- poporul. am inceput a-l pregăti prin sate, 

prin trimiterea, de comisari. „Prin ::oraşe:; sunt 

incă mulţă., reacţionari. De am avea însă linişte 

şi nici un atac-din afară, n'am mai avea nici o 

temere. Dar .astădi.trebue să scii, că arme n'a- 

-vem - de -loc.. Armata. noastră s'a. demoralisat, 

şi-a perdut-de „tot disciplina, încât tot ce putem 

face cu 'dinsa .e sto .stricăm.: Nu ne este :de fo- 

los nici înăuntru nici afară, 'căcă arăt. că nu vor 

a se bate. In ţară asemenea, toți dic să nu:se 

bată - şi să căutăm-a ne lupta cu. puterea. .mo- 

rală şi: reclamând dreptul nostru. Oştirea  ne- 

regulată, cu -care. am însărcinat pe Magheru,. nu 

e încă, formată. : Magheru. e: peste: Olt pentru a- 

“ceasta. A ne trage-:la: munţi nu: putem. acum,
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nici nu ns: lasă poporul din Căpitală, ci tre- 
bue să stăm aci ori ce s'o întîmpla. Talat-Efendi 
ne-a spus mereii că Poarta :a .recunoscut Con- 
stituţia şi pe tine: de agent, şi .ne 44 cele 
maj. mari şi frumoase nădejăi, spuindu-ne că 
Ruşii -se trag din Moldova, aceace se adeve- 
rează, după: scirile ce avem că ait început a, se . 
trage. spre Prut indărăt. Soliman Paşa şi Emin- 
Efendi cu. cel-lalţi ai 'sosit la Rusciuc: Am 
trimes pe Voinescu II înaintei. EI: astădi: ne 
scrie că, după ce n'a voit a-l primi 'la, Rusciuc 
ca om oficial ci numai confidenţial, i-a, dat bune - 
nădejdil.. Noi: aci găteam lui Soleiman-Paşa, o 
intrare triumfală. In urmă Voinescu ne dise 
că Emin-Etfendi i-a dis după acea că vor intra 
cu: un corp-.însemnat, de''oştire, şi i-a cerut 
şi 0 presă pentru ca să! tipărească, proclamaţii 
românesc. Noi am respuns'lui “Voinescu ca, să-i 
spue că n'a găsit presă, : negustorii - refusâna 
să meargă de temere; că, de va voi, să se 
adreseze la guvern, cu toate: că, acesta n'are 
presa lui. Că, în sfirşit, el trebue să se de- . 
Clare de vine ca prieten 'saii 'ca inamic, de 
voesce a recunoasce dreptul -nostru d'a ne da 
legi şi autonomia, ţărei sai nu,. ca să sciri: în 
ce posiţie ţara. şi guvernul 'ai.a fi unul că- 
tre altul. Acum: nu. sciti ce..se va alege. Nă-
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"dejdea . noastră. de apărare e" numai: în ştirea, 

din “Transilvania, şi aceasta foarte: slabă... Ţara 

noastră: :n'are arme, ih'are oştire, care : s'a de- 

_moralisat cu. totul. Scrie-mi 'cum merg lucrurile 

p'acolo'?;:Nol aci ne: vom lupta :cu :cuvîntul cât 

vom . putea.: „Nu ;trebue . a, perde: însă, nădejdea. 

D- sea veghiază asupra României. 

„i-am trimes bani. 

„Salutare! şi îră ţie 
i „N. Bălcescu. 

„Compliente multe la M-me: Ghica. 

„Tatal o imbi atigăre şapoi că ei: singur am 

sachis acestea, la bunul consul Engles". 

„Rosetti. “ 

No, IV. | 

N. Bălcescu iu “on Ghica la Constantinopol. 

| „Bucuresăl, a Iulie 818 

“Tubite Ghica - | . 

„Cu venirea Răşcanului acolo, d'abia am 

vreme să-ţi scrii vr'o câte-va rânduri. Aicea 

suntem liniştii de mai multe dile, de când a- 

dică, ne-am întors în Capitală iarăşi (3 Iulie). |
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Reacţionari sunt; 'destul şi în toată - ţara, dar” 
i-am cam speriat: cu vorba, :de şi nu în faptă. 
Poporul îl. câştigăm din di în :gi mai.mult. Ne- 
gustorimea, toată; din “Bucuresci : este revoluţio- 
nară.  Reacţionarii însă tot: cam complotează.. 
Nădăjduim acuma în venirea lui Soleiman-Paşa, 
Acesta mâne vine la Giurgiu de 'la Rusciuc, 
El ne asigură că ne va fi: în favor. “Nădăjduim 
că nici oșteni turcesci: nu vor veni în ţară.: 
Oştile rusesci se trag din Moldova. Nădăjduim 
că ne-o merge bine. Am dat afară legea, ale- 
gerilor. 'Ţi-am trimes, sunt vr'o trei. gile, bani 
şi scrisori. Lucrează cu activitate acolo, ca, să 
dobindim recunoascerea Constituţiei. Numai prin 
aceasta scăpăm revoluţia şi biruim toată, reacţia. 

„Adio, iubite Ghica. Scrie-mi mai dest. 

„Salutare şi frăţie 

„N. Bălcescut. * 

„De va avea trebuință Răşcanu de ceva a- 
colo, ajută-l. Complimente. de la Tell, şi Go- 
lesci şi toţi cel-lalţi.“ a |
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; No.:V, pi - . „i . . 

-- 0.4: Rosetti 'huă” Jon Ghica, la Constantinopol.“ 

„nascut, (1840) 

„Cher ami, Ma 

„Nu ţi-am scris până acum, căci crede-.că 

nu am .putut; ai trecut dile. şi nopţi întregi 

fără . să, viii acasă, şi până acum chiar. de la 

8 Iunie, : de când căpitan Costache m'a:.mutat 

în: casarmă : şi. până. mai alaltă-eri,. socotind 

peste tot, n'am vorbit .cu biata, Maria mea, 60 

de-minute. Lipsa ta am  simţit'o:atât.de mult 

“în cât de. 10.ori. pe fie care gi :giceam, unde 

este Ion. SI e ae 

„Ţara a. fost gata pentru revoluţie, însă din 

nenorocire nu sunt oameni, nu sunt oameni 

mai virtos cu: capacitate.” Oamenii. ce alcătueaii 

guvernul aveaii capacitate de dăruire, mais non 

pas celle de construire. Nu. socoti că mă scot 

şi pe mine din acest număr, căcă. cu “toate. că 

scii că-ţi mâncam urechile cu: „Când oi fi. gu- 

vern provisoriti“, nici o dată nu am fost atât 

de prost: încât să -nu „cunosc că. nu am. capa- 

citate de'a guverna.. Nu voesc să acuz pe ni- 

menea, dar .am -. desăvârşita, convincţie .că, dacă 

acest guvern se compunea de alţi oameni, ţara
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era scăpată, Crede că inima mea, n'a; simţit un 
minut măcar bucuria, libertăţii din princina, .a- 
ceasta. , 

“e „Dar să le lăsăm acestea ; a se lamenta cine- 
va de cele trecute este o perdere de timp. 

| „In câte-va vorbe să&ţi spun ei cum stăm. 
După o 'stăruinţă a: Turcilor de 10 gile, dacă nu 
va fi 'şi “mai mult, s'a ales 'un guvern. de: 

„membri: sub numele de Locotenenţă Domnească ; 
să lăsăni: că şi aci a fost o escamatorie. Acest 
guvern, îndată după cererea prin “graiă al-unui 
Tinghir-Effendi, trimisul “lui. Soleirnan-Paşa, -- ca: 
rele a. profitat, de poltroneria lui Eliad şi carele 
a înduplecat şi pe ceilalţi, Locotenenţa a „facut | 
o publicaţie în care dice: . 

„Les nouvelles institutions demandes par le 
peuple * Valague,. ne seront en vigueur quw'apres l'ap- 
probation de S. E. Suleiman- Pacha et la sanction 
de. S..:.H. le Sultan“. i Di 

„Ce să, facem not? să-i dăm jos şi sub. ju- 
decată, se face istorie mare pe: câmpul Fila- - 
retului; dar adunând, după obiceiul ce- avem, - 

„Vreo 6—7:mil oameni, îi aduserăm din: vorbă 
şi protestară în potriva,. acelei proclamaţii. Apoi 
fiind. cu Soleiman- -Paşa,. a. cerut ca negreşit să fie: 
aleşi numai trei. membri şi numai din miniştri.. 
Se alese indată N; Golescu, Eliad şi Tell; şi po-
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porul veni la palat şi le dise: „Nu aveţi voe să, 

„înstrăinaţă nică unul din drepturile noastre, căci 

„la dinpotrivă noi vom protesta Şi nu Yom recu: 

"103568. acea lucrare.“ DRE 

„Preste câte-va “ceasuri după. aceasta, acest 

noii guvern republică - acea afurisită, proclamaţie, 

însă trage numai G esemplare. 

- „Noi dar, ca să nu perdem tot ce avem mai 

scump; umblăim acum să facem.un protest din 

partea, poporului iscălit, prin care să anulăim a- 

cea hârtie nenorocită. : 

| „lată, dragul mei, trista stare în care ne 

aflăra.. Silesce-te tu cel:puţin să scapi biata ţară, 

căcă noi suntem ticăloşii tieăloşilor. La revedere. — 

Scrie: mai des. : 

„Ales respects ă Madame Ghica“. 

o. 4. Roseti. 

Membrii Căimăcămiei ajunşi la Sibiitu, N. Go- 

lescu şi-a urmat îndată drumul. spre Viena, şi 

Paris, iar Eliad şi Tell ai rămas în Sibiii, unde 

încetul cu încetul sat adunat maă mulţi emi- 

graţi, ca la 30 la număr, şi făcondu-se acolo a- 

dunare s'a hotărit de câţi-va ca fosta Căimăcă- 

mie de trei. să lucreze în numele Bmigraţiei pe 

lângă guvernele străine. d 

-) ! * 

Ghica, Amintiri, 27,651. - 4
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La 4 Octombre 1848, în urma afacerii de 
la casarma din Dealu-Spirea, Ambasadorul 'Titoff 
a făcut cunoscut “Porţei, că Imp&ratul Rusiei a 
dat ordin a ocupa Principatele cel puţin 2 ani 
cu :30,000 de oştire; şi la 4 Noembrie comu- 
nica lui Aali-Paşa un mesagiu, prin care Co- 
mitele de Nesselrode acusa pe Poartă de a cruța 
pe revoluționarii Români, şi reclama în con- 
tra, piedecelor ce ar duce noul Comisar Fuad- 
Ifendi la intrarea trupelor rusesci în România, 
cerend Porţei să trimită grabnic instr ucții acelui 
Comisar de a lucra în unire cu Generalul Du- 
hamel. In urma acestui mesagiu, Sultanul :în- 
grijat a cerut lui Canning o manifestare din par- 
tea, divisiunei navale de sub comanda Amiralu- 
lui Parker ; cerere la care Lordul Palmerston 
nerespungend întrun mod categoric în timpul 
ernii 48-49, relaţiunile intre Rusia şi Poartă ati 
devenit mai strinse; şi în toate actele şi comu- 
nicaţiile, Impăratul Niculae asuma o perfectă, ega- 
litate. cu Curtea Suzerană în tot ce privea Prin: 
cipatele Danubiane. | SE 

“După; restabilirea, stării celei vechi a lucru- 
rilor, Rusia a propus o ocupaţiune în comun 
de şapte ani şi semnarea unei convenţiuni,. şi 
la 'înpotrivirea ce această propunere a întim- 
pinat din partea Porţei, Impăratul q trimis în
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Aprilie pe Generalul Grabbe cu o epistolă au- 

tografă către Sultan şi cu instrucţiuni de a con- 

vinge.pe Poartă; despre recunoscinţa ce-i datora 

pentru pacificarea Principatelor. 

Cu toată energica notă a lui Canning și cu 

toată, cooperaţiunea Generalului Aupick, Poarta, 

ne fiind asigurată despre un sprijin material, a 

cedat injoncţiunilor lui Grabbe, şi la 1: Maiu 

1849, a încheiat Convenţia prin care Rusia câş- 

tiga mult: mai mult: decât, ceruse. la: început, 

şi a promulgat un Hati-şerif prin care Hos- 

podarii eraii să fie numiţi:pe şapte ani prin în- 

ţelegere între Impăratul şi. Sultanul; Obşteasca 

Adunare suspendată. indefinit ; numirea, unei. co- 

-misiuni. pentru' a propune reforme organice. Ş 

| ocuparea Principatelor. 

Aflând în Constantinopol că: N.. Golescu:-a 

sosit la. Paris, i-am scris: o epistolă în carei es- 

primam ideea de a avea un singur şef al emigra- 

ţiunei, care, ajutat; de luminele 'şi devotamentul 

tinerilor emigraţi, să lucreze în numele ţărei pen- 
tru uri viitor mai mult sai mai puţin: depărtat, 

şi îl sfătuiam. să se ducă sîndată să găsească 'la, 
Viena sati. la Dresda pe fostul: domn Alexandru 

Ghica şi să-i propue să se declare: capul emigra. .
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țiunei, adoptând principiile programului revolu- 
ționar din.1848. Ii trimeteam şi o epistolă că- 
tre fostul Domn, prin 'care rememoram conver- 
saţiile ce aveam. la Viena, în anii 1845 şi 1846, 
când ne . plimbam noaptea, parcurând de câte 
dece şi cinci-spre-gece ori distanţa dintre otelul 
Stadt London şi Stadt Frankfort; iar în cas de 
a nu put convinge pe Alexanăru Ghica la a- 
ceastă acţiune, să se declare el, Nicolae Golescu, 
şef: al emigraţiunei, ca unul ce putuse câştiga 
amicia, lui Soleiman-Paşa, fostul comisar al Por- 
ţei în timpul revoluţiunel. IE 

Mai adăogan înti”o epistolă că, consideram: 
de cea.mai mare. importanţă ca generalul Ma-. | 
gheru să nu depue armele şi să nu licenţieze. | 
trupele adunate în tabăra, de la. Traian, ci să 
treacă cu pandurii în Transilvania. ț 

Mă aflam la Constantinopol cu totul în ne- 
sciinţă despre cele ce se petrecea între emigraţi 
şi despre ţările pe unde rătăceai; nu eram în | 
comunicaţiune decât cu : trimisul guvernului. la îi 
Paris, Alexandru G. Golescu, cu trimisul la Frank- 
fort loan “Maiorescu şi cu generalul Magheru, 

„care se stabilise la Triest; aceştia, sciindu-mă la 
Constantinopol, imi impărtăşeaii cugetările şi lu- 
crările lor, ţiindu-i şi eii în curent despre cele 

„. ce se petreceaii în Constantinopol şi în Bucuresci.
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Puţine gile. dupa intrarea trupelor: turcesel 

în' Bucuresci, sosia la Constantinopol: „Ubicini, a: 

ducător. de întâielg. sciri: despre cele petrecute în 

giua de 13/2ş. Septembre.. Aducea' şi o: petiţiune 

„din partea ţărei către Sultanul, petiţiune pe care 

foasta, Locotenenţă mă însărcina să o înmânez Mi- 

nistrului afacerilor străine.. Ubicini mal aducea 

depeşile lui Colquhoun către Sir Stratfora Canning, 

întors. dinadins din: congedii,. şi pe' ale cancel: 

riei franceze către generalul Aupick; e] “era: în- 

sărcinat a face acelor ambasadori şi: o espunere 

verbală: despre cele petrecute cu intrarea lui Puad 

Efendi cu trupe 'turcesci,.-cu instalarea Caima- 

camului C. Cantacuzino, cu lupta pompierilor în 

dealul Spirei şi cu 1 arestarea deputaţilor, Români 

la Cotroceni.
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“ Am esitat, mult de a. da, petiţiunea, ce-mi 
era, trimeasă, pentru că nu găsiam redacţiunea, 
potrivită cu starea ţărei de atunci, dar sfătu- 
indu-m& cu Ubicini şi cu Cor, am ajuns a ne 
convinge că nu eram în drept a nu mă achita 
de sarcina ce mi se impunea şi am dus” o chiar 
a doua di lui Aali-Paşa. , 

Ministrul Porţei citind'o, repeta necontenit 
cuvintele: „c'est malheureux.... c'est dsplo- 
„rable“. Şi după ce a citit'o a pus'o într'un seltar | - 
al mesei dicându-mi: „Je la porterai ă la con- 
„Daissance de Sa Majests le Sultan“; i-o fi vor- 
bit Sultanului, de acea, petiţiune, se poate, dar 
de dat sunt sigur că nu i-a dat'o, căci după doi 
sati trei ani, Aali-Paşa, căutând într'acel seltar, 
o hântie privitre la o cerere ce-i. dădusem din 
partea, unora din Românii deţinuţi la Brusa, am 

„Zărit acea petiţiune tot unde o pusese când i-am 
„dat'o.. Ministrul părendu-mi bine dispus, am pro-: 
fitat de ocasiune ca să-i dice: „Comme je. vois | 
„que. V. E: n'a pas grand besoin de ces papiers . 
„je la prierai de m'en faire don, ils pourront 
„servir un jour ă Phistoire de mon pays“. Aali- 
Paşa, fără cea mai mică esitaţiune, mi-a, dat-o 
impreună cu mai multe alte hârtii privitoare la 
cestiunea Principatelor. Tot atunci, având. poftă. 
de vorbă, mi-a spus cum Reşid-Paşa, desemnase
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de Caimacam pe Costache Cantacuzino, cregend | 

__că era frate-so Grigorie, pe care îl cunoscuse la 

„ Paris;. mi-a mal spus şi cuvintele : pentru cari 

Fuad-Ffendi susţinuse candidatura lui Ştirbei 1 la 

Domnie în contra lui C.. Cantacuzino. . 

Mai târdii foştii Locotenenţi mi-ai mai tri- 

mes de la Paris şi un protest. Conţinutul ace- 

lor două acte către Sultanul era cel următor: 

No. VI. 

Petiţiunea Românilor adresată Sultanului cu data 

de 1 (29) Septembre 1848.. 

> Sire 

„Les vassaux toujours: Adăles de Votre i Aa- 

jeste “Imperiale habitants de. la ville de Bucarest 

et dela Valachie toute entidre Vous adjurent 

au nom de lPhumanit6, au nom de Dieu qui est 

le mâme pour tous, de mettre:un terme .aux 

scenes hovribles qui: ensanglăntent le pays de- 

puis trois jours. 

- „Votre - Commissaire Puad. Btendi est. venu 

 accompagn6 de notre ennemi mortel: et le: Vo- 

tre, Sire, le gân6ral Duhamel. Il nous a dit: que 

tel: âtait le bon plaisir.de Votre Majest6, que le 

dâtestable Răglement Organique fut râtabli con-
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“trairement aux assurances qui nous avaient 6t6 
donnses par son. prâdâcesseur Suleyman Pacha. 
Bien quw'ayant peine a croire ă une pareille in- 
jonctiân, nous eussions trouv6 sans doute la force 
de nous y soumettre; mais on ne nous en a pas 
laiss6 le temps. Nous avons. 6t6 trahis, 6gorges 
par. celui-lă mâme en qui nous avions mis notre 
confiance.. On nous dit: envoyezune d6putation 
dans le camp pour entendre les volontes du Sul- 
tan. Nos dâputes partent et on les 'retient pri- 
sonniers et le general Duhamel les menace de 
les envoyer en Siberie. On dit ă notre guverne- 
ment: calmez les populations elftray6es, empă- 
chez toute manifestation qui pouwirait tre mal 
interprâtâe, ayez confiance, nous sommes vos 
amis. Et voilă que l'arm6e Imperiale entre dans 
notre ville en ennemie, massacre nos soldats, se 
repend dans les rues, pille nos maisons et '9u- 
rage nos femmes et nos filles,. rious tuant, et 
nous 'blessant nous mâmes quand nous refusons 
de:nous laisser voler. Qu'avons nous faiţ? quel 
est notre crime? Est-ce que notre ville a st 
prise d'assaut ?. Pour quoi a-t-on dispers6 et foulg 
aux pieds des chevaux les prâtres de nos villa. 
ges qui s'6taient ports lundi au devant; des trou- 
pes Impsriales avec la croix qui est le signe de. 
notre religion et le simbole de la paix? 

  
m
e
 

d



z 
Dna. 

PETIŢIA CĂTEĂ SULTAN > CA n 

„Bt comme SL ce.n âtait pas assez de “des: 

maux, on nous annonce que les''Russes seront 

ici dans trois jours pour achever l'ouvre de des- 

truction.' a 

„Sire, celui qui a fait ou souffert, toutes ces 

choses a dit qu'il venait en Votre nom, mais 

nous ne le croyons pas. Comment Votre Ma: 

jest, qui est le păre de ses peuples, aurait-elle 

pu commander d'6gorger des paisibles habitants, 

des femmes, .des' enfants, des vieillards ? 

„ „Voilă 'pourquoi nous en „appellons ă-Vous 

mâme, Sire,- et nous, plagons sous votre sauve- 

garde 'personnelle,. Vous priant; de ne pas redu- 

ive des hommes qui se sont  montr6s jusqu'au. 

bout, les fidăles vassaux de Votre Majest6 ă ne 

"prendre plus conseil que de.leur desespoir“. 

(Signes) D.. Bratiano, Balcesco, Cretzulesco, 

Rosetti, Boeresco, Nazlim, Manole et 2,000 autres 

signatures. ii 

No. IL. . | 

„. Protestul Emigraţilor. din Paris:către Sultan. 

„A Sa Hautesse le Sultan. 

„Sire, 

„Au milieu des maux qui ont pese sur no- 

„tre patrie, maux rendus plus doulvuureux par la
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main qui les infligeaient, nous avons su renfer- 
mer en nous Pamertume de nos. plaintes. et le 
cri de notre desespoir. . 
A quelque &preuve que notre fidâlit6 ai ct | 

mise, nous n'avons point devi6 de la ligne de 
conduite que nous nous tions tracâe, nous som- 
mes rest6s jusqu'au dernier moment et nous -res- 
tons encore les fidăles vassaux de Votre Ma- 
jeste. | 

„Votre Majest6 nous rendra elle-meme ce te- 
moignage qu'en ceci nous avons fait tout ce qui 
dâpendait de nous pour dâjouer les esperances 
de nos .ennemis et onvrir ă la Sublime Porte la 
voie d'une politique plus reguliăre, plus conforme 
ă sa dignite et ă ses intârâts. 

„ „Nous espârions que de son cots la Sublime 
Porte pour prix de notre fidelit& ne tol6rerait 
sous aucun pretexte lintervention arme de la 
Russie, intervention qui viole ă la fois les droits 
des Principautâs et les prârogatives de la Cour 
Suzeraine, 'seule arbitre dans la question. ' 

„Aujourd'hui, bien que l'occupation des Prin- 
cipautes soit un fait accompli, notre confiance 
dans le triomphe de nos droits est la" mâ&me 
comme aussi l'espoir que nous plagons dans 
l'appui de notre Auguste Suzerain. 
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„La justice a 6t6 violee, îl faut ue la jus- 

tice recouvre, ses droit. . 

„La verit6:a 6i6 otontise sous le mensonge, 

IL faut que la: verit€ se fasse jour. 

„Voilă, -pourquoi: nous d6posons aux pieds 

du trone de Votre Majeste le memoire ci-joint 

ot. se trouve .retrâ66 avec un court expos6 des 

aroits des Principaut6s,. Vhistorique de la, r6vo- 

lution roumaine du 11/o3 juin. 

„Et: en mâ&me temps que nous aocomplissons 

ce devoir sacr6 envers Votre : Majest6, 'laquelle 

ne peut vouloir jeter le d6couragement dans 

Pâme de ses fidăles' vassaux. par un plus long 

- oubli. de leurs'âroits; nous remplissons un. au-- 

tre. devoir non -moins'sacr& envers notre patrie 

en protestant une -derniăre : fois en son nom, 

ainsi que. nous :le faisons par la presente: | 

„Contre le făit mâme de loccupation ; 

„Contre. lemprunt impos6-recemment ă la, 

Valachie- pour. subvenir aux frais de cette occu- 

pation, et: qui tend.ă la priver ă. jamais de son 

independance ; Se i 

| „Contre toute atteinte portâe ă son: aroit 

d autonomie, o 

„Et subsidiairement contre tout acte de quel- 

(ue -nature qu'il puisse ctre accompli tant pen: 

dant la durâe de cette occupation que sous le
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poid des mesures de rigueur et. de proscription 
qui en frappant des milliers de citoyens privent 
le pays de sa reprâsentation complăte et Isgale. | 

„Les membres de l'ex- gouvernement  pro- 
visoir et dâlâgu6s' de l'6migration Valaque : 

„(Signes) N. Golesco, 1. Eliad, Maghiero, 1. 
Voinesco, C. A; Rosetti, Chr. Tell,-N. 'Kretzulesco, 
D. Kretzulesco, D. Bratiano, -N. Pleşoianu, . A. 
Christofi, 1. C. Bratiano, ! Stefan - Golesco, : Gr. 
Grădişteano, P. 'Teulesco, Jean J. Priippesca, 

IL. „Maioresco, A. G. Golesco., 

„In 'gilele cat a stat: Ubicini la Constantino- 
pol în toamna anului 1848 am elaborat: împre- 
ună 0 schiță de .organisare şi de. acţiune. a emi- 
grațiunei, proiect pe care el S'a însărcinat a-l 
susţin€ dinaintea Românilor. cari se adunase în . 

„mare număr la Paris. 
„ Intw'acel proiect de . organisâre, idea domi- 

nantă era unitatea de acţiune: un: singur şef ; 
idee bine primită: de mulţi din emigrați, precum 
Nicu Bălcescu, Alexanâru G. Golescu, Bălăceanu 
şi alţii; dar combătută de Rosetti,: de Brătieni 
şi de mai mulţi; a fost înlăturată de majoritate. 

” Rosetti voia un comitet compus de cel pu- 
ţin cinci membri, lucrând sub controlul unul. 
consilii compus de mai multe persoane. Eliad 
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- şi Tell ţineau într'una că ei fusese proclamaţi la 

Sibii şefi al emigraţiunei. Rata 

"In proiectul elaborat cu Ubicini era, că cen- 

trul de acţiune şi: scaunul direcţiunei să fie în 

Constantinopol, avend agenţi în toate capitalele 

şi  ori-unde va cere trebuinţa pentru a pleda 

drepturile ţărei pe: lângă guvernele Europei şi 

a atrage simpatiile prin presă şi prin opinia pu- 

blică asupra Românilor, arstând lumei pericolul 

ce poate resulta pentru Orient dintr”o prea mare 

estindere a acţiunei şi a impietărilor Rusiei. 

Unul din punctele. importante ale acestui 

program 'era înţelegerea cu toţi capii cari . con- 

duceaii partidul liberal din Ungaria, Transilva- 

nia, Banat, Bucovina, Italia, Polonia, Germania, 

şi înfiinţarea unui ziar care să se ocupe cu :in- 

„teresele tuturor naționalităților, propagând unire . 

şi frăţie între dinsele. - i 

- Circumstanţele politice erai favorabile” pen- 

tru înţelegerea şi înfrăţirea popoarelor împilate. 

Românii din Constantinopol ne :pusesem în re- 

laţiuni bune cu mai mulţi din Italienii influenţă 

-cari ne deschisese coloanele. ziarelor celor mai 

importante. . Baronul Tecco, ministrul Piemontu- 

lui, -protegia şi seconda, acţiunea. noastră. Stam 

în cele mai bune relaţiuni cu agenţii Principelui 

Adam Czartoryski, cu şefii radicali ai Ungurilor
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şi cu generalii Polonesi cari comandaii armatele 
Italiene. şi Ungare, şi incepusem a ne ocupa, cu 
organisarea unei legiuni Române în Transilva- 
nia, ca să, putem aduce o inţejegere 'şi o comu- 
nitate de acţiune. între: Români şi Unguri. Ne 
asigurasem pentru aceasta de concursul genera- 
lilor Bem, Ozanowski,  Visoski şi: Dembinski ; 
credeam că generalul Magheru, după povața noa- 
stră, a lui Nicu Bălcescu şi a mea, trecuse în 
Transilvania cu oştirea ce adunase în câmpul lui 
Traian, că se unise cu Iancu şi că lucra să im- 
pace pe Români cu Unguri. | 

Dar la Sibiii ca şi n România, marea ma- 
joritate asculta de Eliad, ale cărui invective şi 
bănueli ne făceaii să ne îndoim unii de alţii. Pe 
când el îşi petrecea timpul şi talentul în. scrieri 

„mistice şi acusări copilărescă în contra lui N. Băl- 
cescu, lui Rosetti, a Brătienilor şi în general în 
contra tuturor acelora cari nu se plecaii talen- 
tului săi politic; toţi câţi îndrăsniam a vorbi Sail 
a scrie fără scirea şi încuviințarea lui, eram în 
ochii lui trădători şi spioni muscălesci. 

Această purtare a lui Eliad ne-a. făcut pe 
mal mulţi a lua: hotărirea a ne ţin6 cu totul 
afară de acţiunea, celor trei membri a fostei Lo. 
cotenenţe. cari, îşi adjudecase lor lucrările şi con- 

„ducerea, emigraţiunii.
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"Cei retragi Sai rămași afară din colectivi- 

tate, consideram revoluţia de la 1848. şi peri- 

peţiile celor trei luni de guvern al revoluţiunei 

numai .ca o dovadă de deşteptare a naţionalită- 

ţei române, ca.un preludii sai un mic episod 

al dramei celei mari ce se pregătia pentru Ro- 

mânia, dramă al cărei. desnodămint Dumnedeii 

scie care generaţie se. va. învrednici a-l vede, 

Lucram fără preget fie-care în cercul săi de ac- 

ţiune, cum ne pricepeam mai bine, păstrându-ne 

"individualitatea noastră; ceea ce .nu opria d'a 

corespunde şi adesea chiar a ne. înţelege asu-: 

pra unor cestiuni. 

Dai .aci textul a atol: -va din epistolele CO- 

 respondenţei cu unii din amicii. mei din copilă- 

rie precum Rosetti, Alex.. G. Golescu. 

No, XVI. 

0. A Rosetti: bul Jon Ghica la Constantinopol. 

21849, " Aprile 20, Passy. . 

„Am primit alaltăeri epistola ta, şi de şi nu 

scii când pleacă vasul fumegător, am . hotărit: 

astădi să vorbesc cu tine puţin, dar pân' a nu 

începe a-ţi respunde o să-ţi vorbesc puţin de mine. 

„Am fost sai'sunt :bolmav-din chiar senin, 

cum dice Românul. Am.scuipat sânge vre-o patru
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gile neincetat şi am scuipat o cătăţime destulă, 
să sature şi să înece chiar pe ss însuși, dacă 
aşi fi putut să-l scuip pe: faţă. Acuma, însă am 
încetat, şi medicul dice că de nu voii muri, 0 
să, traesc, Dar scii tu oare că nu-mi prea vine 
aşa, lesne să mă mut la Păre Lachaise, şi pri- 
cina gândesc că este: 1) că omul însurat moare 
mai anevoe de cât flăcăul, 2) că hotărisem să 
nu mor până ce voii ved Republică Univer- 
sală ; dar în pisma patriei tot o să trăesc cel 
puţin până la liberarea României de Muscali, de 
Turci şi de Eliad. Vegi că nu cer lucruri de tot 
cu neputinţă, căci nu sunt încă atât de atacat 
cât să nu pot trăi până la toamnă; şi până la 
toamnă 0 să înviăm. Dar să lăsăm morţii cu 
morţii şi viii cu viii, şi până ce suntem încă 
vii, să vorbim despre viaţă. Scil că în Franţa 
domnesce reacţia şi că pe toată diua comprimă, 
câte-o libertate, şi tu scil ce puternică se' face 
libertatea, cea comprimată. Aşa, dar eit crez că - 
foarte curând vom av6 sfânta, explosie, mai crez 

„că şi mai curând vom av6. Republică Germană, 
dacă mai cu seamă Ungurii vor ave. timp să 
vie la porţile Vienei. A! Ungurii, Ungurii! Spu- 

ne-mi când augi acest nume nu-ţi vine să-ți pui 
în cap sacul cu cenuşă ? Nu-ţi vine să iei un: 

„pistol, şi începend de la, Eliad să sfirşesci la tine ?
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“Ruşine şi de o mie de ori ruşine! Ce dic! 
blestem pe oamenii aceia, într'al cărora număr 

sunt primul; care perdură gloria naţiei române 

şi năpădiră peste  dinsa suferinţele şi ruşinea 
robiei. A! dacă eram un guvern de Români, 

gloria aceasta d'a scăpa lumea, din robie n'ar fi 

avut'o Ungurii, ci noi; sai, uniţi cu Ungurii, 

am fi fost siguri să luăm: Viena şi să procla-" 

măm Republica; când acum tremurăm şi aştep- 

tăm să putem aduna fărămiturile ospăţului un-. 

guresc. Dar, mai bine decât să plângem pe rui- 

nele trecutului, să ne pregătim pentru viitor ; 

şi despre aceasta voii să-ţi vorbesc câte-va mi- 

nute. Dar, pentru ca să procedăm după regulă, 

să-i respund la epistola ta, căci fiind-că -medi- 

cul m'a oprit d'a vorbi cu cei de pe lângă mine, 

prescriindu-mi ca Pitagora silence absolu, voii 

să-mi r&sbun, vorbind cu tine în pisma facul- 

tăţei. | i N | 

„Dici că tăcerea mea te face să bănuesci 

că intriga şi calomnia m'ai biruit şi pe mine. 

Dar! înţeleg bănuiala ta, când îmi aduc aminte 

cum aceste două. arme ai -omorit libertatea şi 

fericirea omului de la începutul lumei, de când 

omulit era anârogin, şi până când dobitoacele 

lui Alexandrescu luară cârma României. Insă 

“nici o-dată nu dai credămint calomnielor, şi 

Ghica, Amintiri, 27,641. | 5
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când am vre-o bănuială pe cine-va, îi cer cu-" 

vint. Un om onest şi virtuos nu poate fi nici 
insultat, -nici calomniat, şi-ţi aduci aminte că 

Diogen când i-a dis cine-va : „rid de tine oamenii | 

ceia“, el a răspuns: „nu mă cred insultat, pentru 
că n'am nimic de ridicol“; şi tot pe acest te- 

„meii n'ai dreptate când dici că de ai fi fost în 
“țară, duşmanii tăi ar fi profitat şi te-ar fi ucis 
cu adevărurile ce aj fi dis. Nu! nu-mi va fi teamă 
nică o-dată de calomnii, când voii fi inaintea 

poporului. Dar este virgin, cum dici, şi lesne se - 

poate înşela, însă când vor fi adunaţi la un loc 

10,000 de oameni, atunci nu mă mai tem, căci 

dreapta judecată, lumina, Dumnedei, este în mij- . 

locul lor. A! Dacă, ai fi fost tu în Bucuresci, ai fi 

sprijinit, ideile cele bune şi ai fi combătut pe cele 
rele, ne-ai fi luminat pe. toţi,-al fi avut; mai pu- 

țină credinţă în Turcia, şi atunci negreşit că e- . 
ram să fim astădi fundatorii României celei noue 

    
şi ai libertăţei. Dar cea ce nu făcurăm eri, de . 
ce să n'o facem mâne? Ascultă-mă! Dacă vei . 
afla revoluţia. Franţei, care, dacă ei nu sunt un - 
„smintit, va, veni curând, pleacă îndată şi vino : 
în ţară, unde eşti foarte trebuincios. Nu trebue 
să ne lăudăm unii pe alţii, dar suntem foarte: 

săraci. de oameni. Caută, gândesce-te dile intregi . 

şi vedi că n'avem un ministru de finance, n'a. 
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vem un ministru de resbel, n'avem nici 17 ad: 

ministratori. : Vino dar, şi lasă diplomaţia d'a- 

colo, căci m'am săturat de înţelepciune ş şi de di. 

plomaţie. să : 

„Domnu  Eliad,: dacă este un bun grama- 

ție sai nu, aceasta, o poate hotări Laurianu. 

Poet? nici-de-cum, şi am s'o dovedesc. Cat pen- 

tru geniul şi caracterul săi este copia lui Claud; 

impăratul: Roman, şi al lui Caligula —numal a- 

cesta, este: mai răi decât dinşii ca, tot. cel par- 

venit; îl. compar. cu împărații pentru că între 

dinşii găsesc imbecili cu desăvârşire, ca să adune 

petrii de pe marginea. mării şi să intre apoi: în . 

capitol cu' triumful: de liberator, aşa precum a 

făcut d. Eliad, când a fugit la sănătoasa şi apoi 

a intrat tras. de! popol. :Dar să-l lăsăm, că .nu 

merită să .vorbesc 'de : dinsul. O! când ai sci 

cum se siliră, mai toţi să 'denigreze România în 

ochii Francezilor; când ai sci ce intrigi, ce: ba- 

seţe, când. ai seci; că fraţii: emigraţă .diceaii că 

Fanarioţii ne fericiră: Tu ai dreptate să te temi 

de lucrarea cea. proastă mai:răi decât de :ne- 

lucrare mal bine cu cel sdravăn la pagubă de- 

cât cu cel ticălos la câştig; dar dacă este aşa, 

cum ţi-a venit 'să alegi: un singur şef şi să, alegi 

pe d. Negri. Ei.unul,: dacă aşi: putea m'aşi 0: 

pune la aceasta, de şi poate are avantagiul d'a Aa
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ne scăpa de Eliad; însă, pentru că cred.că este 
leshe de. restiurnat, nu voesc să-l restorn cu a: 

cest mijloc. Golescu Negru, sluga lui Eliad :-şi 

dictatorul României, a făcut toate piedicele cea 

putut ca să nu se voteze alegerea voastră, şi a 
isbutit. Bi însă aşi fi votat contra şi iată cu- 
vintele mele: Alegem un comitet, alegem un şef 

ca cap:ca să desrobească “ţara! -Ei bine, când 
dar d. Negri: va desrobi. ţara, ce vor. dice Ro- 
mânil?: Ne perdură cei 9 şi cei 8 şi ne scapă.u- 
nul..S8: trăiască d. Negri, să trăiască Negri! să 

trăiască dictatorul! N'aşi voi, dragul mei, să.o- - 

bicinuesc pe Români:a crede că un om poate 

să fericească sai să nenorocească. N'aşi voi să-i 
invă a adora pe om, n'aşi vo), să-i 'espuii la, 

primejdia de a fi escamotaţi. : Apoi câtă capaci- 

tate îi trebue acelui dictator ?..Şi noi. din neno- - | 

rocire -n'avem nimeni capacitatea unui om 'de 

genii, saii cel puţin acel om nu este. d. Negri; 

Aşa -darivotez pentru 3, şi am şi dis'o: şi am 

scris'o aici la Români (căci eram bolnav. când 

se adunară), şi, credând că vor. face ceva, am 

„seris că. votez pentru Ion Ghica, Nicolae:Băl- . 

cescu, Costachi “Negri, dar nu s'a făcut încă ni- | 
mica, pentru că nu o vrea Proconsulul 'luj : 

Eliad, Golescu, şi pentru că nimeni din noi nu se 

pune cu peptul înainte-i. Dar. ascultă-mă&; toate | 
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acestea sunt de prisos. Dacă reacţia va triumfa, 

nici d. Negri, nici tu. chiar, nu veţi put6. face 

nimic sai mai nimic, căci Turcii sunt bârbari, 

în decadenţă, şi prin urmare ai toate viţiile. 

Slăbiciunea 'Turcilor înşală ; şi când sunt slabi 

ne Qă m gura Muscalului, când sunt tari vor să 

ne înghiţă ei. Socot însă că cerul! va. fi drept şi 

că peste o lună două îi vom goni:cu toţii din 

România şi vom proclama: Republica, română in- 

dependentă şi socială. 

„Respectele mele soţiei tale, şi. spune-i că 

în viitor să facă. rugă şi pentru. pămînt, căci 

crede-mă& că avem noi mai multă: trebuinţă de 

cât blesternaţi : acei de Angel Al tau: frate 

„Roseti. 

4 
3 

| „Ales amities ă , Oretzulesco.. Spunei. că « oa 

menii lui d'aică p'aii vrut să-mi dea, nici O para. 

Spune-i să se lase de a crede în 'Turci, co să-l | 

taie capul. Salutare şi frăţie Ionescului,, de va * 

fi. acolo. Soţia mea îţi. va serie, gândesc, mâne, 

de acea nică nu ic nimic pentru. dinsa.“
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No. XV. | 

0. "4. Roseti „luă Jon Ghica la Constantinopol. 

„Paris, rue Fleurus, No. 1. Maiă 11 [1849]. 

„Prietene, 

„Astăgi am primit epistola .ta' de la 24 A- 
prile. - Coprinderea ei. este foarte gravă, şi de 
aceea trebue să-ţi vorbesc aşa cum aşi vorbi 
unui frate şi unui cetăţean virtuos. 

„Ascultă-mă& dar: | 
„Ti-am scris mai deunădi părerea mea a- 

supra alegerii de Dictator a lui Negri, şi cred că 
ai înţeles că nu voesce un Dictator. . Sci că vrei 
prin aceasta să scapi ţara de acei aroganţi şi 
imbecili egoişti cari o perdură o-dată, gacum o 
compromit în toate felurile. Mai sciii încă c'al 
ales pe Negri pentru că-l cunosci că este un. 

_0m onest, „pentru că- “ți este prieten, pentru că 
al văgut că el poate fi ales, şi pentru că prin 
alegerea unui Moldovan credi că, Moldovenii ce 
sunt mai susceptibili, ca să nu gic mai înapoiaţi 
decât Muntenii, o să primească mai lesne W-: 
nirea, Principatelor, care este pârghia (le levier). 
libertăţii Românilor. Sunt de părerea ta. Pri- 
mesc pe d. Negri şi alege încă doi sait încă un 
Moldovan, pe Melinescu spre pildă, şi votez cu | 

=
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toată inima. Dar pentru unul singur nu votez, 

căci văd primejdie pentru Români a av6 un 

Dictator. Nu că d. Negri va abusa de posiţia.sa, 

că sciii că nu este capabil de trădare, dar des- 

chide drumul. ambiţioşilor; vede ţara că trebue 

un Dictator ca să fie fericită şi liberă. Apoi dar 

ţie trebue să-ţi spun tot, fie chiar şi o nebu- 

nie saii părere greşită, —nu cred pe d. Negri re- 

voluţionar ; laşi face poate întâiul ministru, sai 

President sai Prinţ, de vom mai fi osândiți să 

avem Prinţi saii Presidenţi ai Republicei Ro- 

mâne, dar nu voii da votul mei pentru Negri 

ca să fie el singur guvernator în timp de Tevo- 

luţie, pentru: că încă o-dată nu cred că are la 

_foi d'un revolulionnaire. Aşa. dar vedi că ei.u- 

nul, aici nu pot lua iniţiativa a aduna pe 

Români şi a-i îndemna, a-i îmboldi, ai esalta 

a-i sil să voteze numirea lui; destulă jertfă am 

făcut că n'am. dis nimului nimic, şi aceasta am 

făcut'o pentru tine. Acum să-ţi mai spun ceva. 

Nu sciii, dar după cât pot judeca, tu faci două gre- 

_şeli foarte mari, după părerea mea. Cea d'in- 

tâit este că cregi că prin diplomaţie o să isbu- 

“tim să scoatem pe Ruşi din ţară şi uniţi cu 

Turcia să dobândim cel puţin Constituţia de la 

11/.3 Iunie 1848. e înşeli. Nu vom dobândi ni- 

mic, sai mai nimic, pe cât Franţa va fi în re-
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acţie. Nu cred în 'Turcia precum nu cred în E- 
liade ? sai cu alte cuvinte Turcia este ca Eliade 
şi “Eliade ca 'Purcia, laşă, . imbecilă şi răpi- 
ioare ca dinsul, necinstită şi ipocrită ca slăbi- 
ciunea, —0 - nație barbară, în decadenţă, de la . 
care nu aştept decât trădare şi robie ori de 
câte ori îi va veni bine. Speranţa mea dar a 
fost şi este în triumful democraţiei, Şi diploma- 
ţia mea—ceea ce am cerut şi nu ma ascultat 
nimeni. şi ceea ce cer în deşert este—să, se nu- 
mească un comitet de 8 Români, Bălcescu, tu, 
Mâlinescu sai unul din Brătieni, sai doi din 
aceştia şi unul pe cine veţi voi. Acest comitet 
să guverne totul, şi toată emigrația să se supue 
lui. Fie-care Român să depue tot ce are — bani . 
sciinţă, viaţă. Acest comitet să trateze diploma- 
ticesce cu Poarta, dar păstrând tot-d'a-una dig- 
nitatea naţiei şi să inşele pe cât se. va put pe 
diplomaţii turci, ete., ete. Să adune arme Şi să 
le aibă gata, să cumpere jurnalurile francese, 
germane, etc., etc. Să facă el chiar un jurnal 
in Franţa, altul în Germania şi altul în Tran- 
silvania. Să scrie neîncetat jurnaluri sati broşuri 
românesci şi să le bage în ţară. Destul cât am. 
dis, ca să inţelegi ce voesce; mai adaog numai 
că aceasta am cerut'o din luna lui Decembre, 
adăogând că trebue să mergem mai aproape de
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ţară, şi cred, sunt sigur, că, dacă .eram ascultat, 

astăgi. Muscalii din. România ar fi fost in iaduri, 

şi Românii cu Ungurii la zidurile Vienei. Acum 

este foarte târdiu; cu toate aceastea şi acum 

tot aceasta o cer, tot în acest mod de guvern 

şi diplomaţie văd salvarea noastră. Dar îmi vei 

dice: „vedi că nu se poate, pentru că Eliad şi 

Tell sunt ticăloşi, pentru -că Nicolae şi Stefan 

Golescu nu sunt revoluționari şi sunt oameni 

fară voinţă, pentru că Negru Golescu este prost, 

ambițios, intrigant şi devotat lui Eliad şi Tell, 

pentru că ei se supun .voinţelor sale, şi pentru | 

că urbse pe toţi acei ce îndrăsnesc să-i stea, 

“ împotrivă, şi-nu-l adoară ca pe un genii al Ro: 

mâniei; pentru că Brătienii, Ghica, Rosetii, Băl- 

cescu etc. nu se pun seriospe lucru să se unească 

între 'dînşii, să iea iniţiativa şi să meargă ina- 

inte,: călcână pe aceste cadavre, şi pentru că 

cel-l-alţi Români se învârtese ca, barca, fără câr- 

mă“. .Aşa este; pe cât vom fi aşa, nu vom face 

nimic, dar nică cu sistemul ce. ai luat, cu pove- 

ţile lui Canning şi Aupick, şi cu dictatura lui 

Negri nu vom face nimic, ba incă mă tem că 

de vom face ceva, vom face două rele şi abia 

_un bine. Iată, dragul mei, părerea mea şi crede 

că aică, dacă nu s'a, votat, saii ca să dic mai 

bine, de nu s'a luat în băgare de seamă pro-
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Srama voastră, vina nu este a mea, căci cum 
ţi-am dis, ei n'am eşit din camera mea de la Passy, 
şi vina este a amicului tăi Negru, carele cu- 
noasce acum diplomaţia, Barro şi Falloux şi 
cei-l-alţă tineri ai luato şi aceasta cu aceeaşi 
uşurinţă cu care Românul boer, privesce toate 
chestiile naţionale. Acu, vina. ta este pentru că, 
n'ai cunoscut, nu-l cunosci şi nu vrei să-l cu- 
nosci pe Negru Golescu. Ti-am vorbit tot'de 
trecut, să-ți vorbesc puţin de viitor. Nu Sci, 
cum ţi-am mai dis, nici ce-ai făcut, nici ce faci 
acolo; nu scii cari sunt ideile tale, cum cregi 
că ar fi mai bine să urmăm, şi ce credi că tre- 
bue să facem. Ti-am spus numai că bănuesc eii 
de tine, că locul în care trăesci şi oamenii cu 
cari te aduni, şi cu cari eşti în corespondenţă, 
te-ai făcut moderat, şi nu mai eşti sigur 'că, în 
curând democraţia va triumfa. Fă unuli am cre- 
dut şi cred mai mult decât tot-dea-una că în 
curend vom av aici arme Republigue democrati- 
que et sociale, că voii merge la viitorul gu- 
vern cu 10, 15 mii de Franceză şi vom cere 50 

„de mii de pusci, oficeri, ete,, etc.; că tu, Băl- 
cescu, Brătianu şi. alţi tineri veţi intra în ţară - 
(căci armiile vor eşi îndată, sai că le vom'seoa- 
te), veţă lua în mână guvernul şi veţi. merge, 
inainte; că Turcii o să fie siliți de Franţa să
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ne lase în pace, saii că, dacă nu ne:vor lăsa, 

vom merge pentru a doua oară la Adrianopol. 

Aceasta am credut”o şi aceasta :0 cred. Aceasta, 
am aşteptat. şi aceasta. o aştept acum din di 
în di, din ceas în ceas. Nebunie? Poate, dar o să 
mor curend cu această nebunie şi această moarte 
va fi mai dulce decât aceea de care am perit, 

credând în diplomaţie şi ascultând pe cei înţe- : 
lepţi. Aşa dar. îţi ic ţie: fil gata şi la cel mai 
mic semn, pleacă spre ţară şi .du-te acolo unde 

vor fi cel-lalţi Români, fraţi tăi într'o cre- 
dinţă şi patriotism. DE 

„Ei cred, dragul mei, că suferinţele cu cari 
te lupţi. d'un an de dile.te-aii. ostenit, căci în 
adevăr, îţi gic tu nu mai eşti tu. Exal tare, ni- 

mic nu te speria, nimic nu te descuragia, nimic 

nu te făcea, să laşi din mână aceea ce apuca- 
seşi. Necazurile, durerile când .te loviau, te gă- 

siati tare.ca marmora: şi, de şi poate lăsaii câte 
un semn în inima ta, însă ea tot rămânea puter- 

nică. Erai înţelept, însă erai şi nebun, şi .poate 
"că acel amestec de înţelepciune şi nebunie m'a 
făcut să te stim, să te iubesc şi să mă înclin 
inaintea, superiorității tale; dar acum nu te mai 
cunosc. Scii că 'ai suferit mult, şi. scii că sunt - 
suferințe de acelea ce nu le scie nimeni şi cari 
sunt mai dureroase. decât. acelea ce ne lovesc
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ca trăsnetul. Dar nu: găsesci tu în tine, în da: 
toriile tale, în trebuinţa ce scii că are Roma: 
nia de tine? nu găsesci, dic, o parte din pute- 
rea îa, ca să le învingi şi să te ridici iarăşi şi 
să, ne dai pe Ion al nostru? Ce? Nenorocirile 
făcură oare să cadă din capul tăi firele de păr 
în care sta puterea ce aveai? Nu, dragul mei, 

„Că noi trăim încă şi te iubim, şi firele puterii 
tale sunt România şi: prietenii tă. Scoală-te dar, 
căci, încă o-dată, al căgut. Ce? aj simţi, gici; 

„destulă abnegaţie ca. să te laşi să te turtească 
un colos, şi te îngrijesci, te revolţi, vădându:te - 
atacat de nisce insecte? Spune tu singur, acesta 
este limbagiul lui Ion al nostru ?:Nu, Ion al mei, 
când vedea colosul venind asupră-i, se ridica 
înintea 'lui şi sumecându-şi mânicele se apuca 
la luptă şi răsturna colosul;- dar când veâs'o 
insectă că se urcă pe dinsul, suridea şi când 
il ostenia sbârnăitul ei îi.da 'un bobârnae şi 
cădea jos insecta. RigI dar, sati ă-le un bobar- 
nac şi nu vor mai esista. Nu te teme de dinşii 

“şi de nimeni. Răul ce au putut să ne facă, Vai 
făcut. Mai mult nici că mai pot acum. De nu 
va triumfa democraţia, ei nu vor put face ni- 

“mie, Nici Turcia, nici Rusia. n'0 să dea cârma 
țărei lul Eliad şi tovarăşii. De va triumfa, pre- 
cum sunt sigur, apoi cu toată propaganda lor,
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sunt atât de incapabili şi atât de criminali, în 

cat cinci minute numai espune portretul lor pe 

câmpul Libertăţii, şi vei ved6 trecend pe dina- 

inte-ţi popolul tii Român dicând : „Caesar mo- 

rituri te salutant.* | 
„„Seil că am-fost bolnav, dar ceea ce mă 

întwistează mai mult este c'aşi voi: să mă duc 

în “Transilvania şi medicul nu mă lasă. Viaţa 

este atat de dulce în cât mă supuiii, iai la doc- | 

torii, mi-am căptuşit pieptul cu visicători şi mă 

supuiii. la „toate ticăloşiile facultăţii. Din noroci- 

rea mea, a plecat Creţulescu d'aici, căci cine 

mai scie câte răni -şi câtă amărăciune vrea să | 

mai îmi facă şi să-mi mai dea şi el. Spunei, te 

rog, cam primit alaltăeri scrisoarea :lul, dar că 

nui. răspund astăgi, pentru că n'am ce să-i spun 

decât ceea ce i-am dis mereii şi nu vrea să mă 

creagă :. că Turcii sunt mişel şi că Franţa o să 

scape lumea. de robie.. El nu voesce să mă 

creagă şi. de aceea nu-i scriii astăgi; cu toate a- 

cestea dă-i pentru mine.0 sărutare, spune-i că 

M-me Catherine Iacovencu a ar&tat mare talent 

îm rola.ce a jucat; pe scena rusească, şi că-l rog, 

cana i-o serie s'o feliciteze şi din parte-mi. Bi- 

_bescu a . cerut, iertăciune frate-so, şi ast-fel s'a 

sfirşit: pricina. “Respectele mele soţiei tale şi a 

lui, şi încă o îmbrăţişare pentru voi amândoi. 

„0. A. Roselti:.
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„No. XVI. RE 

0. A. Rosetti lu Ion Ghica la Constantinopol. 
“ „Paris, 12 Rue de P'Ouest, dans mes meubles. 

16 Octobre [1849]. . 

„Imi eşti dator o epistolă, atât may bine, acuma 0 să-mi fii dator două. Cu mine n'0 să al nici o-dată, ceartă pentru asemenea lucruri; insă, pentru: că nu mi-ai răspuns sunt siliţ a-ţi mai spune că. nu Sci, nu dorinţele, nici ideile tale; acele le scii pentru că eşti român ca şi mine ;. dar ceea ce nu sciii este sistemul, calea, ideile tale. oficiale; ca să, dic aşa, prin care Şi cu .care cregi că putem să ne redobândim pa- tija şi libertatea. Eu ţi-am spus, mi se pare, pe ale mele, Şi-ți voii mai spune când vei voi, ce cred ei că putem şi ce. ar trebui să facem. A- cum mă socot; dator a-ţi. vorbi puţin politică. - 
„Cregi tu că Turcii. vor. trage acum sabia, sau, ca să -dic mâi drept, credi că Nicolae va scoate sabia? Şi dacă se va, face resbelul, cregi 

tu -că Turcii în sfârşit se vor deştepta din 1e- 
targia, din -stupiditatea lor? Eu unul nu. cred 
nici una nici alta; nu cred că Nicolae va in- 
sista, saii de „va, insista, cred că Turcii vor da 
tot şi totul şi pe toți şi nu vor goli iataganul. ” 

„Nu cred . iarăşi că Nicolae se va 'Tisca -a,
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deschide un resbel care poate fi peirea lui, în 

asemenea timp; şi în sfârşit chiar dacă Turcul 

va goli iataganul, chiar dacă Nicolae va fi atât 

de orb, în cât să nu vadă că un resbel poate 

fi peirea lui, tot nu cred că Turcii vor ved6 că 

“noi putem să le fim de mare ajutor, că putem 

să-i scăpăm. din peire, de vor voi să facă ceea 

ce se cuvine. Cu toate acestea însă, de şi nu 

cred nici în răsboiu, nici că Turcii vor înceta 

d'a fi Turci (ce să-ţi fac, nu creg că morţii în- 

viază, şi Turcii sunt morţi pentru mine); deşi 

pe detaltă, parte sunt sigur,. că la intimplare 

d'o minune ca aceasta, tu eşti destul a cârmui 

lucrurile, am socotit de cuviinţă a-ţi spune şi 

părerea mea. 

„Turcii să .se înţeleagă cu noi mai intâii 

în toate: să ne dea firman, întărind anticele tra 

tate şi recunoscând întreagă-ne şi deplină inde- 

pendenţă. Apoi să ne dea bani şi arme, să ne 

înlesnească,. să intrăm incognito 4, 5 în ţară; 

comandantul armiei să fie în înţelegere cu. noi; 

şi cândva veni ora, să ne sculăm. într'o unire 

şi să curăţim. ţara de Muscali, apoi să se tragă şi 

dumnealor; ţara să-şialeagă de bună voe oamenii 

ce va voi s '0 cârmuiască şi modul guvernului: 

ce-i va plăc6 ei, chiar şi Republică; şi Româ- 

nia una cu Moldovia îi va da 30,000. de soldaţi
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ca să combată pe căpitan Nicolae, poate chiar 

şi Ungurii, de le va inlesni mijloacele, de şi prea 

târdiu, însă se poate să isbutească a ridica ia- 
răşi o armie. Acest sublim resbel va topi pe 
Nicolae, şi Republica Română va esalta capetele 

şi inimele; şi eii unul sunt sigur că lumea în- 
treagă ce turbează în lanţurile ei le va rumpe în 

acel moment. Am isprăvit; de m'ai înţeles, a- 

tât mai bine pentru mine; de nu m'ai înţeles, 

atat mai râu pentru noi. Tu vegi bine că aşi 
av6 multe să-ţi dic în aceasta, dar este de pri- 
sos. De mi'ai înţeles, tu scil tot; de nu rmhai în- 

ţeles, ori cât aşi desvolta ideile mele, ar fi de 

prisos; pentru că omul nu înțelege ceea ce.nu 
simte şi nu crede. Iţi dic numai că pentru mi- 
ne eşti r&spungător de binele şi de răul ce va 
eşi. Dacă nici unul din aceste vise nu se vor 
realisa, precum cred, n'ar fi cu putinţă oare să 

ne înţelegem cu tine cel puţin şi să lucrăm? 
Nu ai tu ca şi mine asigurarea că incuend— 

mâne poate, pesteun an, peste doui, peste trei | 

— socialismul o să triumfe? Nu trebue oare să ne 

pregătim ca să nu ne mai găsească învierea goi, 

cum am fost în anul trecut? Nu suntem datori 

să creăm o patrie, să pregătim mijloacele des- 

robirei, şapoi mijloacele d'a întemeia, d'a sădi 

libertatea ? Dacă dar eşti d'această părere, ei
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îți voii spune ceea ce trebue să facem. după 

părerea, mea; mal cu seamă, că sper că în luna 

aceasta sai în cea, viitoare să isbutim a face aci 

__0 Mică societate de-6, 7, 10, ori câţi ne vom 

_put6 ajunge în idei, şi să începem a lucra; de 

ce oare să nu fii şi tu cu noi şi noi cu tine? 

De ce puterile tale. să se paraliseze nefiind spri- 

jinite d'ale noastre, gale noastre nefiind: susţinute 

dale tale? De ce să nu fim un suflet şi idee, 

precum suntem fiii unei singure mume? Acestea 

aveam a- aţi dice doo -cam- dată, 

„Arată, te rog, respeotele mele soţiei tale si 

frăţescile îmbrăţişări 1ui Sergiescu, „Ionescu, că- 

ruia sunt dator o epistolă, şi tutulor Românilor 

ce vor voi să le primească « cu bucuria cu care 

le dai ei. | - 

„Trebile” mele merg Şi mai răi decat, ale 

tale; "fe, noi nu "vom! peri. De vei voi” Să- -mă 

scrii, te rog a nu-mi scrie prin: Golesci. Pri- 

mesce acum o > imbrăţişăre de îrate, până la re 

vedere. 

- Rosettit. 

Ghica, Amintiri, 97,641. ” 6
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No. XXI 
A. "a. Golescu şi Ştefan Golescu lui Ion! Ghica 

a Constantinopol. 

Paris, 17 Decembro 1848. 

„Frate ! 

„Până nu vom abate. tirania ce apasă, | Ro- 

mânismul „Dreptatea, şi Frăția“ tot în doliii să 

o purtăm. : 

„Planurile tale. de : a ne aduna ca să. deter.. 

minărn modul uniform, după care trebue să lu- 

crăm, îmi place. foarte mult, dar cum să-l pun 

în lucrare când nu sunt bani? Au venit aici N. 

şi St. Golescii, Voinescu, Grădişteanu, : O. Bal- 

cescu, Rosetti, N. Creţulescu şi. Brătienii; se 

mai află poetul Alexanări, şi se aşteaptă peste 

puţin şi Negri, Alexandri cel mic, un Muruzi, 

Lascar Rosetti, lepureanu şi-încă vre unul saii 

doi Moldoveni. Din câţine aflăm aici numai vre-o : 

sută galbeni mai avem; bani numai 500 galbeni 

se aşteaptă de la Colghoun din cei publici ce-i 

S'aii încredinţat lui ca să-i trimită la Paris. A- 

cum .aflăm că nică un bancher din Bucuresci nu | 

vrea să mai trimită poliţă. Ce va fi nu scii, dar 

măcar cu aceşti 500 galbeni cum să se misce 

toți din Paris? Şi câtă cheltuială vom mai face
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până vor sosi şi acei bani? Dacă, aduc Moldovenii 

ceva bani cu dinşii nu sei, dar nu cred,.după şii- 

rile ce avem din Bucovina şi Transilvania. C. Băl- 

cescu avea cu dinsu! aproape 3,000 galbeni; şi 

s'a pus. de i-a dat lui Magheru şi Eliad, şi ave- 

nit numai cu 400 galbeni, din care a mai dat 

unora şi altora şi a rămas cu nimic. Magheru 

mavea bani să ţie pandurimea şi cheltuia din 

punga lui!... '1000 de: galbeni luaţi de la Băl- 

cescu i-a cheltuit chiar în câmpul lui Traian. şi 

cel- alţi bani s'ai împărţit refugiaților din Au- 

deall..: Acuma 'ce facem noi fără bani? Cum să 

lucrăm şi cum să pornească Românii la Con- 

stantinopol sai. la Viena? Subscripţii în țară 

cum. să faci, când toţi cei buni sunt arestuiţi? 

Cână n'avem agenţi prin Transilvania, Bucovi- 

na, Banat, Serbia, Bulgaria, România. şi Moldova? 

Aşa, dar, vegi tu bine că ne aflăm înti”un cerc 

vicios: fără organisare nu 'se adună. bani, ş bară, 

bani nu ne putem organisa! tatii Sai 

„In astfel de împrejurari - oreanisaţia se 

face (de. par la loi: de nâeâssit): Fie: N.. 06 

lescu şi..N.: Ghica “capi ai emigrației. Nu sciii de 

va. fi venit N.. Ghica la Constantinopol, : : dar 

până să vie N. Golescu nu. aşteptaţi; - scriţi: şi 

trimiteţi: oameni: să adune bani în: ţară şi să tri- 

meaţă sumele la Constantinopol, şi:'tu trimite-
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le încoace, ca, să se pornească de aici: Românii 

- Şi «să r&emâe numai. unul saii doj. Aici toţi pri- 
mesc pe acei doi capi ce i-aţi. numit voi -de'a- 

colo ; -eii scii că de mult ţi-am scris, că mă su- 
puii la toate ce veţi hotări, nu mai să fie un - 

comitet oare-care, să fie un cap.. Nu avem nu- 

vele de la. Eliad -nici de la Tell. Bălcescu mi-a, 
scris în 22 N. din Sibiu şi nu-mi dice nimic de | 
moartea lui Bolliac, ba dice :că a sosit cu din- 
sul şi cu vărul meii Alecu; aşa. dar moartea lui 
Bolliac nu este adevărată. Magheru a plecat spre - 
Franctort. Bălcescu. . dice că poliţia austriacă nu . 
Ia lăsat în Transilvania, şi. mai adaogă că nici 
de dinsul nu este sigur că-l va, lăsa poliţia, ei 
nu prea cred la aceasta; se poate că numele lui | 
Magheru să fi speriat. pe. guvern, dar despre 
cei- alţi. emigraţi nu: cred să-i goneasca Austria, . 
căci mai multi decât ori când guvernul Au- 
striei a inţeles că trebue să se silească a. atrage 
simpatiile Românilor. Este un. lucru de mare 
importanță pentru Austria ca printre cele-lalte 
naţii din cuprinsul imperiului să recunoască, Şi 

„0 nație română care va număra până la 3,500,000 
oameni şi care, prosperând sub guvernul: con- 
stituţional, al Imperiului, ar trage neapărat! sim- 
patiile Principatelor Românesci în favorul: Ger- 

- maniei. Cum vrei dar că Austria să .persecute.
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pe Români? Ba ei:aşi povăţui pe toată 'emi- 
graţia din” Transilvania să ceară de la Viena na- 
turalisaţie în Transilvania, şi aşa “averile lor în 
Principate să fie sigure, :precum şi . persoanele 

lor, cânăâ vor voi să-şi caute de interesuri. “Eu 

sunt pătruns că de va renasce Românismul în 

Austria, nu mai poate peri Românismul în Prin- 

cipate, 'măcar: de şi ar rămâns - Muscalii pentru 

tot-d'a-una' în ţară; de aceea socotesc că cestiu- 

nea Românismului din Austria este o cestiune 

de „viaţă ; sai de :moarte pentru noi; de aceea 
şi îndemn pe toţi “ca: să.nu se depărteze din 
Transilvania, Bucovina, şi Banat." Austria,: avend 
acelaşi- interes cu noi, nu: ne poate -persecuta; 
dar. cin6 scie 'ce greşală vor fi făcut 'emigraţii 
noştri? Vor fi “început a sbiera “democraţie şi 
frăţie”. cu „Ungurii, pe când Austria, nu vrea: să 
asculte “de democraţie, şi: atât uresce pe Unguri, 
în cât: numai. pentru perderea lor favorează cele- 

lalte: naţionalităţi? i 
„De la aceste toate, nu. trebue să, tragi tu 

consecinţă, că, ei aşi: bate. cu toba că trebue să 
ne unim cu Austria. Bi sciii că ce se serie prin 

gazete nu trebue să cadă sub răspunderea, noa- 

stră; însă nici. prin gazete. n'aşi: voi să se prea, 

vorbească, lămurit despre unirea, Principatelor: cu 

- Austria. Ce a lucrat Maiorescu este lucru secret,



86 A. GQ. GOLESCU . 
  

şi de se va, descoperi. putem să desavuăm un a- 

gent; chiar eu ca dinsul lucrasem fără a lua 

instrucţii de la nimeni, căci. vedeam că numai 
aşa vom -atrage simpatiile şi atenţia Germaniei 

către. noi. Trebuia să facem pasuri ca să dobân- 

dim favorul Austriei pentru Românii: din -Tran- 
silvania, Bucovina etc., etc. Trebuia, să dobân- 
dim acest; “favor, ca să asigurăm fiinţa naţională 

a “Principatelor. Nimic dar din: aceste pasuri nu 

trebue să sperie pe Turcii cei luminaţi, iar. pe 

cei-lalţi Turci n'ai cum să-i faci să înţeleagă, că 

ne trebue. libertate, şi în aceasta “stă dificultatea 
cea serioasă, a posiţiei noastre. Ei sunt partisanul: 
cel. mai mare și mai sincer al. unei: nedespărţite 
uniri a Principatelor cu Turcia pe temeiul capitu-. 

laţiilor; eii cu inima, curată aşi pute să jur cre- 
dință Porţei, şi nu cred să fie o trădare adev&- 
rată când facem pasuri de acelea cari aduc-pe | 

Austria.să iea, drept sistemă a protege pe Ro-. 

mânii din Transilvania, şi prin un asemenea, 

cuib de libertate, facem cu neputinţă periciunea 

naţionalităței Românesci în Principate. Când aşi 
găsi un Turc luminat, care să voiască ca noi - 

„libertatea Principatelor, fără a se teme de ve- : 

leităţi vrăjmăşescă din parte-ne, de -faţă cu din- 
sul aşi lucra pentru Românii din Austria ; dar
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" păsesce- -mi pe acel Turc, bu € care trăesci printre 

Ture. a 

„In scurt, nu _creq să avem multe sisteme 

de politică. “Românii se află împărţiţi între trei 
puteri; acei ce se.află în: Basarabia puţine re- 

laţii ai cu cei-lalţi, iar aceştia, deşi fac - parte 
unii de Imperiul Austriei, -iar alţii d6 Imperiul 
Otoman, însă multe şi adese relaţii aii între-ei:; 
De:va înflori dar Românismul în: Austria nu se 
poate să piară în Turcia şi vice-versa; cum se 

poate dar :să nu se intereseze unil de. desvolta: 
rea, naţională a celor-lalţi? Politica celor:din Au- 
stria este să se aibă bine cu Curtea::ca, să scape 

de ungurism. Politica. celor. din Turcia este să, se 

aibă bine cu Sultanul, ca: să scape de slavonism. 

Toată măestria noastră, este să ar&tăm Turcilor că 

cu cât vor sprijini mai mult desvoltarea noastră 

naţională cu atât vor fi mai siguri să ne aibă 

cu dinşii, căci numai dorinţa de a „păstra naţio- - 
nalitatea noastră şi neputinţa. de a o dobândi 
cu “Turcii ne-ar face să ne aruncăm în mânile 

Austriei; încolo este marea antipatie între Ro: 

“mână şi Germani, chiar după caracterul lor na- 

tural; şi când ar'fi Turcia o putere tare şi li- 

berală, mai lesne ar alerga . Românii din Au- 
stria la Constantinopol decât. noi la Viena; când 

am fi noi desvoltaţi şi puternici mai lesne
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“ar veni Transilvania la noi decât noi să mer-" 
gem a ne lipi de Austria prin Transilvania... 

„De nam întins atât de mult asupra a- 
cestui punt, pricina este că vream să-ţi arăt că, 
nu prea ne paralisăm lucrările unii altora; sunt 
“lucruri de cari n'aşi vorbi prin gazete: .nu. aşi 
pune, spre esemplu, să scrie că 'Tell şi Eliad se. 
duc. la, Francfort ca să închine ţara Germaniei, 
dar-ca 'să ceară ajutorul Germaniei în contra | 
Ruşilor, cari: ameninţă libertatea comerciului Du- 

„nării, şi visează deslipirea, provinciilor . slave de 
către Germania. Dar toate câte se serii prin 
gazete nu sunt ale noastre, şi Turcii cei lumi- 
naţi vor înţelege lucrul cum merge;: poţi. să le 
şi dici că chiar agenţii şi spionit- ruşi scrii ast- 
fel de lucruri prin gazete ca să ne strice ci 
dinşii, şi că noi atât de mult dorim să le-art- 
tăm sinceritatea noastră, “în cât le comunicăm 

„toate lucrările noastre către curţile străine, Şi 
am Vrea, cu dinşii şi printr'înşii să, lucrăm ; noi 
cerem şi. consul permanent turcesc în Bucuresci, 
ca, să nu mai r&mâe nici o îndoială “Turciei de: 
spre disposiţiile noastre. Dar, ca să ne nimicim 
cu totul în cât prin noi inşi-ne şi d'a dreptul 
să nu cerem. nimica de la Cabinetele Europei, 
aceasta să nu o .aşţepte Poarta, nici s'o dore ească, 
căci ori cine mai bine îşi apără, causa, sa; şi apoi
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„ce nație nu âre şi'ea ambiția şi susceptibilita- 

"tea'sa, şi ce at. dice chiar cabineturile Europei 

_vădena că nu facem pasuri d'a dreptul?. Ar dice 

că nu. avem destulă ambiţie şi energie naţională, 

şi decât să fim un stat fără nerv şi sub influ- 

enţa Muscalilor, în cât să încurcăm 'tot merei 

relaţiile internaţionale, mai bine să îm o-datii 

incorporaţi Rusiei. . a Si 

„Aceste toate: ţi le 'disei căci sa adusel a a- 

minte că Mehmet-Paşa vrea ca; să nu lucrăm. ni- 

mic d'a dreptulila Paris, Londra, etc., ci-tot prin 

Constantinopol. Bine este: dar. să le. atm: să în: 

țeleagă . că -ar': trebu! să :se lase: de:o trufie şi de 

o susceptibilitate foarte'răii înţeleasă; şi'că, când 

"noi: recunoascem cu toată: sinceritatea suprema: 

ţia Porţei şi .comunicăm. toate: lucrările noastre 

agenţilor turcesci prin . Europa, atunci facem tot 

ce se poate face. câ, .să: ne arătăm curăţenia ini- 

mei şi respectul “către Suzeran. Iar când ne-am 

ărbta, 'Turcilor: cu totul retraşi din:scena, politică, 

şi: Europeană, atunci să le fie: mai multă teamă, 

de intenţiile noastre,: căci atunci negreşit că ne 

ascundem, nefiind .cu putinţă a ne abdica, viaţa, 

noastră naţională şi neaperatele: noastre. ej 

cu cele- lalte naţii.: . 5 

„Acum îmi rămâne să-ți cer mai multe es- . 
plicaţii : ce tot. înţelegi tu că-ţi plac frasele sen-
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timentale, dar numai prin cărţi, nu şi aiurea? Mi-ai 
repetat asta de vre-o trei ori,. şi nu înţeleg 'ce 
vre) să imputezi şi cui? Diplomatică sentimen- 
tală nu face nimeni căci ar fi o nebunie, dar 
gazetele să, nu facă frasuri umflate? Tu seii bine 
că gazetele prepară opinia publică, şi că această, 
opinie mai lesne isbutesci a o împinge cu ap! 
Şi cu oh/, numai acestah! şi acest: oh! să nua: 

„jungă la ridicol. Protestul poporului Român scris 
în franţuzesce de Brătianu nu s'a tipărit, nică 
cred să se tipărească, acela nu-mi,place nici 
mie; dar când îmi scriai tu. despre ura ta pen- 
tru frasele ampulate nu era. pe aici nici Bră- 
tianu nici Rosetti. Nu credeam să m& socotesci 
şi pe mine unul din aceia a căror: imaginaţie 
sboară prin eterul absurdului, precum o dic ei 
însuşi acelor ce posedă, această virtute, care a- 
devărat este o calitate în sine, dar o calitate o- 
pusă, raţiei, de care mie mai mult îmi place să 
m& lipsesc. Bilecoc şi Vaillant, alte excentrici- 
tăţi, alte esageraţii! D'apoi, cum poţi să aduci | 
lumea la uniformitate de caractere, şi de ce cu- 
Sururile “avocaţilor să tragă păcat asupra causei? 

„Altă esplicaţie : Ce ai de te legi de mine 
pentru presupusa ta combinaţie de căsătorie cu 
biata fată de care-mi vorbesci? N'ai citit tu 
scrisorile ce am trimes cădutei Locotenenţii ca,
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să o însciinţez : despre - prepusurile mele asupra, 

trimisului Consul la noi? De ţi-a. vorbit bine 

de :mine, aceasta este o dovadă că m'am făcut 

şi -eii diplomat; şi sciii a jertfi şi a ascunde afini- 

tăţile saii disparităţile politice ce am .cu cutare 

sai cutare partidă; aceasta a trebuit să depăr- 

teze, de la tine teamă că 'm& voii ţin6 'de fra- 

suri.: ampulate. — Destul: cu- glumele. .. 

ia: :j E: m'am. înţeles cu : Maiorescu şi. cu Mini- 

sterul din Francfort ca -să se mijlocească: o confe- 

rință, „diplomatică pentru causa Principatelor între 

Franţa, Anglia şi Lonară (sic. Germania?). Ministe- 

rul diri Prancfort a şi recomandat agenţilor. săi la 

Paris şi la Londra ca să cerceteze disposiţiile cabi- 

netelor în privinţa Principatelor, şi să atragă a- 

tenţia lor! asupra importenţei ce poate lua .causa 

Principatelor la -un cas. de resbel între. demo: 

craţie şi absolutism. Incurcătura, causei Italiei 

poate ' să aducă la iveală causa Principatelor şi 

deschiderea unui congres, ca-să pue termen la, 

această cestiune. Pentru aceasta -m& şi duceii la 

Lonâra cu scrisori din partea lui Schmerling, 

- ministrul trebilor din afară din Francfort, şi din 

partea lui Gagern, fratele presidentului, către a- 

genţii puterei centrale şi a Prusiel.. Cu dinşii o 

să lucrez ca. să îndemn pe Ministerul să de- . 
schidă conferinţe saii secrete sai deschise a-.
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supra, Principatelor dimpreună cu Cabinetul îran- 

cez şi vienez. 

șAcum aşi. mai trece şi la pagina urmă- 
toare de n'aşi fi silit să las-şi lui Stefan loc de 

scris: şi să mă: supun. şi ei somnului : care mă 
doboară. Aia 

„Te rog să înfăţişezi soţiei tale închinăciu-. 
nile mele: Ei cu revoluţia noastră şi cu atâtea 

preocupaţi uitasein că: aţi plecat amindoi din 

Bucurescl. ia . = eri 
ENE 

- SI A tea amic şi frate, i i 

Ă nd. . Golescu“. | 

imi 
Da 

„Prate „Ghica, = SN 

„Indată ce am. sosit la Paris, cea, „, dintai 

preocupaţie- a fost -ca să-ţi scrii, dar. în giua a- 

ceea plecase posta. Sunt şi am fost tot-d'a-una 

de :părere -că cea mai multă parte a emigrației 

trebue: să tragă la. Constantinopol, atât ca să, 

dăm curagii: Turcilor să se impotrivească. Ru- 

şilor, cât ca, să ne opunem la, oră-ce prefacere a 

instituţiilor noastre, până când mai întăiu Ruşii 

nu. vor eşi din ţară. Cred că acum Turcii. or 

av6 mai: multă, încredere în poveţele. noastre, . 
că ceea, ce s'a întimplat o prevădusem şi înti”o 
scrisoare detaliată ce în diua. plecărei noastre 

IDE
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de:la. Constantinopol am adresat. lui Emin E: 

_fendi, “i-am. descris. curat la ce pericole ne 
espune. politica falşă a Turciei... Aşa. dar nu-ţi 
mai adaug nimic despre interesurile. noastre po- 

litice, . fiind cu totul de părerea ta şi.a Gole- 

scului; dacă aveţi pe acolo. mai multe mijloace, | 

trimete-ne bani şi îndată pornim.. Am rămas 

mulţumiţi de disposiţiile amicale atât a guver- 

nului central din Germania cât şi. a dietei, şi 
aici am dat să înţeleagă” Franţezilor că n'am 
dori: să dobândim mai mult. Maiorescu a lucrat 

prea. bine :la Francfort. Acum trebue să 'fi ple- 

cat la Viena şi sper că şi acolo va triumfa, de 

şi în adevăr causa noastră e mai greii de a, fi 

pledată la Viena decât în ori: care altă, parte, 
căci mă.tem de.vre o alianţă secretă făcută cu 

Rusia. Cred că cunosci cum am scăpat: din mâ- 
nile “Tureilor. Bălcescu neapărat ţi-a scris. Aştep- 
tăm toţi cu nerăbdare o scrisoare de la tine 
până a .nu' ne determina a, pleca: din Paris; 

până atunci vărul mei ne-va put face cuno- 

- scub.resultatul ce -va dobândi la Londra. Infă- 
ţişază plecatele mele închinăciuni lui M-me Ghica. 

Imbrăţişază din parter mi pe ipeeu, Melic. Și 
Ipătescu. : RE 

| ă “Stefan Golescut.. o
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„Venirea noastră la, Paris a fost mai mult 

ca sâ redigiem un memoriii, prin care să justi- 

ficăm revoluţia noastră, să lepădăm acusaţia 
d'asupră-ne, acusaţie ce ne-o fac de comunişti, 

şi să protestăm în poiriva ocupaţiei Principate- 

lor. Acest memorand.- se va iscăli, şi se va da 
atât osebitelor Camere cât şi Ministeriilor“. 

No. AX. 

4. G. Golescu hi Ion Ghica, la Constantinopol. 

„Paris, le 28 Decembre 1848, -..::: 

„Mon cher Ghika, | o 

„„Cette dâcade a 6t6 sterile pour nous. Nous | 

n'avons pas fait grande chose ;. l'6lection du Pr6- 

sident absorbait; attention de tous: bien fou 
celui qui -se serait hasard6 ă parler ă quelques 

Frangais de Tures, de Roumains ou de Cosaques. 

Le manque d'argent contient toujours les no- 

tres ici, et m'empâche aussi d'aller ă Londres. 

Il y a plus de deux mois que personne n'a requ 

ici. de lettres de. Bucarest. Les banquiers de 

chez nous ne veulent pas donner de leţtre de. 

change pour Vienne ni pour Constantinople, en- 

core moins pour Paris. Les 500 3 qwon at- 

tend. de: Mr. Colquhoun m'arrivent pas, et on 

po -
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n'en a point des nouvelles. Mais supposons qu'iis 

nous arrivent un de ces jours: C'est ă peine 

de quoi suffire pour les depenses que nous au- 

rons fait. jusque lă, et de quoi payer le voyage 

d'ici. ă Constantinople pour deux ou trois d'entre 

nous.. Que feront les autres? Je n'en sais rien. 

„Balcesco Constandin a fait la sottise de. donner 

tout Vargent qu'on lui avait confi6 pour une 

mission (prăs de 3000 +). Notre gouvernement 
a fait aussi - la faute de ne pas m'envoyer les 

1000 +: qui 6taient: decrâtes pour la 'mission 
dont .j'&tais charge et voilă que maintenant nous 

nous. trouvons" sans 'moyens d'action. Il nous 

faut. au moins 1000 + pour faire aller la pu- 

blicite ă notre: satisfaction, et il.nous en faut 

autant pour. pouvoir nous râpandre et agir se. 

lon les nâcessites du temps. : 

„J'apprends 'avec peine que les: Tures. qui 

devraient &tre nos meilleurs amis se mâfient de 

notre action ă l'6tranger.: J'aurai pens6.que c'est 

ă eux, nos amis et protecteurs, de nous recom- 

mander -aupr&s des cabinets 6trangers.: Qw'avons 

nous donc fait pour 6veiller.. ă “Constantinople 
des mâfiances ă notre. 6gard ? Pour. moi, je 

pousse la -franchise et la sincârit6 du'ceur si 

loin, que je: communique.ă S. Ex. :Mehmet- 

Pacha tous nos projets et. d&mareches,. lui de--
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mandant conseil et appui comme ă un: des no- 

tres. Devons - nous nous. effacer complătement 

de. la, scâne politique et nous en rapporter aux 

envoy6s de la S. Porte du 'soin de faire nos 

propres affaires? Mais cela ne serait ni ă notre 
avantage ni ă celui de la 5. Porte; cela ne se- 
rait pas ă notre avantage,: parceque: personne 

mieux que nous ne saurait. plaider notre. cause 

et .qu'il y aurait contradiction ă. desirer '. cer- 

taines libertes nationales, et ă ne rien faire.pour 

t&âmoigner de ce dâsir- ă l'Europe qui, hier en- 

core, nous croyait russolatres. et dpourvus: de. 

tout sentiment national. Cela ne serait. pas ă 

Vavantage de la S. Porte, car l'Europe pourrait 

toujours. 6lever des doutes sur une parfaite en- 

tente entre Turcs et Valaques, tant qu'elle-ne 

palpera, pas cette entente..en contant les uns. 

et les'autres. Que fait la Russie depuis 17 ans 

sinon ..râpâter .ă- qui veut lentendre, que les 

Moldo-Valaques sont; avec les Russes contre les 

'Tures? sur quoi se fondaient les Russes quand 

ils demandent les Principautes,. sinon. sur! cette ' 

prâtendue inimiti6 qui sâpare les Valagues des 

„_Tures, et qui fait de la - possession des Princi- 

pautes une veritable cause de faiblesse pour” la 

Turquie ?. C'est ă nous donc ă dejouer ces pro- 

- jets perfides, et c'est ă la Sublime Porte ă nous. 

D
I
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aider: de son mieux pour. faire connaître' nous 
mâmes: nos .veeux ă: Paris, “Londres, .Francfort, 
Vienne, Berlin etc. Mais la Russie,. est: encore.]ă 
pour nous brouiller ; avec “nos protecteurs-:natu- 
rels. Elle 6veille des mâfiances dans. la :pens6e 
des Tures sur: le but de nos dâmarches ; elle fait 
croire 'que nous cherchons ă nous dstacher com- 
plătement de:la S.. Porte,: que nous demandons 
ă lAutriche de nous: incoiporer -ă,: ses Etats,: et 
que 'sais-je encore! “A: tout. cela î Y a'.un. re- 
mede excellent, .c'est de travailler sous les yeux 
et par. les conseils meme des “envoyss de.la:8. 
Porte, de:ne faire. aucune dâmarche qui. n6 soit 
connue. d'eux. 'Quant:ă :moi,. .fât-ce mâ&me des 
d&marches qui: pourraient paraitre . suspectes 
la S. Porte, je les communiquerai avec la plus 
grade franchise aux ambassadeurs. 'Tures, quand 
je sentirai que: les .ambassadeurs ont: Pintelli- 
gence des 'intârâts veritables de la, Ş.. Porte. On 
suspecte, par exemple, nos relations avec.PAu: 
triche; ăce sujet je dirai -en . m'adressant aux 
Tures intelligents: Etes vous bien sârs que les 
articles qui paraissent dans les journaux.! alle: 
mands ne soient de fabrique russe pour met. 
îre la, discorde parmi nous ? Ne sentez-vous pas 
d'ailleurs, que nous avons besoin de Vappui di- 
plomatique de l'Autriche? Pourquoi: se : mâfier 

Ghica, Amintiri, 27, 64. li
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de !Autriche. N'a-t-elle pas les mâmes interâts 

de* conservation que la S. Porte envers la Rus- 

sie? Craindrait-on, par hasard, ses velâites de 

conquâte sur les Principaut6s Moldo-Valaques? | 

Mais ne sait-on pas que sil ya une antipa- - 

thie bien marquse entre peuples, c'est entre . 

ceux d'origine latine et d'origine germaine? Com- 

ment supposer done que nous voudrons jamais 

devenir un avec: les Allemands? Les Tures in- 

telligents ne 'sententiils pas que, reduits ă re- 

chercher !appui diplomatique de'Autriche, sans 

lequel nous n'aurons pas celui de la France et. 

de PAngleterre, nous sommes bien oblig6s de 

nous taire. sur bien des prâtentions 6lev6es dans 

les journaux allemands, de. ne point 6lever une 

voix de protestation, et de caresser meme ces 

douces espârances de l'Autriche, bien assures. 

davance que jamais YAutriche ne .pourra nous 

engloutir, tant que nous aurons les Turcs pour. 

nous? 

„Que les 'Tures ce rassurent done; il: n'y a 

pas de peuple qui dâsire plus aujoură? hui une: 

“Turquie forte que le peuple Moldo-Valaque, et 

dans ce peuple il n'y a pas de parti plus 

d&vou6 aux intârets de la S. Porte que le partii 

d&mocratique, celui qui travaille avec une per- 

s&vârance infatigable ă dâtourner les classes pau-
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vres et ignorantes de linfluence. que les Russes 

' pourraient exercer sur elles par le moyen des 

boyards qui toujours ont inclin6 pour la Rus- 

sie et toujours ont .trahi la Porte pour servir 

la Russie, qui en retour. de ces bons offi- 

„ces enlevait au pleuple ses droits antiques et 

donnait aux boyards des privilăges. qu'ils n'a- 

vaient jamais .eu et qui « consommaient la, ruine | 

du pays. a 

„Les nouvelles que tu nous donnes sont 

graves; elles peuvent amener la guerre; que 
le bon Dieu veuille qu'il en soit ainsi, et aus- 

sitot nous affluerons ă. Constantinople ot nous 

formerons une lsgion- Moldo-Valaque, pour. mar- 

cher avec les Tures contre ces maudits Kal- 

mouks qui ruinent notre pays. .S'il y avait ă 

Constantinople autant de haine contre les Rus- 

ses qu'il y en a parmi nous, la guerre serait 

d6jă dâclaree, mais peut-âtre cela viendra bientot. 

„Efforces toi de faire comprenăre ă Constan- 
tinople que tout travail de râvision du Răgle- 

ment qui se ferait; sous le poids de loccupa-. 

tion 6trangăre, porterait. en soi le principe de : 

sa propre condamnation, ainsi qu'ilen ă 6t6 du 

Rtelement lui-mâme ;. et. en. outre, ce -travail 

„risque d'âtre. fait. ă lavantage. de la Russie,. vu 
que prăs de 2000 Valagques. sont hors d'6tat d'in-
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fluer 'sur Y'opinion publigue, et que ce sont pre-: 

cisement .ceux 'qui :r6unissent en eux:le. plus 
d'intâlligence et de haine du protectorat .russe. 
Ce 'serait une 'faute immense pour -la “Turquie 
que de consentir.ă, cette râvision avant lP'6va-. 

cuation: des Principaut6s -et -avant:la proclama- 

tion d'une. amnistie genârale -qui permettrait ă 

„tous'.les refugi6s Moldo-Valaques de rentrer dans 

“. le pays pour renforcer le parti turc. Nous esp&- 

rons bien::que cette faute ne sera pas faite, 

sans quoi toute la campagne. contre le -protec: 

torat russe serait ă recommencer. dans: des con- 

ditions bien. plus d6savantageuses.: i 

 jAdieu, .courage: et foi en lavenir, que ce 

soit notre devise. o a 

E | ;4. G. Golescu, 

No. XXII. 

a. "g, Golescu lui Ion Ghica la Constantinopol. 

n Frate Ghica, 

"„Serisoarea aceasta ţi-o scrii franţuzesce, 
„după poveţele d-lui Siefels de Soldenhof,. care ne 
dice că Turcii sunt infricoşaţi de. simpatia noa- 
stră către Austria, şi că o scrisoare care ne-ar 

„apăra de toate imputaţiile ce ni se fac (fără a
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fi destinată însă pentru dinşii). le-ar ;da mare în- 
credere în: lucrările: noastre :când . le- -al.. citi:o :tu 

ca dovadă ide bunele; noăstre: simţiminte;:! --..:: 
- „Iată: dar pentru aceasta m'am. pus şi eii,de 

am scris cele alăturate în limba. franţuzească, 
"„Pe'lângă aceasta: să-ți mai: recomand aici 

a căuta, de va fi.cu.putinţă, prin archivele.,tur-. 
cesci, daturi. despre. dreptul nostru politic. 'Tu 
scii tuLcesce; “vedi 'dar“nu cum-va vel pute să 
dobândesci voia a scormoni prin, axchivele lor ? 
Poate să, găsesci multe foarte folositoane” şi ne- 
sciute: 'de'noi, precum spre. pildă, «corespondența 
când cu tractatul de la Carlovitz, unde Turcii 
ai răspuns trimişilor Leşi, că 'Principaturile nu 
în Supase, cu Sabia, Ra pin „armare, |. Poarta 

o. da 

Tea; “Bucovinei. şi a a " Basarabiel. “ear, asemenea 
protesturile Ge. s'a, făcut. „pe, “puterile, Europene 
în contra. tractatului de St. „Petersburg; (1834), 
Pin: care se: 2 Qice „Că. nu s'a. „Xecunoscub „Regula 

Aceste protestant 16, voiă. „căuta, Şi. ei, “dar 
„poate că tu. mal, “lesne, le, vei. dobândi. de, la 
Turci, PR | 

„Acum: îmi i aduc e aminte, că tu mă intrebi 
„de -resultatul . -conversaţiei mele Cu. Thiers. Iată]: 

pa p
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'„De se vor arăta Ruşii că vor să păstreze Prin-. 

cipaturile peste sorocul condiţional pus: în circu- 

lara lui: Nesselrode, 19 Iulie (1 August), apoi 

crede şi el că Franţa nu poate privi cu nepă- 
sare, ete. ete. !|1“ 

„Alăturata. scrisoare pentru vară-mea, fa 

“bine de o trimite la Bucuresci. 

. „Salutare şi frăţie“. 

No. XXIII. 

A. G. Golescu lui: Ion Ghica la Cmsteninepol 

„Mon cher Ghika, 

| „Je t'6cris encore ă la hâte chez Mr. Vo-: 
ronitz. J'ai vu Ubicini; il'nous sera d'un grand 
“secours, mais il faut de largent pour publier. 

n'importe quoi, et largent est introuvable pour 

nous dans les circonstances actuelles.. 

„Il est indispensable de nous pouvoir ren- 
“contrer quelque part. Francfort, malgr6 son 6 
loignement, est le point le plus propre ă cet: 

„ effet,. Vienne ne peut plus faire notre. aftaire. 

d'aprăs les nouvelles que j'en recois. | 

„N'importe comment et n'importe oi; faites 

en sorte que nous nous rencontrions quelque 
“part. Quand vous vous serez entendus, vous
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n'avez qu'ă: me le faire savoir et je volerai au 

rendez-vous, s'il me reste bien entendu de l'ar- 

gent pour cet effet, car en ce moment je .n'ai 

pas plus de.60 +, tout juste ce qu'il me faut 

pour aller ă Londres, ou il faut bien que je me 

rende, puisque personne de vous autres n'y a 

6t6 envoy6.: Si vous vous r6unisseză Francfort, 

je 'm'y trouverai. & mon .retour de Londres, si 
non,: je tâcherai de venir. n'importe că, ă part 
en Transylvanie, oi je serai: bien: pris et pendu 

par les Magyars qui se sont permis d! intercepter 

quelques unes de; mes. lettres.ă:Laurian.: 

„Dans tous les: cas, vous pouvez disposer 

de ma personne, decidez. comme il vous plaira 

ă mon 6gard. Je suis ă vos ordres. Je 'crois 

qu'il nous faut plus que jamais une discipline 

militaire. 

„Nos esprits. sont trop indisciplinâs et avec 

cela trop inexperimentes. Cela nous a fait beau- 

coup de tort. Il faut que l'expâriente nous serve 

de leqon et que nous sortions de cette anarchie 

des vues et des tendances. Je vote pour une. 

sorte de dictature, et je::m'en declare soldat 
soumis ă la discipline la plus militaire; que la 
moiti6 d'entre. nous en fassent autant et nous 

_ sommes sauv6s; si non, non. 

„| est done. bien entendu que vous me



104 - A. G. GOLESCU 

  

ferez: savoir ou et quand vous vous râunissez. 
Si Jai encore quelqu'argent, je m'y rendrai,.:si 
noi, je vous 6crirai pour vous demander . des 
ordres, d, la lettre, pour tout ce: que: vous -au- 
rez. dâcid6: de faire par. moi, -n'importe.. oă.et 
n importe” de quelle. maniăre.: ăi die 

"„J'ai regu tes-lettres; je. tâcherai | de : voir 
Bastide. aujourd'hui- et : deniain; et :puis je pars 
pour :Francfort :et::.Londres.. Dans:ma : prochaine. 
lettre, ije -t”6criraii ce: que J aurai'ifait. -A::prâsent, 
je: veux: tăi pailer 'șeulement;: d'une .pstition: que 
je veux::prâsenter “a : Passemblee: nationale : de 
ma part et de..celle de. :Maioresco,; dont! je vais 
recueillir. la signature ă, Pranofort, + et qui: avait 
comine 'moi des :pouvoirs illimites,;et -de. Ja, part 
de''ceux que ;je :pourrai- encore y.:trouver:: “parmi 
les notres-demandant formellement et officiellement 
la protection : francaise comme: nous - demande- 

- Yons! par le: meme: procâds la protection. du pou- 
voir central allemand..-et celle de. VAngleterre; 
C'est bien :.peu de. chose 'relativement aux. a- 

» dresses. que -javais. demand ă notre. Lieute- 
nance princiăre, recouvertes. d'environ 10 .3,.:20 
mille; signatures! Mais ce. n” est. pas 'une.raison 
pour se refuser- de nous'-attacher :par ce: faible 
fil ă Vancre salutaire des formalites, des formes 
plus ou moins legales qui seules peuvent amener
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„ notre question sur le tapis: de la diplomatie 

Europâenne, et forcer ces. Messieurs.. “de .s'en 

Saisir bon gre malgr6. - pi 

„A Paris':du moins: c'est le seul moyen 
de provoquer: un rapport.'de; la: part:.du. comitâ 

des: Affaires 6âtrangăres,: bas6 sur: un travail s6- 

rieux,- un :examen -attentif, .une.:enquette 'enfin 

sur.:les: affaires de *M.-Valachie::.::; tri cz 
„Ma pstition te paraitrapeut-etre :trop sur 

la pente de la, politique de sentiment, comme, 

bon et'convenable'deine pas “bandonne celle- 

lă, qui nous gagne la simpathie des d6mago- 

gues (lesquels demain pourront 6tre au pouvoir), 

tout en nous attachant ă la politique plus po- 

sitive des intârâts. Du reste je te. P'enverrai 
par la prochaine expâdition, tu en jugeras toi- 

mâme. 

„Les pâtitions pour Francfort et Lonares 

seront sans doute crites sur un autre pied. A 
chaque nation, il faut parler son langage. Il 

n'est pas mal de pairler ă la France celui du 

ceur, parcegu'elle s'en vante tant. Il n'est-pas 

ma] de lui jeter î la figure les justes reproches 

de bassesse et d'hypocrisie. Cela me fait encore . 

__penser au dit projet de conspiration gânârale 

de la presse de l'Europe contre la France bour-
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geoise qui veut se couvrir d'un manteau 'de 
Caţon ou du Christ. Le mets-tu en. pratique. ce 
projet? Songes-y bien, la guerre en dâpend, et 
tu sais que la, guerre seule peut nous sauver. 
Or tu connais bien le caractăre des Frangais: 
Ce sont de gros enfants; il faut les prendre 
par lamour propre, les blesser au vif dans !hon- 
neur. Cela amânera indubitablement la guerre 
au printemps prochain. 

- „Adieu. “Ton ami 
„A. G. Golesco“.



  

  

  

IV. 

Cu puţine dile înaintea intrării Turcilor “în 

Bucuresci şi restabilirea, stării dinainte de 11/23 

Iunie, guvernul căimăcămiei de trei trimise doi 

agenţi în Europa : pe Ioan Maiorescu la Francfort,; 

ca să lucreze în favorul Românilor pe lângă 

dieta germană şi pe lângă guvernele Confedera- 

țiunei, şi-pe Alexandru !G. Golescu la Paris Şi 

la Londra, ca să susţie drepturile Românilor -: 

pe lângă guvernele şi parlamentele Franciei şi 

Engliteră. - 

Această misiune, deşi li s'a dat cam târgii, 

ast-fel că, pe când acei agenţi aii ajuns la po- 

sturile ce li se desemnase, totul era terminat
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în "Bucuresci, şi Caimacamul Cantacuzino doninea 
prin voinţa lui Fuad Efendi” şi a Generalului Duhamel ; însă acestă doi  bărbaţă-. n'ati - căutat 
mai puţin a-şi face datoria cu zel, patriotism şi 
inteligenţă, răspândind în jurul lor adevărul a- 
Supra cestiunei române şi chemând atenţiunea 
Europei asupra, Principatelor. Ei, sciindu-mă la, 
Constantinopol, mă ţinea în curent de toate 
lucrările lor. 

Daii aici câte-va din epistolele, raporturile 
Şi memoriile ce Alex. G. Golescu Şi I. Maiorescu 
ai adresat guvernelor pe lângă cari erai acre-. 

„ditață, precum şi corespondența generalului Ma. 
gheru. . 

tei ii ia tie: 
De 

tipe i No. VII, ;. La E DE N i 

“A. G.Golescui lui Io'Ghica:la! Constaintinopol: 

i ecler Gia 
i i -Je-t'envoie :ci-joinţ;, trois. pibces i. | 

d 

5-19 Une petite note,que j'ai. fajt,. remettre 
il y'-a quelque jours .ă, Mr.:. Drouyn de :Lhuys 
par un dâput6, et d'aprăs -laquelle je .crois: quiil 
„va “faire : expâdier iaujourd'hui.; des instructions “pour engâger,. Aupick. ă. !s'opposer. formellement | 
„ă.tout projet 'de. confiscation ;, ti  
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„20 Un mâmoire statistique que j'ai fait 6- 
galement remettre:ă, Mr. 'Drouyn : de:Lhuys il 
y-'a dix jours, pour lui: faire .connaitre l'impor: 

tance matsrielle- de la 'question': Moldo-Valaque; 
130 Une 6preuve de: memoire! 'sur' notre 

droit historique, - tel' qu'il: sera, joint: au memoire 

justificatit” de: notre - revoiution (piece non: e en- 

core terminee). i : EU ape 
Par la premibre pidce tu verras quelle est 

ia 'raison principale que j'ai 'mise en avant: pour 

dsterminer le “ministâre ă intervenir. "Javais | 

"6t6 effray6 par les correspondances: de Constan- 
tinople, insâr6es dans lesjournaux, mais il -par 

vait' que 'la' menace:n'est pas bien positive, 
puisque tu ne nous en  disrien dans ta “derniăre 

lettre. Să 

„Par la: seconde piăce tu verras la, manibre : 

dont je prâsente ici notre "question, ' et peut:. 

&tre tu ne sentiras bien Pesprit dans lequel j'ai 

6crit, ce mâmoire que quand je t'en enverrai 

un -second 'auquel je travaille actueilement et 

dans lequel je veux aborder la question des 

„alliances' pour la, France, et, spâcialement de cel- 
les contractâes -avec la Turquie et les divers 

peuples de !P'Autriche. o 

„Tu ne chercheras pas Vesactitude. dans 

les chiffres qui, la plupart du temps,.sont un
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peu ampoul6s, mais tu examineras surtout la. 
manidre de les grouper pour en faire ressortir 
ma thăse et tu me communiqueras tes obser- 
vations ă cet 6gard. C. Balcesco m'a ât6 d'un 
secours infini' dans cette uvre; il a trouvă 
dans sa mâmoire tous les chiffres dont j'avais 
besoin; je n'ai fait que les grossir proportion- 
nellement pour mieux plaider notre cause, en: 
me gardant bien, cependant,. de presenter des 
chiffres exag6r6s pour les faits contestables ainsi 
que pour ceux qu'il est facile de constater, et 
en modârant beaucoup les prâtentions et les 
espârances dans lavenir, car le ton de la mo- 
deration est le plus favorable ă, Pinsinuation. 

„Par la troisizme pice tu verras notre po- 
litique vis-ă-vis de la Turquie. Les notes d'a-. 

"pres lesquelles ce memoire a 6t6 fait 6taient 
pretes depuis plus de deux mois, et il Yy a plus 
de trois mois que je les avais communiquses ă 
quelques dâputes et ă Bastide, mais tu auras 
appris d6jă, pourquoi et. comment ce retara. Je 
t'en ai parl6, je crois, dans mes dernitres let- 
tres. Trois mois. pour aceoucher d'un mâmoire! 
Je rougis devant les dsputes pour notre r6pu- . 
tation ă nous tous! 

„La d&cade' qui vient de s'6couler n'a pas 
st6 plus heureuse que les precedentes, mais elle  



ACŢIUNEA EMIGBAŢILOR 111 

  

a 6t6.plus orageuse. Les dissentiments ont d6- 

g6n6r6 sn disputes, dont je n'aurais pas voulu 

âtre temoin et encore. moins acteur. 

„Il s'est form deux partis bien tranchss: 

Pun. qui, tout en avouant qu'il fallait mânager 

la Porte, lattaquait cependant dans sa, suscep- 

tibilit, si non dans. ses intentions, et cela; par 

des raisons de dignit „nationale; lautre qui 

voulait taire tout ce qui 6tait de nature ă 6- 

veiller la susceptibilit6 de Ja Turquie. Sil n'y 

avait rien de personnel dans le parti qu'on em- 

brasse,. on serait toujours prât ă se rendre ă 

la, raison, mais il n'en est point ainsi,et l'on est 

toujours plus dispos6 ă. 6pouser la cause de ses 

amis ou celle qui est en harmonie avec ses 

propres passions. : 

„Du reste, tous les dissentiments et. ce re- 

tard extreme ont port leurs fruits, car aprs 

tant de d6bats et de disputes, Voinesco â trouve 

moyen de concilier les deux partis en meme temps 

que 'd'6viter toute cause de refroidissement ă 

la Porte, en proposant d'adresser les mâmoires 

directement ă la Porte „avec une pâtition au 

Sultan pour protester contre tout changement 

porte ă, nos lois constitutionnelles, pendant la 

durâe de Poccupation et sous le coup des me- 

sures de proscription. qui: frappent la partie la
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plus intelligente: du pays (pres de 1500 hommes, 
c'est-ă-dire presque tout le pays. l6gal, hors une 
centaine de..boyards): et. de: n'adresser. aux Puis- 
sances de l'Europe quune simple : communica- 
tion de cette: d&marche aupres de la Porte, 'ac- 
compagnse d'une pridre de seconder nos efforts 
pour: obtenir:de notre Suzerain 'la. râparation 
des torts: qui: 'ont 6t6 faits:ă la rSvolution - et 
au Pas - ti 

„Si les 'cabinets de Europe ont quelque 
sentiment de la justice, ils sentiront bien qu'ils 
nous doivent quelque. appui dans ce sens, eux 
dont les d&marches 3 Constantinople ont: tant 
compromis notre -cause! Les 'Tures „seront de 
leur cot6 trts. flattes de ce que nous ne de- 
mandons l'intervention des Puissances que comme 
moyen d'obtenir plus facillement lappui: de la - 
Porte, et de notre cot6, nous ne mendions: pas - 
des Puissances ce que nous.savons bien d'a- 
vance qu'elles ne nous accorderont pas, mais 
nous nous: contentons de leur demander la juste 
r&paration des torts. qu'ils nous ont faits au- 
pres de notre Suzerain. - 

„Notre dâmarche va se dâcider je. 'crois 
dans ce sens et ce sera trăs.sage. 

„Îl me reste tout juste assez de temps pour 
te dire quelques mots de la note dont tu mas !
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envoy6 une ::copie.:.Mon avis' est 'que;:-'sâuf:la 
recommandation que tu fais de la :personns'de 

Campineano, et:que nous dâsapprouvons comme 
nuisible ă notre :câuse, le reste : est'-:bien: dit 
pour” plaire: aux Turcs: et les .faire. agir eri no: 

tre .faveur.: Nous” trouvons la ':recommandâtion 

que tu -fais :de:'la personne de: Campineano! dan- 

gereuse, “parcequ'il a'âts'prouv6 qu'il estiinca 

pable : de .risquer: qulque 'chose 'de 'ses intârâts: 
pour tenter :une: politique nationale! Pour 'a: 
plupart d'entre nous Campineano a trahi la cause 
du pays; 'pour.moi. ses 'intentions :sont'pour le 
moins douteuses et, par  cons6quent,. je :crois 
qu'il fallait .viter de le prâsenter comme âtant 
du parti turco-national. | | 

„Je t'observe en outre avec la plus sin- 
căre amiti6 que cette recommandation peut en 

outre te faire. du. tort en laissant;. €roire. aux 

miefiants et aux indifisrenis que tu fais les af. 

faires de ton oncle.. .. 

„Păse bien cette consideration et abstiens 

toi par la suite de tout'ce! qui peut preter Â, 

de 'telles” suppositioiis, car plus que; jamais nous 

avons 'besoin. de preserver notre - r&putatiioni' “de 

toute atteinte ; les temps viendront;' bientot '0ă 

il faudra au on ne puisse pas dire : | „mais celui: J 
4 RI : . „ii RFI i 

Ghica, Amintiri, 27,641. 8
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ptient. de trop: prăs ă del; “traitre ouă; tel hom- 

„Tae suspect“. . DE pr 
pori pdJ'espăre - que "tu. ne verras dans ce qui 

precăde aucun indice de mâfiance de la part 

des -notres. Je n'ai voulu y mettre qwun aver; 

tissement justifiable ă mes yeux par les innom-. . 
brables imputations que se sont mutuellement - 

renvoy6es, les gens de 'chez "nous, . que :nous 
croyons le plus li6s entre-eux et; qui cependant 
agissaient les uns ă cot6 des autres et pour 
ainsi dire par les places publiques. .. a 

- „Adieu et prâsente -mes homages respec- 

tueux ă „Madame Ghica, 

"Ton ami 
„d. G. Golesco“. - 

No. VIII. 

Petiţiuna către Adunarea Naţională a Pramţiei. - 

„Cito yens representanis / 

„Quand la Republique de 24. Fâvrier eut * 
lanc6 son manifeste aux „peuples et aux. sou- - 
Verains de YEurope, les Roumains ne purent 
plus. douter que. Pheure de la dâlivrance n eat 
sonn6. aussi pour :eux. Sans considârer . les .p6 
rils de leur situation, ils eurent confiance dans
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“les prommesses .de la :Republique;. ils: 'arboră- 

'xent Il'6tendard de la 'libert et parlărent un lan- 

gage que. la France. leur avait appris.. Mais, tan: 

dis: que la; râvolution-- triomphait : chez . eux, des 

6v6nements imprâvus. venaient jeter.: le trouble 

dans la soci6t€. frangaise, et la grande Râpubli- 

que ne put s'occuper que de son propre:salut; 

„L'autocrate - du. Nord s'en .r6jouit,. :1l re- 
doubla,; d'activit6, envoya ses. armâes souiller le 

sol de la, libert6 et langa -contre.:la: Roumanie 

un manifeste dont rien ne e peut &galer Linjustice 

de :la perfidie. a ra 

„Le peuple. Roumain.: ne. e put retenir son in: 
- dignation..:. Il remarqua „avec douleur.;le silence 

de la diplomatie nouvelle ă, cet: egard, mais con- 

fiant -dans son bon. droit, il: brisa avec:le pro- 

tectorat: russe ; et: en appela ă;:PEurope::de -la 
justice de: sa, cause, 'prât ă, sceller:de:son:-sang 

les. droits .sacrâs qui .lui. 6taient :contestâs. 

„La: Sublime Porte envoya son pl6nipoten- 
tiaire Suleyman-Pacha, lequel ine tarda pas ă re- 
connaitre le . gouvernement „provisoire, sorti a- 
lors pour Ja seconde fois des suftrages du peuple. . 
Mais, livrâe par. labandon; -gân6ral:: de - /Europe 
ă sa propre faiblesse, :la Sublime: Porte fât bien- 
tot fore6e de.se dâsavouer elle-mâ&me-'et: de de-.. 
venir le bourreau. de la Russie. :
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Dans cette: triste situation, il ne. reste au ; 
sape Roumain: que: de. protester. au': nom: de | 

la :libeit6 et:'de, demander de. 'Europe libârale 

le ':redressenient;. des torts qw'une injuste. indit- 

ference a. fait commettre ă son 6gard. 

i Ils vous. conjurent 'donc,. citoyens repr6- 

sentants. de la grande et magnanime Nation :..: 

=: 1De 'surveiller. de prăs le: crime : politique 

que la: diplomatie -russe :trame en. ce moment 

contre sa. nationalit6; ra: : 

„De. ne pas tol6rer que cette diplomatie 

soutienne sans contradiction ă la.face. de V'Eu-! 

rope, qu'il n'y a de droit public pour les. 'Princi- 

pautâs Roumaines, que celui. que le „Câpriice: du 

Czar -veut. bien lui accorder; | : a 

«tri jDe-prendre . en . s6rieuse consideratiion le 

mâmoire .ci-joint, contenant, la: justification” des * 

droits! des 'dites Principautâs, -tels qu'ils “râsul: 
tent de. la justice sternelle 'de Phistoire et des 

capitulations, en vertu desquelles les-Principau- 

t6s ont fait soumission'ă. la Sublime. Porte; | 

„De. prendre. 6galement en considâration les | 
- jusțes. griefs- des Roumains contre le 'protecto- 

rat russe, protectorat inique et corrupteur, :dan- 

gereux ă l'equilibre de l'Europe, . par:la facult6 

„qu'il accorde ăla. Russie d'entraver le dâvelop- 

_pement national des Roumains' et de se reser
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“ver.par lă une action plus libre et; plus imin€- 

„ diate -sur les Slaves: du. Midi; iii meat tab 

„*. „De“ dâclarer,. enfin,.: le: protectorat: russe 

nul en droit, en .attendant:- que :l8s.: cireonstan- 

ces: politiques'; „permettent “d de: le. supprimer en 
fait. e , pp ea ate 

„Tes sont, citoyens representants, "les vo6ux 

que D0us: avons: mission “de . vous: faire : enten- 

dre.: Envoy6s. duri gouverneinent.-issu :du peuple, 

reconnu par le':plânipotentiaire: de Ja „Sublime 

Porte et par les. representants . des 'puissânces 

&trangres: dans les -Principăut6s, :notre 'mandat 

ne ;peut; pas: s'ângantir: devant. la. force.:de baio- 

nettes, et :dâcid6s,:en..vertu de nos pleins; pou- 

voirs,.ă plader notre: Patrie; malheureuse :.sous 

Ja, 'sauvegarde : des - Puissances; aimies; de;:]a; li- 

bert6,. nous demandons,--pâr: la, : prâsente sup: 

plique, la: genereuse: assistance: :d6:; la Nation 

frangaise” + pi 
ş 

„o. m. 

  

EEE i, « datat . 
pat A „ta oi ia pita Ja 

  

ii “Dans la. situation a&plorable oii NI 165,6 v6 

noments de. Septembre dernier ont placă da Va.
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lachie, il::ne'reste'plus:ă cet infortun6' pays que 

d'En appeler aux :sentiments de justice. de VEu- 

rope libsrale, et:de mettre sous sa sauvegarde 

ses droits mâconnus et viol&s. 

n „Les soussign6s, del6gu6s : plSnipotentiaires 

du gouvernement Valaque alors existant et'of- 

ficiellement. reconnu : par le commissaire . pl6ni- 

potentiaire: de la S. Porte, ainsi que par les re- 

presentants des Puissances &trangăres .râsidents 

ă. Bucarest, supplient ă cet  effet le gouverne- 

ment de Sa: Majeste Britannique: "i 

„De .vouloir bien, “par . son intervention, 

faire 6vacuer les Principaut6s, qu'une .plus Jongue 

occupation par les armâes russes: menace d'une 

ruine totale et d'une dette: qui finirait par com- 
promettre ă, tout jamais leur independance; 

De ne pas! tolgrer- plus. longtemps: que. la 

Russie soutienne.ă la face de VEurope qu'il n'y 

a, qu'il ne peut y avoir pour les Principaut6s. 

de. aroit public autre que celui que le caprice 

du Czar veut bien leur accorder; 

„De vouloir bien prendre en considâration - . 

le memoire: ci-joint, contenant Vappreeiation des 

droits de :la: Roumanie, fond6s non seulement 

Sur la. justice 6ternelle, mais encore sur son 
histoire et; ses 'capitulations avec la Sublime
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Porte, capitulations qui sont entrâes dans le 

droit public de l'Europe; 

„De: vouloir bien, 'en outre, prendre' en ton- 

sid&ration' les” justes griefs des "Roumaiis con: 

tre le protectorat russe, protectorat; ' “inique et 

corrupteur, qui a su S'imposer., par. la ruse et 

par la force et qui devient tous les jours plus 

dangereux ă :Vequilibre' 'de Europe: pari la fa- 

cult& qi'elle 's'est reserve d” entraver le: dâve- 

Joppement national des Roumains, pour: acgudrir 

plus de libert6 d'action sur 'les Slaves du Midi; 

„De prendre les mesures que Sa haute să: 

„gesse lui sugg6rera ă a .Pefiet 4 arriver ă la solu: 

tion de 'la, : question  Moldo-Valaque,: 'eonform6: 

ment aux voeux et aux droits: imprescriptibles 

du -peuple Roumain.: E RE ici 

 „Tels' sont -les -voeux' que nous: avons. Ibis: 
sion“ de faire entenăre ă: Votre Grace. Nous 
comptons ' d'autant plus 'sur''la gân6reuse: âs- 
sistance du gouvernement” de la Grande Bre 

tagne Que... II cica ai 

“(Suit ! la terminaison” non encore: decide) 

ee 
iri 

aa: pa
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ci i No. X, II 

Lu Memorial dat Ministerului. Germanie 
în n Franefori, în 17 Septembri ie 1848,. din. partea 

E „agentului României, Joan Maiorescu. ' 
u 

> „ Onărabile Minister, 

„„Revoluţiunea Română. de la 9 a D. Tunig 
a. tras „asupra Dunării. de jos luarea aminte a tu- 
tulor. popbrelor. luminate ale Europei. Evenimen; 
tul a făcut o întipărire cu atât mal; “profunăă 
cu cât in Europa domnia peste: toţ, o. părere 
cum, că Principatele. Române. de .la. Dunăre. cu . 
simţiminţele lor sunt închinate .Rusiel. : „Acest 
prejudeş, de.cum-va a fost cu adâne nutrit, din 
vre-o parte, putea să se nască numal din necung- 
scinţa poporului şi a stărei. lui. politice către 
'Tureia Şi către puterea. protectoare de la, Nord, Ă 
Nu! Românii n/aă.. nimic; may puţin decât sim- 
ţiminte Tusesci. 

„Pe când ovenimentele din. Februarie | şi 
Martie. cutremurară  lumea,. şi -promiseră. o to- 
tală reformare a stărei sociale a popsrelor, se 
mişcă şi în România cu putere spiritul qe ]i- 
bertate ţinut in amorţeală prin apăsarea secu- 

„ilor trecuţi, şi-şi făcură şi ei revoluţiunea lor po- 
litică, cea mai pacifică din câte ati fost vre-odi- .
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nioară, pentru că. era eşită.din cele; mai intime 
dorinţe; ale, poporului. Român... „întreg; „Mişcarea 
„politică, a „Românilor este singură in felul săi, 
pentru. că de la început, ea, nu s'a intemeiat pe 

vre-o putere materială; aceasta, a; fost gandul cel 

din urmă şi pe drept şi pe dreptate. Ha naa 

vut de; fundament, nict: vre-o înţelegere. generală 
saii- vre-o: conjuraţiune, după cum Rusia se în- 
cearcă a răspândi. Căci manifestările politice ale 
“Românilor -ies la: lumină în! deosebite provincii 
şi. în deosebiți timpi: Ast-fel în Moldavia: în Mar- 
tie; în Transilvania la 'Blaj, în: Maiă; în: Romă- 
nia proprie :în Iunie şi ceva: rhai -târdiă în-Ba- 

mat! “'Pocmai in aceasta avem :dovadăi:că -:popo- 
rul: Român întreg a; 'ajuns-.la-.cunioscinţă şi la 
simţul” îrebuinţei de: libertate: și de independinţă 
naţională.” E li 

„SI în adevăr, acest: popor “Român! din. r& 

sărit nu este : vre- un--număr heinsemnător. de:co- 

naţionali, ci: un 'popor mare: i compact; în:cu: 

„prinsul: “ţărilor :sale,-precum:-se : va: put6. vadă 

din. tabela ce'urinează aci,'care este scoasă cu.» 
scrupulositate : din Protocoalele deosebitelor: :au- 

torităţi civile şi -eclesiastice.. î:: „i: iii
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. „m Astăgi locuesc. Români în: Dacia: Sici 

“In Moldovă fară “Basarabia ş Bucovina : 

  

E: „460, 000” 
In România, proprie a Ei ii 2,455,000 - 
In Basarabia. Ia Se 89%, 0005 
"In dransilvaniă. IRI ia „486,000'- 

„In Banat, „Unsaria ş Bucovina 2,385,000 

„8,889, 000 
> 

Ce se atinge mai virtos de Românil din Ro- 
mânia, şi: Moldova, ei. încă aii avut a purta resbel 
cu Poarta în seculii 14, 15 şi 16, şi îşi câştigară 
în ele un grad “mai: mare de „independință de- 
cât . era, obicinuită Poarta, atunci. învingătoare a 
da: inimicilor „Să.. Amendoub . Principatele; prin 
capitulaţiuni proprii se aşezară,. sub protecţiunea 
Porţei, mai ca staturi suverane. Capitulaţiunile 
României sunt -de. curând tipărite în broşura - 
d-lui Alecu Golescu -la faţa : 4, 6, pe care sub... 
semnatul are. onoarea, de. a .subşterne. înaltului 
Minister spre vedere.; In acelea a, rămas Princi- 

„  patelor, în cele âin: năuntru, nu numai indepen- 
dinţa legislativă şi. administrativă, dar, chiar. şi 
dreptul de a-şi alege.pe Principii liberi din si- 

I) Această numâ&rătoare am reţinut'o pentru că e ofi- 
cială, dar după alte daturi sigure, numărul Românilor din Ba- 
sarabia se urcă la un milion. ”



MEMORIU CĂTRE GERMANIA 193 
  

nul lor, iar în “afară s'a; reţinut dreptul.de a 
face tractate cu statele străine, -de: a declara 
resbel şi de a încheia pace,-fără a fi datoare 

pentru aceasta cu. vre-o 'răspundere către Inaltă 
Poartă, Principatele nu :se îndatorară . nici: mă- 
car a ajuta pe Poartă cu puterea 'lor armată, 
când din contră Poarta se legase a protecta, Prin- 
cipatele şi ale apăra în contra ori-cărui inimie. Peă- 
tru toate aceste foloase Principatele nu s'aii îndato- 

rat decât la un tribut anual prea, neinsemnător. 

„Poarta Otomană, încă la: capitolul -117. în 
tratatul de la. Carlovitz 1699, a. recunoscut cu 

solemnitate aceste. capitulațiuni, prin urmare şi 
integritatea, Principatelor. Cu ocasiunea aceasta, 

legaţii Poloni : pretinseră -- pentru. sine -o parte 

din Moldova, la care trimişii Porţei r&spunseră + 

Că ei:nu pot 'înstrăina din. Principate: nicio 
palmă! de :loc,:pentru că: Principatele nu :sunt 
supuse cu sabia, ci:s'aii pus ele:de:bună»voe 

sub protecţiunea;:-Porţei. — In adevăr, ce se atinge 
. de legislaţiunea internă, “Turcia. nu: s'a atins 'de 

dinsa, nică: o-dată,: şi aceasta: este causa, pentru 
care Principatele şi 'în timpii cei din urmă:se 
arătau credincioase şi sincere către Poartă, când 

„din contră, ura; asupra Ruşilor a tot: crescut din 
an în an, din: cause: foarte naturale, precum se 
desvolţă în cele următoare: Sai
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a. „Inclinarea principilor către casa Austriei 
în.suta 17-lea şi: mai mult. apoi. deplina apo- 
stasie a :Principelui . Moldovan Cantemir în fa- 
Yoarea. lui Petru 1 .în anii. 1710 şi 1], umplură 
pe :Poartă de prepusuri şi neîncredere în -prin- 
cipii din familiele ţărilor, şi atunci formă, ea pla 

“nul de a-da, Principatelor :- cu: puterea principi 
din; familiele.  Fanarului, de. la, Constantinopol, 
fără, însă de a se atinge de legile ţărei. Aceşti! fa- 
narioți ai şi domnit în Principate un: secol în- 

„ reg” până la, anul 1821, însă nu: în folosul Por- 
ței unde a ţintit. ea prin această, întocmire,. -ci 
din gi, în gi tot mai “mult în favoarea. Rusiei, 
peniru scopurile. acestei puteri. pe -socoteala ne- 
fericitelor. ţări. Cabinetul -rus,. adică, “spre a fi 
consecuent în urmarea marşrutei politice: desem- - 
nate' de Petru. 1 către Constantinopol, promise 
Fanarioţilor salvarea Greciei şi-i linguşia, cu. laude . . 
de: conlucrătoră: la acest.-lucru mare. Noi scim 
bine. că Rusia-nu s'a. gândit 'nici. pe. departe, la 
liberarea, Greciei, asemenea .că şi  Panarioţii ai 
îngrijit maj. mult. de pungile lor, decât. de fraţii 
lor. cel nefericiţă; cu. toate acestea Rusia, a: reuşit, 
a-i atrage, în folosul săi. e e ss e ti 

i. „Acum. caută; Rusia, a. , stringe. relaţiunile a- 
cestea,, Şi. mal tare, şi.in adevăr resbelele cu 
Poarta încă în suta: 18 îi înfăţişară „mai multe  
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ocasiun! favorabile. Mai virtos' Caterina 2-ă - a-i 

„duse lucrul până într'atât în cât, prin uneltirea: 

printr'ascuns a Fanarioţilor, eşiră dela câţi-va boeri 
cereri pentru :protecţiunea rusă.: Caterina se fo- 
losi de acest moment şi, în tractatul de -la Cu- 
ciuk-Cainargi: anul :1777, se declară, protectoare 

a: Principatelor. In: calitatea: aceasta, se “poartă 

Rusia -d'atunci: incoace:în tractatele ce sati mat 

încheiat, între “ea; şi. Poartă, în care în “toate se 
stipulează câte ceva. şi pentru  Principate,- până 
ce în. tractatul :: de la : Adrianopole. de'la 1825, 
se face vorbă espresă despre capitulaţiunile cele 

vechi icare să şi: raportează : din noă;: însă pe 
lângă aceasta -se vede,; din ce în. ce, tot mal-lu- 
minat. scopul: rus de a- supune: oare! "când. Prin-:. 

cipatele! Imperiului săi. - E i 

Aşa în. tractatul dei la: Cuciuk- „Oainargi 

1777.:în. care Basarabia se desparte de. Moldova; 

ca când. nu s'ar fi ţinut de: ea,.se lasă: din ve: 
„ dere garantata. integritate a. :Principatelor. '-. -. 

„Aşa în anul::1769, Rusia, numar” cu-pute- 
rea, fără 'nici:un.. drept,: promite ::Austriei -'Bu- -. 
covina pentru.'alianţa -ce: avură între. sine, şi 

„apoi. în anul.1777.. silesce'.pe Poartă a: „concede 

formal Austriei această partea: Moldovei.! 

„Aşa purtarea: Rusiei. către patriotul Gri. 
gorie Ghica, principele Moldovei, care la ocasiu-
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nea” aceasta s'a, opus în puterea . vechilor capi- 
tulaţiuai. - E ate 

„Aşa, stăruirea Rusiei în Pacea, de la. Tilsit 
de a-şi asigura din partea, lui Napoleon. domnia 
peste ambele Principate. Sa 

„Aşa luarea şi ţinerea pentru: tot-dea-una 
a Basarabiei în anul 1812 în coritra tractatelor 
şi mai cu seamă în contra capitulaţiunilor.: 

„Aşa întroducerea unui: Regulament Orga- 
nic pe temeiul tractatelor de la Adrianopol, care 
Regulament însă în mai multe puncturi stă d'a- 
dreptul în contra acestui tractat. ai 

„Aşa în urmă încercata, virire pe furiş în 
Regulament a unei clause care nu este tipărită, 
in Regulament, şi care s'a găsit numai într'un 
esemplar manuscris, insemnată, de o mână, ne- 
cunoscută la margine cu condeiul de. plumb, 
care însă, când sar fi primit intocmai după; cum 
pretindea consulul Riickman, ar: fi dat Rusiei în 
legislaţiunea internă drept sancţionator: 

„Această, silință a. Rusiei de a face „0Oare- 
„când din Principate proprietăți ruse, n'a r&mas 
necunoscută ; Porţei, şi dacă ea nu.s'a opus mat 
cu putere acestor plane . inimice şi: pericoloase 
pentru dinsa, :causa nu este lipsa de înţelegere 
şi de voință, ci lipsa de putere “de la “sine şi 

za 
Pa
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isolarea' cea: politică :a Porţei în. velaţiunile sale 

către acest puternic „vecin. i SERI 

„Această pusăciune a, Porţei către. Rusia, 
pusăciune. fundată în natura “lucrului. şi cuno- 
scută . înaintea . Furopei. întregi, s'a ar&tat în 

faptă şi în gilele acestea cu ocasiunea ridicării 
Românilor .şi. a reformărei statului. lor, în cele 
interne. . Căci pe când Poarta, care într'o mai mare 

independinţă a Principatelor! de către. Rusia, îşi 
vedea. prea bine folosul săi, se grăbi a primi 

resultatele revoluţiunei şi a, 'recunoasce . Consti- 
imţiunea. de la 111 Iunie pe care "şi-a dat'o  Ro- 
mânia, sieşi în: 9;: Rusia, care din contră: în mi- 

şcarea Românilor, nu vedea :decât o piedică în 

planurile sale, se studi în tot. modul a:;0 ni- 

micnici şi nu: se sfii de. note -pline de min- 
ciuni cu scop pe de o parte ca Europa să nu-şi 
poată, face o idee luminată şi: adevărată, despre 
starea lucrurilor la Dunărea de. jos, iar. pe, de 
altă parte ca să. împingă pe Poartă la. măsuri 
inimice. către ţara, Română. Rae 

„Ast-fel ' consulul : . muscal de la Tag dora: 
nul. Kotzebue, -într'o scrisoare de la Iunie către 
Mitropoliţul. României, acusa pe Românii din-a: 

"ceastă,. ţară, . că : ati conspirat. cu. Ungurii cu. Scop 
spre a-i--aduce în: ţară; Pa 

„Astfel: manifestul : doranului Neselrode, de
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la' 19 Iulie: descrie pe: Români! cai pe nisce ve- 
cini 1 periculoși altor staturi. ii i ei 

„î 1 Ast-fel notele ruse în: Constantinopol 4 de- 
ping 'starea': Principatelor de la: 'scularea ! Romă: 
nilor: ca o anarchie într eagă „care, a: „sacrificat 
mit de “oameni, : i cei et 

” „Apoi cai putere protectoare; - dicand că'se . 
întemeiază! pe: acestea, "găsesce” ocasiune. de-a 
intra'cu arme în -Moldavia, şi de a ameninţa; de 
acolo şi pe România. Pe: drumul acesta păşind; 
Rusia ! a: reeşit a produce la Poartă o 'purtara 
retrogradă şi a o face ca':nu numai să- ȘI tragă 
aprobaţiunea dată Constituţiunei” Române, ci: să 
trămită şi un comisar din parte: ŞI în' persdâna 
lui Suleiman- -Paşa, cu oarecare trupe: arinate 
şi :cu însărcinare de'a restabili: în Romania” oi 
dinea legală. atita 
7 „Coinisarul Porţei, după ce a. “adunat; sciinţă 

„curată, despre 'starea lucrurilor în: “ţară, sa sim- 
ţit” motivat. nu: numai a.nu implini scopul pen: 
tru care era trimis, ci, întemeindu-se pe ' cea, ce 
a: vBdut. cu- ochii, că ' reformele: de stat .ce se 
făcură ' sunt favorabile pentru Poartă, şi că, sunt 
isvorite din.'voința comună a poporului,. şi că 
pretutindenea, domnesce cea mai -mare! pace şi 
orinduială, a recunoscut pe guvernul: provisoriil . 
din Bucuresci,. la:înţărit sub: nume de Locote-
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nență. Domnească şi a invitat pe agenţii şi ple- 

nipotenţi! puterilor străine din. Bucurescă ca să 

reinceapă relaţiunile lor diplomatice cu guvernul 

cel noi, ca cu un guvern legal şi recunoscut; de 

se aflai în. Bucuresel.. i pe 

„Insă Rusia iar A sciut a ridica prepusuri a- 

supra caracterului lui Suleiman Paşa şi asupra, 
scopului: revoluţiunei române, ca să neliniştească, 
pe Poartă, şi a reuşit prin aceste împutăciuni 

plăsmuite a o face ca. să trimită pe un alt' co: 

misar în persoana 'lui Amegi - Fuad. Efendi, -se- 

“cretarul Divanului, cu plenipotenţă şi instruc- 
iuni “despre a cărora natură, pe cât: ajung sci- 

ile din ţară, guvernul provisoriii până acum 
n'a, putut dobândi sciinţă curată şi sigură, vorbe 

însă, de altmintrelea din isvoare de credinţă, cir- 
culează, şi se crucesc una:pe alta. Bic unii-că 

„comisarul este venit spre a împlini dorinţa Porţei 

şi a asigura, interesul, influențând alegerea,.nou- 

lui Domn constituţional; dic alţii-că însărcinarea 

comisarului este de a .restabili lucrurile in sta- 
„rea dinaintea revoluţiunei, şi că spre acest, Scop 
se adună, trupe turcesci la Dunăre.. Alţii iar. le 

esplică pe amândouă într'acolo, că Poarta - sim- 

țind gândul Rusie! de a ocupa chiar acum Princi- 

Ghica, Amintiri, 27 Gil. i 9
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patele şi de a le ţină pentru sine, se prepară 
la un resbel'-defensiv în contra: acestei puteri.. | 

„Aceasta, este starea lucrurilor de astădi în 
Principate. O împrejurare numai este de luat a- 
minte, că toată România, oră şi cât de neînsem- 
nătoare îl sunt mijloacele - de apărare în contra 
Rusiei, este determinată a opune toată resistenţa, 
putincioasă pentru libertatea sa inăuntru şi pen- 
tru independinţa sa către Rusia; însă tot de -o- 
dată, bucuroasă a intra în orl-ce relaţiuni prin. 
care pe de o parte i S'ar asigura drepturile sale, 
iar pe de alta s'ar ridica frica de-o totală sub- 
jugare de Rusia. | 

„Este de toţi cunoscut că, afară de intere- 
sul comun tutulor puterilor “Europei, de a pune 
odată stavilă întindere! Ruşilor spre amiagă-di, | 
Germania mai are şi alt interes proprii la ţă- - 
rile de.la Dunărea de jos; şi mai ales astăgi 
'când Principatele întind bucuroase mâna, la ori- 
“ce tocmeală, cuviincioasă, se pare, nu numai - 
că a sosit minutul cel mai favorabil spre a a- 
'sigura aceste interese, ci poate să, se nască şi 
pericol âin- intârdiere ; căci Rusia 'sigură. de 
resultatele politicei Sale, 'este în stare de a face 
în curend ori-ce amestec oriintervenire dinaltă 
parte cu neputinţă sai cel puţin foarte cu a- 
nevoe; la, intimplare de a cere cestiunea, italică.
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neapărat vre-v schimbare teritorială pentru Au- 

stria, Principatele nu numai că n'ar vrea, ci ar 
fi încă, bucuroase a intra amendout într'o in- 
timă uniune de stat, între sine şi în altă rela- 
iune de stat cu Austria sub principe de casa, . 
aceasta şi sub protecţiunea Imperiului german. 

„Inalta putere centrală, care în causa, ita- . 
lică a luat asupră-şi intervenirea cu' Franţa şi 
Englitera, ar putea găsi “fără greutate drumul 

care unesce interesele germane cu ale brincipa- 

telor, | 
„Insă înainte de toate să bine-voiască a în- 

„toarce a sa luare aminte la cererea ce o face 
prin mine guvernul mei, de a primi asupră-şi 

intârvenirea între Principate şi între ambele pu- 

teri protectoare în interesul german. bine înţe- 

les şi conform timpului de astădi. 

„Pe lângă încredințarea, de cea mai aleasă 
stimă înfăţişază subscrisul acest . memorial din 
mandatul: guvernului său. 

* Plenipotantal Principatelor Danubiane. în Francfort. 

„loan Maiorescu. 

= Franefort, "jap Septembrie, 1845.
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No. XI, 

” 2-lea, Memorial dat Ministerul German, în 
-16 Noembrie, “din partea plenipotentului României. 

„Joan Maiorescu. . ta 

E „al Ministeiăt | 

„Greutățile acţiunel orientale ocupă de. un 
şir de ani pe. cei. mai: insemnători „publiciştă şi 
bărbaţi de stat ai tutulor ţărilor „Europei, mai 
virtos ai Germaniei. Ca dintr'un instinct caută 
“Europa spre ţările despre Marea Neagră cari se 
v&d alese de ursită a fi teatrul unor mari eve- 
nimente. Ac), simte şi gice. fie-care, cată să se 
aleagă libertatea: Europei mal ales a, Germâniet 
ca acelei mai de aproape! .Pe de o. parte, in- 
semnătoarea din punct . politic şi comercial pu- | 
săciune a Constantinopolului, astăgi scaunul unei * 
„Butrede maşine de stat, a unui corp ce- ŞI trage 
agonia, care însă, tot mai are sub sine fructu- 
oasele ţări Danubiane; pe de altă parte, pute- 
“rea Rusiei ce necontenit tot se întinde spre 
miagă-di, împinsă de nesaţiul de ţări şi ajutată, 
de o diplomaţie astută şi cu multă măestrie or- - 
ganisată ca înfățişătoarea absolutismului celui 
mai ţeapăn şi inimica ori cărei libere desvolţări - 
a minţei; aceste dai dreptate popoarelor libere - 

C
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la. comună "părere . despre 'răsăritul | Europei. La 

aceasta se: mal: adaogă numeroasele vise slavice 

cari se intind până în -inima Germaniei, şi” care 

prea uşor se pot insufla, aprinde şi răpi de ideia 

unui slavism: universal, dacă în: parte nu sunt 

şi până acum. Tot ce -este. greii şi periculos din 
acest. punct. de .vedere se subsemnează sub: nume 

de panslavism... Panslavismul representat, ' după, 

cum cred unii, de Rusia după cum se află ea astăqi, 

este o. chiimeră, .0. neputinţă, pentru că Rusia 

se teme mai tare de 'seminţiile slâvice iubitoare 

de libertate: decât : de alte: naţiuni;:. Apoi. idea 

“parislavismului.. nici n'a eşit de la. Rusia, şi deşi 

nu se:;poate nega că diplomaţia rusească :se .fo-. 

'losesce -'de' această idee: pentru scopurile sale, 

totuşi chiar: Ruşii “sunt. convinşi: de. neputinţa 

reelisăril: panslavismului prin. Rusia. . Dar. peri- 

colul: ânienință din altă parte, de la seminţiile . 
slavice, despre apus şi miagă-di, cari ai asverlit 

mai întâi idea panslavismului în, lume. , 

„După gradul în care s'a deşteptat pretu- 

tindeni: simţul naţional, după studiul: naţionali- 

tăţilor de.a se descăţa de elemente. străine şi 

a se desface de legămintele cele nenaturale spre 

a se stringe, mai tare de cele egale şi .spre::a 

se. constitua de. sine, realisarea panslavismului 

"nu mai este chimeră, ba are încă multă proba-
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bilisate pentru sine. Ei nu cred nici pe departe! 
la realisarea panslavismului, sub forma unuj: 
stat unic şi nedespărţit; cât pentru aceasta po-: 
poarele slave sunt prea despărțite între sine. 
prin datine, limbă, literatură Şi religie. In punc-: 
tul acesta, popoarele slave stau unele . către. al- 
tele mal. tot -în acele relaţiuni în cari stai Şi po-: 
poarele romane :: Români; Italieni, Spanioli. Este 
însă realisarea panslavismului cu putinţă şi pro- 
babilă în formă de staturi confederate, . saii în 
formă de o alianţă, legătuinţă de stat. 

„Pericolul ce.se nasce de aici pentru Ger-. 
mania este învederat, dacă mai virtos vom lua 
aminte cât de -profunde răd&cini a prins ura a-: 
supra Germaniei în toate seminţiile slavice. Ne- 
voia impune Germaniei datoria de a “se gândi: 
la mijloacele prin cari să poată a sta in contra 
pornirilor panslave şi a, înlătura pericolul ce o 
amenința; mijloacele acestea să -îmbie ele de 
ge s'a iîmbiat şi până, acum ; dar Germania nu 
le-a pus în lucrare; ea nu şi-a, prețuit importan- 

„tele sale interese în Sud-Estul “Europei nică o- 
„dată. Ea le-a părăsit într'un mod ce nu se poate : 
escusa, aceasta, se recunosci şi se şi mustră cu 
amărăciune de către cei maj eminenţi bărbaţă, 
de. stat ai Germaniei în toți timpii, precum a.-.-.. 
nume şi în. dilele acestea de către legatul Au- 

|
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striei din Atena, domnul de Prokesch. Observa- 
ţiunea acestui bărbat de stat e cu mult mai 
importantă decât să-nu i se dea un loc în a- 

cest memorial. Ea, se cuprinde într'o scrisoare 

a acelui legat din 30 August 1848, către: nete- 
ricitul ministru Latour, şi sună ast-fel: 

„Ruşii, dice domnul de Prokesch, se aşează 

în Principatele Danubiane cu o nepsare ce se a- 

fropie de crima de înaltă trădare ; lăsarăm noi 

în anul 1829 (ce nam scris ei în contra) gura 
Dunărei să cagă în mâna Ruşilor. întrun m0- 

ment când armata rusească se afla întro astfel 

de pusăciune, în cât cabinetul din Petersburg. ar. 

fi primit orice vemoustrațiune din parte-ne. Poate 

că şi acum ne vom lăsa a ne purta de nas cu 

vorbe goale şi a ajuta ca influența rusească să se 

întărească până la Drava şi Sava. Poarta se re-. 

uptă, dar wave pe nimeni după sine. Franţa se: 

fră de Austria şi anavchia stă sub. un cort cu 

„Rusia, şi Austria şi Germania care ar avea aici 

cel Pintiiii cuvint sunt nule ; fie aceasta aşa sai 

da, mie mi se rupe inima, dar ce pot ci 2“ 

„Nu mai puţin amar.se esprimă redacţiu- 

_nea "Gazetei universale de Augsburg“ în foia 

sa principală de la 18 Oct. 1848: 

„—Intwaceea în Principatele Danubiane, de - 

„unde-avem scrisori de curend, consulii austriacă
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„Se "tractează. de: către Rusia Şi: Sturza cu obat- 
„jocură, după care, dacă vor să- -Şi mântue onoa- 
„rea, nu le mai rămâne -alta decât, să-şi iea pas- 
„porturile şi să plece. Rusia va domni d'aici 
„incolo ea: singură: în țările acelea, până când 
„Germania işi va aduce aminte ce câştigase ea 
„odată acolo cu şiroae de sânge.“ 
n adevăr, pasivitatea representanţilor pu- 

terilor germane în Constantinopol, in lunele din. 
urmă, cu ocasiunea ameninţătoarei sculări a di- 
plomaţiei rusesci în contra, Porţei în causa Prin- 
cipatelor, a bătut foarte tare la, ochi. Nimenea nu 
este care să nu cunoască încurcata stare a Ger- 
maniei peste tot şi mai ales a Austriei precum. 
şi născută de aci greutate de a păşi în cele din 
afară | cu energie; dar cu toate. acestea, dacă vom 
cugeta, că, in cele din urmă Poarta nică a cerut, 
nici a aşteptat: mai mult decât. ca, politica. ei în 
contra nedreptelor pretenţiuni: ale: Rusiei. să fie 
aprobate, pasivitatea Internunciului Austriei ră- 
mâne ori şi cum neesplicabilă; şi omul se simte 
fără voe aplecat a da cregămint unui prepus 
acceptat din 'mai multe părți că cabinetul vie. 
nez a fost din mai înainte înţeles cu Rusia, pen- 
tru ca ast-fel' să-şi. asigureze votul şi ajutorul a- 
cestei puteri în cestiunea, Italiei. 

„Cât penuru aceasta, fie aşa saii alt-fel, a-
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tat este adevărat. că şi cea.:mal nouă. ocasiune 

de a. deschide influenţei. germane: un.:. drum „si: 

gur. şi îndelung ţiitor spre răsărit a: fost, nebă- 

gată în seamă. a 

„Dar soarta Principatelor Danubiane. încă 

nu este determinată; însă se -reluptă .. Turcia a 

pune în lucrare toate măsurile ce-i se. propun 

de către Rusia, încă arată că printre. armările 

sale cele puternice şi prin. trimiterea numeroase-. 

lor trupe spre Dunăre, acea; bună înțelegere 

dintre ea şi Rusia. la care .se provoacă necon- 

tenit manifestele rusescă, este numai sforţată şi 

“ minutală, însă mal. e timp .de -a reapuca şi'a 

îndrepta acea .ce s'a. trecut cu. vederea. 

„De. aceea îmi iai. voie. de a desfăşura Inal- 

tului Minister- în puţine. cuvinte. mijloacele prin. 

a cărora: punere. în lucrare, resăritul Europei se 

poată asigura în. interesul Germaniei şi al. ţări-“ 

lor. de la Dunăre peste tot, şi prin care în.parte 

se poată întreprinde. şi. acum un ce foarte -im-. 

portant. pentru Moldavia şi România ce gem s sub 

îndoita ocupaţiune militără.. .: o Ca 

-„De la :marginele.. sud- ostica ale Germaniei 

până la Marea Neagră sunt.mai ales două po- 

poare, cu puţin la număr, Maghiari şi Români 

orientali, cari îi. taie poporimea, slavică în dou& 

părți. Intre el locuesc şi Germani, anume niște
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neînsemnătoare . colonii germane prin Ungaria 
şi apoi mai virtos Saşii în Transilvania. Aceşti, 
din urmă, ca la trei sute de mii cu numărul, 
esistai de secoli ca o națiune de .sine, cu drep- 
turi şi privilegiuri singulare până: ce uniunea 
Transilvaniei cu Ungaria, decretată în Dieta de 
la Cluj în contra voinţei lor şi în contra .vo- 
inţei Românilor, a tras după sine nimicirea, esi-. 
stenței lor politice, şi a ocasionat ridicarea lor, 
în unire cu Românii, în contra Maghiarilor. 

„Această insurgență din Transilvania, ca 
“să însemnăm în treacăt, n'are nimic a face cu 
mişcăciunele. slavice, nare nici o tendinţă reac- 
ționară, precum. place unora. a dice, şi nu ţin- 
tesce la stingerea Maghiarilor: ori la îngroparea 
libertăţei lor. Nu; acesta e un resbel impus de 
nevoe, o luptă în contra, pretenţiunilor şi în contra, 
terorismului partidei maghiarizătoare . ce acum 
se află la guvern; şi nu are alt scop decât ega- 
litatea, de drepturi pentru națiunea germană şi - 
română, aşa cum s'a pronunţat ea în Constitu- 
țiunea, austriacă, şi probarea prin faptă a ne- 
clintitei lor credinţe către Casa Habsburgă. De 
aceea Saşii şi Românii în Transilvania s'a decla- 
rat pentru Constituţiunea, austriacă. Ca născut Ro- 
mân din Transilvania, crescut între Români, Saşi .:
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şi Maghiari, sunt cunoscut; cu starea Şi relaţiu- 
nile acestor ţări.: Si 

„Dacă Maghiarii ar fi recunoscut şi asigu- 
rat prin lege 'pe cele-lalte naţionalităţi, eă-ar fi 

avut în Români şi: Saşi pe cei mai naturali şi 
mai. credincioşi conluptători în contra pornirilor 

-panslavice, dacă acestea esistă în adevăr. 

: „Dar “Germanii 'aceştia sunt, după numărul 

lor, un element cu mult mai neinsemnător. decât 

ce să se poată lua drept basă pentru combina- 
| țiuni politice inămeritoare (9). Din contra Maghiarii 

şi Românii orientali se însuşesc întemeierei unui 

propugnacul tare şi. permanent în. contra. pan- 

slavismului în interesul . libertăţei Europei şi al 
luminei. “Ambele elemente, cel maghiaric ce se 

ţine de familia, semitică, şi cel oriental roman, a 
căreia patrie originară este Italia, esistă astădi 

în resăritul Europei cu totul isolate, întocmai 
ca o insulă într'o mare şlavică care numai.printi”o 

„îngustă limbă de pămint se unesce „Spre apus 

cu Germania, e 

. „Precum. este de învederat că numai peste 

cadavrul acestor:: două: naţiuni şi peste al Saşi- 
lor ce locuesc printre ei, vor putea a-şi da mâna, 
Slavii despre răsărit şi miadă-noapte cu cei de . 

„ la -miadă-di -spre-a--realisa-un. imperii -.universal 

slav, tot aşa este de sigur că numai prin înte-
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meierea unul stat maghiar. liber. şi fundarea 
unui asemenea stat român tare. mai “încolo spie 
resărit, şi prin :alegarea 'lor de “Gerihania va de- 
veni panslavismul' cu neputinţă, 'iar - Maghiarii 

„Şi Românii în stare de a-şi iniplini misiunea lor,: 
ca înainte- ardă” a: popoarelor „civilisăte. în resă-: 
ritul Europei. | | 

-„Ce se: “atinge mai întaiit de Ungaria nu 
se poate 'nega că elementul . maghiaric! în acest 
regat nu este mai nicăiri: compact de ajuns, ast- 
fel că,. consolidându-se .odată în lăuntru. întrun 
mod: perdurător, să-şi poată urma neîmpedâcat | 
a sa misiune. . Din contra, “Românii orientală, în-: 
tre termenii vechii Dacii, Dunărei Nistru şi 'Tisa,: 
fac poporimea cea principală . foarte :precumipă-" 
nitoare, căci Românii stati âstăgi in Dacia: nouă 
milioane. în contra două milioane trei: sute de 
mil Maghiari, Sârbi şi Germani, şi ce 'se ţine. 
de ambele Principate. Danubiane poporimea este 
esclusiv: română. Si 

„Maghiarii voiră să se întărească prin. în- 
corporarea Transilvaniei cu Ungaria, Şi stoarseră 
cu putere aşa numita -uniune în contra voinței. 
Românilor şi Saşilor. Dar națiunea maghiară, în. 

* Ungaria se afla înainte de uniune într”o propor-: 
ţiune -mult, mai favorabilă. către cele-lalte se-. 
minţii “decât. după uniune; pentru că “Transil-
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vania. a adus "Ungariei cină sute de mii -Ma- 

ghiară :şi un milion jumătate Români, şi „trei 

sute de :mii Sâşi. In adevăr, aceasta: nu se poate 

“numi câştig. : Cea d'intâiu urmare a. acestui -pas 

Bt calculat este resbelul de. naţionalitate::ce “a 

prorupt şi în “Transilvania. Maghiarii șe vede a-şi 

fi cunoscut mai târdii eroarea, căci ei fac Se- 

cuilor propuse: premibile: de a șe strămuta în 

Ungaria: De se va intimpla aceasta, precum e | 

şi probabil, atunci dacă nu . toată: partea apu- 

-sană a Daciei, dar de sigur Transilvania nu se 

mai poate: susține pentru Ungaria; căci Secuii 

din punct :de vedere militar -fac poporimea prin- 

cipală a : Maghiarilor în Dacia iar în Transilvania 

şi cu număriul.. Apoi Transilvania după, pusăciu- 

nea sa geografică 'numai împreunată cu Princi- 

patele .Danubiane va, putea ajunge vre odată la, 

o stare materială plăcută, şi astădi: produsele 

industriei .Saşilor. mai numai în Principatele Da- 

nubiane îşi ai a lor piaţă. ... 

E „De aici ar. eşi pentru viitorul stat român 

de 'sine un teritorii ce ar cuprinde cam întreaga . 

„Dacie veche; Bucovina şi: Basarabia rupte cu 

puterea. şi cu nedreptul din Moldavia, se ţin. fi- 

resce de: acest stat român... Şi , 

„Maghiarii : din. contra ar castiga. « o Dopo- 

rime de viţa lor mai. compactă, şi spre a încon-
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jura pe viitor luptele de naţionalitate între Ma. 
ghiari şi Români s'ar putea şi ar căta a se da 
voie r&măşiţelor ambelor naţionalităţi de a trece 
în statul respectivei lor seminţii după esemplul 
Secuilor. Pacificului şi industriosului popor “Sas 
i Sar asigura în noul stat 'român: esistenţa . sa 
nâţională precum era înainte de uniune. - - 
„Ungaria, fără Croaţia şi Slavonia: şi fără 

Transilvania şi ce se va maiadăogă la ea, Unga- 
ria, dic, cu o poporime maghiară. ca precumpă- 
nitoare va, fi mult mai fericită şi mai tare. 0: | 
ast-fel de Ungarie, legată prin alianţă ofensivă - 
şi defensivă cu: România şi alipite amândouă de 
Germania, printr”o legătură de stat, cum am-pro- 
pus eii pentru. Principatele: Danubiane în Ne- 
morandul meu de la 17/; Septembrie, înlătură 
pericolul panslavismului, asigură  resăritul Eu- 
ropei şi câştigă Germaniei o influenţă necesară 

“ce i se cuvine până la Marea Neagră. . 
„Cum că naţiunile aceste amândouă ai să 

se lege de Germania, este o încredințare gene- 
Tală a tutulor “Românilor şi Maghiarilor ' celor . 
Jluminaţă şi înţelepţi;. căci ori şi cât; de favora- 
bil S'ar 'alege,. s'ar determina esistenţa de stat a 
ambelor două naţiuni, ele fără Germania sunt 
prea debile contra panslavisrhului.  - 

„Însă, ca, cestiunea, orientală să se desnoade |
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mai cu deplinătate, ar căta a admăsura. Gre- 

ciei' termeni .mai naturali atât pe uscat cât şi 
în insule. 

„Realisarea acestor combinaţiuni este fără 

îndoială lucrul viitorului, insă dacă nu ne în- 

şală toate. semnele, minutul nu este departe 

care va pretinde toată, activitatea şi îndemnă- 
tatea bărbaţilor de stat ai Germaniei pentru 

realisarea. acestor combinaţiuni în . „toată a lor 

estensitate. 

„Chiar ridicarea, Românilor din vara aceasta 
a adus Germaniei . aminte .de datoria, sa, şi a 

dat dorita ocasiune de a lucra 'către acel scop. 

Aceasta se poate şi acum,. cât pentru Moldavia 

şi România; şi sunt sigur că resultatul va re- 
munera intreprinsa ; căci, cum am insemnat mai 

sus, soarta acestor frumoase dar nefericite ţări 

nu ste încă nimic mai puţin decat determi- 
nată. 

| „Firesce, aci ni se pune în cale întreba. 
rea : cum s'ar purta Turcia la aceasta? 

„Fără a mă lăsa asupra evenimentelor ce 

la o transformare a staturilor Europei neapărat 

or..lovi pe Turcia, întrebăciunea aceasta, cât 

pentru Moldavia şi România, cum sunt ele astădi, 

se poate deslega prea uşor. Insăşi - Turcia ne 

iese aici cu braţele. deschise.. In anii cei. doi din
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a. 

urmă mai de multe ori a venit vorba la: Poartă, 
că prin capitalisarea tributului anual să. se: Uşu- 
leze Tescumptrarea acestor două Principate Şi 
să se lase ds tot libere. o : 

“ „Turcii. argumentează ast-fel: Pentru : Tur- 
cia este mai bine, “este nemărginit mai folositor 
a-şi fâce cu modul. acesta din poporul.romăn un 
amic credincios “decat ca, Principatele să mai 
rămână şi de aci înainte numai un câmp de- 
schis pentru intrigi din partea Rusiei în contra, 
lor înşile şi:in contra Turciei. - 

„In adevăr, depărtarea, influenţei rusesci de 
la Dunăre este-pentru Turcia o cestiune de viaţă, 
şi .ori-ce ajutor. pentru aceasta din partea Ger- 
maniei Iar primi ea cu recunoscinţă: Principatele 
sunt în: stare de a se rescumpăra; însă pentru 
cuvinte ce se înţeleg de sine, ele nu pot; încerca, - 
vescumpărarea decât sub garanţia şi protecţiu- 
nea, Germaniei. i 
„De aci se vede că .cea d'intâii ocupăciune 

a ambasadey germane la, Constantinopol ar fi a 
lucra ca, trupele rusesci să se tragă din “Princi- 
pate, la care să ceară neapărat învoirea, cabine- 
tului vienes, pentru că Turcii sunt 'dedaţi -a, 
veds pe Germania în Viena; către aceasta Tur- 
cil nu vor înţelege nici odată 'ce va să dică pu- 
terea, centrală a. Germaniei până' ce Prusia şi
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Austria: nu se vor supune a-şi rechiăma 'pe am- 
„basadorii lo speciali.. Tot odată - Gu. acest. pas 

-S'ar putea începe negociaţiuni: pentru rescumpă- 

varea, Principatelor şi pentru unirea lor într'un 

“stat, sub un Principe din casa Austriei şi sub 

protecţiunea Germaniei. Ceea ce mai rămâne de 
făcut pentru un stat . „Roman mai mare: atârnă 

de la viitor. :. a 

„Inalta putere centrala. a. Germaniei este 

de a “găsi pe uşor. drumul .cel 'mai bun,.spre a 

adveni la un -resultat fericit în . interesul Ger- 

maniei şi al Principatelor tot de odată. | 

„Dând înaltului - minister. al . Germaniei: :a- 

coastă . -hârtie,: subsemnatul remăâne: cu. cea maj 

aleasă stimă, .. î, IEN at 

„Ioan Maiorescu“ | 

| „Plenipotentul Principațelor Danubianio. 

 Prancfort, “ha Noembrie, 1848, ' 

Xeo, SIL 
bi 

“Din aciele Parlamentul de Framefori asupra 
„ Principatelor Danubiane, î 

Ia  sedinţa. 96 de la. 18. Octombrie, „dom- 
nul Schulz de la Vailburg.a.. “pus: această între- 

bare. Ministerului. celor esterne:. i 

Ghica, Amintiri, 27441. 10
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«Ce mesuri a: Îuat : Ministerul Împeriului 
German spre a'apira 2nleresele Gormaniei în. 
Moldova şi România! în contra. esorbitanfelor u- 
SOS | 

" „Ministeriul a dis că va! aa răspunsul în lu- 
na, 'următoare, adică la 16. Octombrie. 

„În şedinţa 97 de la 16 Octombrie dom- 
nul Forster de la Hiinfeld a motivat a doua in-. 
terpelăciune ast-fel: ' a | 

„e Principatele - Romanice, România şz Mol 
davia, sai alipit Autinţele (2) Zopulilor germâni 
Pentru a-şi întocmi o Constitufiune . deinocratiză, 
Rusza sa amestecat, Poarta însă a 7ecunoscult 
nouele institufiuni final ele un Bropunnacul.pen-. 
Zru sine însăşi, dar Brin influența rusească se 
Zedu nevoită. a-şi lua înapoi aprobarea dată. Rui- 
sa concentrează la marginale Principatelor trupe, 
rupe armate însenmătoare, dând cu aceasta Sco- . 
Zul stii învederat pe față de a apuca Principa- 
Zele şi de ade ține pentru sine, când de altă Parte 
ea şi acum face şi drege în ele ca în casa sa. 
Principatele nu sunt cu: dreptul de vesel Suba. 
gate de Poartă, ci Sad. Dus. de bună voie sub fro- 
Zecțiunea ci prin tractate refiindu-şi droptul de: 
ziidependinjă legislativă i adunistrativă, 32 finan- 
“fezle” Suit “ăle  Prinapatelor, cari at să dez 
Porței numai an tyibut fentru ca să de Protageze.
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Nici o năfrune îvare interes aşa de *mare ca cea 

germană dea nu lăsa :să cadă. aceste * Piinti- 
Date sub puterea. Rusiei. Un “ Împeria Romanie 
despre amiagă-di legat fivesce de. Germania, are 
fot acea înaltă: însemnătate ca cel... Maghiar, : ba 
încă şi mai înaltă. De aceea îmi" iat voie: de:a 

Pime aceste. întrebăciuni. Minasteriului | 

azi Ce măsuri a luat Ministerul 'de “a opri 
'-inundaria 2 Vieipatelor de trupe 7 7usescă s de-a 

apăra drepturile lore, ii i 

„..î «2. Ce piedică stail da mijloc de 70: se. bz- 

„it degați da. Pelersbiurg “şi” Constantinopol? 

«3. Putem spera "că. aceşti “ambasadori vor 
Born CUPE Do ar SĂ 

“„Ministeriul a răspuns” în - această.  şeinți la 

aribele întrebăciuni precum. urmează: 

'.« Doze - duiterpelăciună *se- fin - des etaginiile 

Garmin şi ale pulevei centrale către. Moldavia 

'-şz Românza. .; O: interpelăciune, ce sa. făcut cuno- 

i-scută încă. de. Vineri, este din partea: doninuduă 
"Schulz: şi a mai multor altor. domni ;. cea-laltă este 

din partea domnului Forster ce sa adus. astăgli 

- 2 cunostința  Parlamientului.: La această am o- 

noare a: 7ăspuinde înaltei 'Adunări.:.că ponderosi- 

Zatea Principatelor: Danubiane pentru : Germaiita 
Sa. Vecuinoscul. de:: : Ministeriii- în Zoată a: ci. esten- - 

state, că îMinistertul cunoasce foarte: “dumanat. că
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0 mare parte: a viitorului Principatelor atîrnă 
de'a o amesurată. înlucrare a Gerniantei, şi. că 
Brin urmăre.. Ministeriul este Pă/runs dle. netesi- 

Zatea de. a: “câştiga acolo cât se va putea mai. cu- 
end. elementului. germati ponderanția cea mai "de- 
Terminată ;. dar. înalta adunanță va ecuntoasce că 
“asemenea preliminări urmează a: se Jace întrun 
mod -vespungetor scopului. “De aceza Ministeriul 
Sa pus în vrelațiuni directe cui bărbaţii cari. cit 
cunoscinfe întinse despre starea. Principatelor dela 
Dunăre, ca împreună cu ci să se consulteze de- 
spre modul cel mai înemeritor. de a înnoda. vela- 
fruni. diplomatice cu aceste Principate, . 

« Resu/fatul desbaterilor cu aceşti bărbaţi: este 
că deşi Principatele ast un grad cert de independență, 
dar încă tot se fin de Turcia; Brin urmare, vela- : 
frunile diplomatice cu ele. ziu se pot îzinoda înainte de 
a se dega cu Constantinopolul. Aşa dar Să deterini- 
nat a se pune în lucrare ambasada. la. Constant 
Zinopol; şi. am onoare 'de a: face. cunoscut  Adu- 
“ărti că aceasta se va face în cel mai scurt 
mpa E) 
ip Piind-că ministrul n'a, răspuns nimic - pen- 

“tru. ambasada de la: Petersburg, interpelaţiunea 
Sa repetat la 283 Oct. .şi ministrul iar aură 
spuns numai pentru Constantinopol Şi Princi- | 
pate ast-fel:.. 
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« Ministeriul, precum. a declarat în: una din 
şedinfele trecute, se ocupă cu ambasada din Cos 
Sfantinopol,. şi am onoare 'de a notifica că amba-. 
sadorul sa şi denumit. Tot odată cu ambasăilo- 
rul vor pleca şi agenții diplomatici pentru Prin- . 
cipatele Danubiane şi alte puncturi în Orients. 

„In şedinţa 106 de la 81: Octombrie, dom-. 
nul Schulz şi consorţii ai motivat . ce se vede 
mai. jos în modul următor : 

«Luând în. băgare de seamă că. România şi 
Moldavia printrun' adins. împuternicit. care de. 
mai: mall timp aşteaptă vesultatul . stărutnțelor 
sale, a cerut o ntervenăre sprijiniloare din Par-. 

Zea :Germanăeă;.! tite a i 

«Luând în băgare de seamă că de cele Piitâiit 
datorii” ale puterei centrale . se. ține “a întoarce a 
sa Iuare -ainte- asupra fovilor -de da Dunăre, şi. 
a trage. în cercul activităfei sale o materie ce 
Bână “acum. a afost megtijată într 24 mod neespli-: 

cabil ;. aa AP 
-<Inând în băgare de: seamă că. aici nul se. 

Îucrează de mai puțin decât de destuparea vecha-. 
dor drumuri. ale comerciului şi ale. emigrafiunei : 

germane, şi despre asigurarea velafrunilor intime. 

ct Orientul, prin împingerea înapoi a exorbitan- 
fiilor ale Rusiei ce cresc amenințând; 

«Luând în băgare. de seamă că - acestei “mi...
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szuni, ce urmează din noi Posăctunea Germaniei, 
dine. în. ajutor vidicarea - Romanilor. vesăriteni. 
Pentru libertate, Şi. că violenta apesare a: acestei , 
ridicări. îndoesce: frebuința protecțiunei ş 

«Luând în urmă în dăgare de: seamă "că. 
Germania în împlinirea acestei amzsiună poate fi. 
sigură chiar de. sprijinirea Porfei, „ Aaunanța ge- 

r nerală decretează : 

A se întocut au comitet care să 'se consul. | 
Zeze asupra. cestrunei Dunărei. în toată a ei este 
sitate. -ŞI să facă protectele cuvenite». î 

„Această : moţiune s'a dat la comitetul causei. 
internaţionale ca să raporteze. Raportul. s'a &i-. 

„tit în şedinţa 108 de la 3 Noembrie,.a căruia 
cuprindere pe scurt este aceasta: - 

“Comisiunea  causei. internaţionale "cunoasce- 
în toată a ci însemnătate şi -estensitate cestiunea.. 
Danubiană atinsă în mofiunea de mai SUS, “ŞI S0-. 
cotesce de datoria puterei- centrale a întoarce de. 
Zina sa luare aminte ferilor Danubiane, Precum 
2 Şz. declarat  Ministeriul celor externe că se o- 
cupă cu această cestiune importantă; care cu du. 
7ere mărturisit, Brea a fost Până acuut wm părăsită 
de Germasita; 

„ «Comisiunea, unindu-se în faință cu piotioele 
celor ce ari făcut 7ofiunea, nu găsesce cu calea 
întocm? o comisiune specială pentru această ce- 
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Stiune. „acum, când prin înzurcăturile ce sazi zp24 

n toată partea sud. estică, desnodământal” acestei 

cestiună nu cade “nemijlocit în cârcul, uerărilor 

Adunanţei. Dar Germania are să urmeze. o poli. 

tacă puternică. Za Dunăre, Şz această. politică spe: 

FĂNICĂ poate Zucra, Şz va acra. curind CU: atât 

mai tare şz tai făcitoare de bine, ca cât Germa: 

na are să. "7epresenteze . în resărit decât | causa 

dreptăței, civilisapiunei ŞI a Libertăfei. Acesta mari 

zuterese de viață. vor f recunoscute în timpul: scai 

şz pentru Jerile , Danubiane». PRE 

„Comitetul propune. ca, aceaștă, causă : să româe 

la. comitetul causei ințernaţionale. .  Preşedințele 

va. însemna 0 Ș de deşbatere. i ta 
e 

pati 

NOX ti 

Generalul. Magheru, către. Io Ghica ta, don. 
stantinopol., 

“Trieste24 Ianuarie. (5 Febr.). 1549. sn 
a. ct 

„Socot de prisos a-ţi. da. aică, o relaţie a a 

m&nuntă despre. deliberarea fraţilor noştri aspa; 

triață, sigur fiind că vel fi sciind aceasta foarte 

bine. 'Trebue . să fi sciind asemenea . că. Archi- 

mandritul loan Snagoveanul, Bolliac, N, Bălcescu, 

Bolintineanu, Gr. Ipătescu, A... Zane, Aristia, o:
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nescu şi Deivos ai: trecut în Transilvania unde: 
se află şi Tell şi Eliad; iar cei-lalți sati dirigeat 
către Occident, spre Paris şi London. 
„Bă, precum şi aiţi Români, am fost silit 

a părăsi Hermanstadt-ele, unde mă aflam, prin co- 
municaţie oficială din partea comandantului Trans. 
silvaniel. Mi s'a imputat adică că Trânsilvănenii *- 
şi Bănăţenii m'ar fi fost cerut; ca comandant al 
lor, intrigă făcută, negreşit de către inimicii no-- 
ştri Ruşi. De aceea am Şi hotărit a mă - trage 
spre Occident şi a mă opri de o cam dată aici | la Trieste, unde până acum sunt în pace; şi 
unde după posiţia geografică a acestul oraş mă - 
aflu la egală distanţă de către Paris, Francfort, 
Viena, România şi Constantinopol. Incă de la 

„Belgrad, mai mulţi amici al causei noastre Şi - 
chiar compatrioți d'ai noştri m'ai îndemnat a : - 
veni acolo la. Stambul, făcendu-mă să pricep, că 
la ori-ce eventualitate de ruptură între. sciutele 
două puteri aşi: putea fi de folos la organisaţia 
mesurilor resbelnice ce ar fi luat in ţara noa- 
stră. Erâm aproape de a o face, dar altă consi- 
deraţie m'a făcut a renunţa, pentru 'puţin timp 
la acest proiect; iată ce: 
„*„Indată după, plecarea mea din Herman: 
stadt, în tot cursul -călătoriei mele am audit di: 
ferite noutăţi, cari erati departe de a mă bucura.
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Că, adică: la : Constântinopol 'se: dusese.: şi: se: a- 
creditase falşa faimă cum că emigraţii noştri ar 
fi împărţiţi în două câmpuri oposite; că la Con- 
stantinopol încep a se grupa Românii cej “buni 

“sub nume de partida turcă, şi că aceştia -din 
toate puterile se silesc acolo a contrabal anţa şi 

a paralisa acturile şi lucrările unei alte partide 
Române a cărei numire ar fi germană şi "care 

la Francfort, cu capul: e Eliad; ar. fi lucrând cu 

totul în contra interesurilor Turciei, şi prin:ur- 
mare ar fi având-o "politică cu' totul :oposită cu 

“aceea a adevăratei partide 'turcă dela ' Constanti- 

nopol: Că pe: lângă” acestea, ! ' aceasta, * din' urmă 

ar fi 'vrend să:şi dea un cap, de vreme. ce 'în- 
chipuita partidă germână şi-a dat pe: “Eliad, care, 

după cum se credea:la Constantinopol, Sar fi şi 

aflând de mult la Francfort cu Maiorescu. 

„Aceste vesti mail. întors din drumul mieii,. 

cad: am 'voit să lămuresc ca ce aparență ar fi 

putu să dea naştere unei asemenea, -suposiţii. 
„Apoi, iubite domnule, trebue să: scii mai . 

| inainte de toate “că deşi. sar „fi ivit în: timpii 

trecu mai niulte”! 'desghinărt! personale, însă a- 

ceste mic jocuri de ambiţie! S'aii şters, îmi place 

să o''cred în toată. convincţia, s'ail şters dice di-: 
naintea periculului! iminent al patriei“ comune.
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Nimeni, gic, nu poate fi atât de mic la inimă, 
atât. de puţin: iubitor de ţara lui ca să, şe :mai 
gândească. la 'nişte calcule vile de ambiţie: e- 
goistă.. Ra E FE RI 

„Scii bine, domnul. meă, că din capul du- 
crului tot-deauna noi am. vizat a ne agăța, a 
rezema politica. noastră de . Puterea Ssuzerană, 
Toate lucrările noastre, toate. faptele noastre ai 
trebuit negreşit să dovedească Europei Şi . may 
cu seamă Porţei. că adevărat acest sentiment a, 
format esenţa, politicei - noastre, căci. într'alt, fel,. 
ca să aduc aici un mie esemplu, .ce. n'ar. fi Du- 
tut face bravii. Români, cari aveati armele în 
mână, şi toate gloatele din „ România, mică ?.... 
Am vădut însă că Turcia, cu toată, bună voinţa de: 
a ne sprijini, se găsia într'o posiţie inferioară 
înaintea, celei-late puteri. Ce trebuia să facem 
noi? Negreşit să căutăm „& Scoate pe Poartă, 
din această, posiţie, . şi a o pune pe un. picior, 

„mai ferm. Cum o puteam face? Pe cat ne iertă. 
„Puterile, negreşit. prin silinţa de .a trage sim- 
patiile celoi-lalte puteri libere asupra cause! NOa- * 
stre, şi de. a căpăta, prin . chipul acesta, puteri 
noue, cel puţin morale, Inaltei Porţi. Aceasta, 
am .făcut'o şi aceasta mai mult decât toate 
poate dovedi mai chiar cât de. strins ne ţi-



POLITICA EMIGRATILOR 155 
  

nem noi'de Turcia şi cu. câtă căldură, „sinceră 

ne silim a o..ved6 -tare. şi..puternică, ca ast-fel 

să poată şi pe noi. a.ne- ajuta. cu mai: multă e- 

ficacitate. .. : DEI aaa | 

„Acestea, seral . destule ca: să. nimicească orl- 

ce suposiţie- nefavorabilă :asupra . agenţilor din 

Occident ai :emigraţiei. 
„Ei am scris lui. Maiorescu, încă dela. A 

gram şi chiar de aici, -căci Eliad nu s'a .mutat 

de loc pâna acum din Hermanstadt, cerendu:t un. . 

espus ;de lucrările. sale. de acolo;: El îmi:. şi a-- 

dresă alăturata -scrisoare. care n'are trebuinţă de 

comențariă. Maiorescu. apoi.a şi. venit aci la, 

Trieste, mi-a. narat şi din -gură ale. lui lucrări: şi. 

mi-a spus că ai fost întru toate aprobate şi de 

fraţii noştri, cari, spre. a. se duce. la: Paris, ati 

trecut. 3 s'au oprit mai multe. ile pe la Franc- 
fort.. a ÎN 

Ei trimit chiar scrisoarea, în; original: alui 

Maiorescu, ca dacă, vei, socoti de folqs,-s'0 poţi 

arăta. la care „vei vol acolo, ca. să-i scoţi din 

" ori-ce presupus -asupra noastră, şi ca să-i încre-. 

dinţezi că în - Germania mam. căutat alt decât: 

a face politica,, el amică şi conformnă,.. cu a Tur: 

ciei în cestiunea română. SE 

„Acum rămâne a-ţi comunica şi diferitele
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m&suri ce am socotit. de neapărată; trebuinţă a. 
lua în: causa organisărei emigrației. : - 

„Atât Maiorescu. cât 'şi ei: am scris celor. | 
dela Paris în causa aceasta. Cei din “Transilva- 
nia, în număr de: mai bine de două sute, şi noi 
(şi negreşit, după cum mi-a. spus Maiorescu, şi 
cei dela Paris aproba idea aceasta) am luat 
hotărirea a alege un comitet, Comitetul: acesta 
va fi mixt, va fi compus. adică: e „Români şi 

Moldoveni, căci ar fi : foarte” impolitic şi foarte 
imprudent; ca nui de 'sine:ne să facem o despăr- 
țire intre interesele omogene! ale “ţărilor Româ- 
nia şi Moldavia. Acest, comitet va denumi dele- 
gaţi. la toate . cabinetele “puterilor. europene, oi 
unde va găsi cu cuviinţă. Politica comitetului 
va fi determinată 'de. voturile majorităţei mem- 
brilor lui. Se va ocupa; în numele nâţiunei ro- 
mâne de toate mijloacele atât materiale cat şi 
morale pentru triumful 'causei noastre şi. pentru 
întreţinerea, fraţilor emigraţi (Români-Moldoveni).. 
Această idee fără, indoială ar să o aprobezi -şi 
d-ta; cu toate că, după. comunicaţiunile ce ni le 
făcu Filipescu, d-ta. precum şi cel-lalţă fraţi emi- . 
graţi de: acolo aţi fost de părerea numi un sin-. 
gur cap. Ei însă socot ca să părăsiţi această 
din urmă opiniune; may virtos că, după - cum ! 
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m'âm silit: a vă. esplica, : ori-ce :prepus. de dife- 

rite partide s'a: aridicat: peniru tot- deauna de. de- 

asupra emigrației. . ta 

„Am convocat pe toţi capil revoluţiei noastre 

a, se aduna. saii la Viena, sai la Trieste, ca cen- 

„tru, spre a procede. la elecţia acestui comitet, 

şi fiind-că spre esemplu ar fi cu greii în toate - 

privinţele ca toţi cei de la Transilvania să se 

transporte . aici, s'a găsit cu cale „că et să tri- 

mită: numai. „delegaţi cărora, să le confieze votu- 

rile lor.:pentru acest. comitet. 

„Ast-fel vor vedea Turcia şi Europa că: -Ro- 

maânil de obşte, sunt; uniţi şi că, toate. silinţele 

lor sunt : îndreptate spre “un “singur, ţel, spre 

-menţinerea, puterei Otomane şi. spre . fericirea, 

- ţărei lor. “Luând in consideraţie toate: acestea, 

fără indoială Inaltul Divan se. va convinge — dacă 

nu 's'a fi convins încă bine—că noi lucrăm -ca, 

chiar. nişte Turci, -căcă inamicul comun a făcut 

a ni se confunda interesele, şi; ane uni. ca nişte 

frați pe cari îi ameninţă tot un pericol. | 

„loan. Filipescu, amicul nostru, mi-a. “spus, 

spre “bucuria tutulor, c'avem amici buni la Stam- 

bul. Cat pentru d-ta îţi mulţumesc şi din parte-mi 

ca român că prin.energica şi patriotica, d-tale ac- 

tivitate poţi balanţa, după cât se poate face, in- 

fluenţa. inimicilor noştri. |
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„Aduţi aminte 'că patria, a-tale nu va, fi in- grată catre salvatorii.:el Şi această idee să te Susţie în dificila d-tale misie... i o 

e „Salutare şi frăţie - 
- „Amicul d-tale, G. Maghieru. 

„P. 8. 76 rog, iubite domnule, de a, cer. ceta, de se va putea;'daca s'a primit la anâba-. 
sada franceză de acolo un pachet ce lam fost adresat prin d. Hory din Bucuresci către D. Des- saint. Inti'însul se cuprindea 0 relaţie esactă de toate evenimentele şi 0 esplicaţie pe larg a conduitei - ce am trebuit să ţin în timpul din urmă. Toate astea, - rugam pe d. : Dessaint, ca după ce le va: împărtăşi generalului” Aupick,. de va socoti că: e bine, să le dea apoi lui -Riza Paşa, “căci. noi toţi “credeam că, acesta era să Yamplaseze ' ca ' comisar-. cu noue instrucţii . pe Puad Efendi: -. ORI i .. 
'-„Nu'mă îndoese că: vey binevoi a, 'm& o- nora: cu' răspunsul d-tale, -şi a mă vesti cesta făcut cu pachetul mai sus numit, Dai 
„Adresa mea, -este:-- Constantin : Baithelemi, Trieste, “Poste-Restante, :: pa
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No. XIV, iti 

Dan Maiorescu către Generahu Maghiru la Trica 
1 

„Mier, "aa pecerabre, 1848, 

| „Dreptate, Prăţie! N îi e 

. „Amica, o ă aia 

Am primit scrisoarea, 'd- tale de la Agram, 

în care îmi dici ca să 'viii dela Viena să ne ve- 

dem “în Trieăt, “am primit 'şi pe: cea-laltă . chiar 
„de: la Triest, în care. mă. insciinţezi, că şi ami- 

cul nostru. I. Filipescu, ce 'se întoarce de la Con- 
stantinopol; se află cu d-ta în Triest.. Voiii. pleca 

şi eu în 2—3 :dile, casă ne întilnim. acilea. 
Până atunci m& grăbesc a-ți da.o scurtă relă- 
ţiune despre lucrările “mele în Francfort,: ca. să 

puteți şi d-voastră a informa.-pe agentul nostru 

-din Constantinopol. Eii, care“ cunosc îndemână- 
“tatea, diplomaţiei moscovite, şi "basa e.,:de-a se 
servi: de” toate :mijloacele: ce duc: la scop, nu mă 

mir de prepusul întru care se: află. Poarta Oto- 

mană, 'că:0 partidă română în capul căreia, se 
află:-d:: Eliade, iar fi lucrând prin 'mine în:Franc- 

„fort în contra 'intereselor “Turciei. Interesul ce a 
luat în -Francfort şi: Ministeriul şi Parlamentul la 

“Causa: română, ' a''făcuţ,- cea mal. neplăcută, înti-
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părire în Petersburg, şi diplomaţia acestui ca- 
binet a inceput de acum a, prepara, piedici şi 
stavile-. ambasadorului Imperiului. german, pe 
când va merge acesta în Stambul. Aceste le aflal 
chiar din” gura miniştrilor“ Şi a preşedintelui Par- 
lamentului în Francfort. Nu este nică o îndoială 
că diplomaţia, rusească se încearcă a speria pe 
Poartă, că noul Imperii german vă fi pericu- 
los pentru Osmani; însă. frica aceasta “va ţine 
la "Turcă. numai pană atunci, până când ei. vor 
citi  Constituţiunea Germaniei de la: Francfort, 
în care la titulul, despre terminul Imperiului german 
s'a decretat acest principiu : „Nici. o''țară care 
nu este germană, - adică al. căruă Popor. nu : este 
german, nu: se va putea, încorpora nici odată cu 
nică un, stat german. Principă Germani cari dom- 
nesc astăgdi peste țări ce nu sunt germane, vor sta 
de aci înainte câtre aceste țeră numai în relațiune 
de unire personală“. Ce frică poate să aibă 'Tur- 
cia, acum când în legile fundamentale: ale noului 
Imperiii, se anulează, înainte ork-ce conquistă din 
partea, Germaniei? 

"Iată pe scurt cea ce am lucrat în  Branctort 
cu Ministeriul da dreptul şi prin Parlament : 

„La Tia Septembrie am dat Ministeriului 
un memorial, în care am arătat” drepturile Prin- 

-cipatelor întemeiate pe, capitulaţiunile. lor cu.
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„Poarta şi pe tractate; am esplicat. relaţiunile 

Principatelor către Turcia şi Rusia, precum şi 
relaţiunile. intre 'Turciă: şi .Rusia,: în ':ceea. ce 
se atinge de: Principate, până la, trimiterea. lui 

Fuad, fără a sci ei la 17/oş. Septembrie ce -a..:fă- 
cut Fuad-in Bucuresci.., i 

Da €/hg Noembrie am dat alt “memorial în 

“care tractez Cestiunea Orientală din punct de ve- 

dere european în general şi: român în. parte. 

„Ca român în. acest. memorial nu puteam a nu 

mE gândi. şi de. întimplarea. când:.o totală me- 
-tamorfosă în Buropa ar.lovi pe Turcia .in teme- 

liile sale, şi a. nu. mă. întreba: ce..ar. putea, fi 

atunci Românii pentru;Europa, în; general.: şi în 

parte pentru Germânia?.. Afară; de acest cas, toată, 

lucrarea mea, este. în interesul: Turciei, unit cu 

interesul Principatelor. Venind la Triest, vă. voit 

citi lucrările mele, şi veţi vedea. „Acum vă în- 

semnez; că causa română a venit de':cinti ori 

în Pailamentul' Germaniei, pană la plecarea mea 

spre: Viena. | 

„10 In: şedinţa . 96 in 18. Octombrie inter. 
pelară cluburile din. centrul stâng. şi. aripa, stân- 
'gă:' Ce măsuri a, luat Ministeriul. în contra. esor- 

bitanțelor rusesci în Principate?. . . A 

„90 In şedinţa. 97 sta citit altă. interpelare 

foarte, interesantă, întemeiată pe. capitulaţiunile 

Ghica, dmintiri 27,641, IN
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Principatelor. Un român: nu ar putea face mai 
bine. Ea, desvoltă importanţa . poporului român 
pentru Europa, Germania; şi Turcia în interesul 
aceştia. Ca să „vedeţi că nu.e în contra intere- 
selor "Turciei, .iată traduc aci răspunsul Ministru- 
lui celor esterne, scos din cuvint în cuvint din 
actele Parlamentului . cele tipărite. Răspunsul s'a 

„dat tot în: şedinţa 97 de la 16 Octombrie; după 
cela 13 Octombrie seara s'a ţinut o conferinţă; 
ministerială de 8 ore, asupra memorialului mei 
dela 29. Septembrie. In conferinţă a fost de faţă 
-Archiducele. Ioan; şi după stăruirea .mea s'a a: 
dus şi: Baronul Richthofen, consul general al Pru- . 
siei în Principate, :pentrucă;-la intrarea, Ruşilor 
în Moldavia a rupt relaţiunile. sale cu : Sturza, 
venise. la Berlin; tot după stăruința, mea, s'a | 
chemat. în acea conferinţă şi istoricul Pallmereyer . 
cunoscut -Turcilor în Constantinopol şi chiar per- 
sonal Sultanului, dela, care are şi Ordinul Nişan. 
:După - conferinţa ce.:a avut “Ministeriul, sa 
dat apoi Luni în 16 Octombrie la ambele inter. - 
pelate acest răspuns în Parlament: | 
„în e Doue, înterpelate se fin de relațiunile Ger- 
maniei: şi ali pulterei. centrale către Moldavia: ŞI 
România. O interpelată, ce sa făcut. cunoscută. 
încă de Vineri (13 Octombrie), este . din partea | 
dlui Schulz, şi a mai multor altor cunoscuţi:;
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cealaltă este din partea d-lui” Forster şi'a con- 
“sorfilor, care sa adus astăgi în cunoscința - Par- 

Jamentuluii. La aceste am onoave de a vespunde 

înaltei Aduinanţe, că ponderositatea Principatelor 
Danubiane 'sa vecunoscut de Minister în toată a 

că. estensetate, că ' Ministerul cunoasce 'foarte - Îu- 

minat, că o parte a viitorului acestor Principate 

afîrnă de da o cuviincioasă (convenabile) înlucrare 

a Germaniei, şi că, - prin urmare, Ministertul este 
Detruns de necesitatea . de a câştiga acolo Germa- 
mei ponderanţa cea mai determinată. Dar înalta 
Adunanţă va recunoaste că asemenea prebiminări 

urmează a se face întrun. mod amesurat Sscopu- 

lui. De aceea Ministeriul sa pus ' în  velațiuni 
directe cu bărbaţi cari at 'cunostinfe ' întinse de- 

spre starea Principatelor, ca împreună cu ci să 
se: consulteze “despre modul cel mai înemerit de a 

înoda . velațiuni diplomatice cu aceste Principate, 
-Resuitatul desbaterilor cu aceşti bărbați este că, 

deşi Principalele ad un grad cert (certain) de în- 
dependință, dar ele tot se țin de Turcia; prin 

urmare velațrunale diplomatice cu ele se pot înoda | 

numai după ce“ se vor întepe cu Constantinopolul. 
Am onoare de-a face cunoscut Adinanţei, că sa 

determinat ase pune în lucrare“ ambasada! de 

“Constantinopol în cel mai scurt timp». 
„Acesta. este răspunsul: Ministrului, in toc... :
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mat după original, - scos “din actele Parlamen: 
tului, : aa 
89 La 28 Octombrie-s'a tractat iar despre * Principate. In ambele  interpelate trecute s'a în- 

trebat, ministeriul de ce nu se trimit ambasa.. dori 'la Petersburg şi Constantinopol?" Ministe- 
Tiul, după cum se vede din. răspunsul săi, a, ță- cul cu totul despre - Petersburg. De aceeă din. pâr- tea Parlamentului, Luni -la 23" Octombrie;. s'a făcut.a 8-a întrebare. Ministeriului, -atingendu-se caușa -ambasadei de Petersburg din..punctul io- mân. Ministrul a, TEspuns,. tăcând şi acum, cu totul. de. Petersburg. „R&spunsul. este „acesta, . scos din: actele Parlamentului, ei 
IE « Ministeriul,. Precum a. declarat: în. una du *. ședințele Zrecute, se ocupă-cu ambasada dela Con- staut?nopol,. şi am onoare de a notifica Adunanfei : că, ambasadorul Sar. fi denumit. Tot. de odată, cu ambasadorul vor Zleca şi agenţii dplomatici pen „ru Principate şi alte. Puneturi în Orient. 

îi: „40:In. şedinţa 106. da la: 31 Octombrie „Centrul: stâng unit; cu. mal multe fracțiuni, a, motivat: întrun mod. foarte interesant; o înoțiune în Parlament.. In motive se-'desvoltă: că cestiu- nea Danubiană, - din punct: de vedere român, prea a fost neglijată, de -Germania, că Rusia după de- bilitatea  Porţei. a luat o posițiune . periculoasă ) 
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că a ocupat. Principatele fără nici:“un : drept, 
că un agent. al Principatelor '(eii). adastă 'iatâta,. 
timp resultatul stăruințelor sale, că 'chiar Poarta 
Otomană sar bucura vădând pe Germania că 
începe a, lucră spre a paralisa esorbitanţele Ru: 
siei, cerând aceasta chiar interesul ei. După a ace- 
ste se pune moţiunea. urinătoare : a 

« Parlamentul decretează a: se: întocmi 0 co- 
Istune care să se consulteze asupra cestrunei Da- 
nubiane în fată a ei estesitate Sz să d facă. ro- 
Zectele cuvenzte». e SE: 

- „Parlamentul a decretat ca noţiunea să-se 
dea la, comitetul. causelor internaţionale, „ca să 
raporteze. 

„509 In şedinţa, 108 dela. 3 Noembrie, s'a 
citit raportul comitetului internaţional, care nu 
găsesce cu cale ca să se denumească o comi- 
siune specială "pentru causa Danubiană,: ci să ră: 
mână şi causa aceasta tot la comitetul inilernaţio- 
mal, ca, să -0 lucreze acesta; - n 

„Eii am. fost de faţă când. s'a, “aesbtut la, 
comitet moţiunea, şi atârna dela mine ca să fac 
să:se denumească o comisiune specială; dar în- 
țelegenăd că 'aă depus d- ta -armele, âm văgut că: 
lucrul nu se mai poate. tracta nemijlocit în Par- 
lament,. ci pe drum diplorhatie. De: aceea m "am | 
învoit ca causa să, rămână la comitetul inter- -
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naţional, care o cunoscea mai bine. Iată, pe scurt 
răspunsul. sai . raportul: comitetului : tradus;,din 
protocolul . Parlamentului din,  gedina, . 98 
Noembrie.. .. De | urit a 

« Comisiunea. causelor internaţionale. CUnOasce 
în toată. a ci însemnătate şi estensitate . cestrunea. 
Danubiană atinsă. în motiunea de. mai SUS, ŞZ. 
Socolesce; de datoria pulerei centrale a întoarce de- 
Pina. sa: Înare amânte ferilor. Danubiane, precum. 
a declarat Ministertul celor esterne, că să ocupă de 
această cestiune importantă care—cu durere mărtu:. 
7isi — prea a fost până acut părăsită de Germania. 
Comisiunea celor. internaționale Se unesce în fiinţă 
cu moltvele mofiunci, dar nu. Qdsescecu cale. a 2a4-: 
foci, o, comistune specială Pentru această. causă 
acut, când Brin încurcăturile ce săi dvit. 2 oală, 
Bartea Sud-ostică,  desnodământul Acestei cause. nu . 
cade nemijlocit în cercul lucrărilor Parlamentu-. 
di. Dar Germania trebue să urmeze o Bolatacă. 

"Buternică da Dunăre, şi această politică sferă. 
că poate lucra şi că va şi lucra în „CU7EnA, cu 
atât mai tare şi: mai făcetoare de bine, cu cât 
Germânia are. să. epresenteze în Orient decât 
causa dreptăjei, a ctvilisaţiei şz a bbertăţei, A 
Ceste ari znlerese de viață vor fi vecunoscute. în 
fimpul dor, Şi pentru . Principatele Danmbiane... 

.
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Comisiunea internațională Propune că causa -a- 

_ceasta să remâie la sine». : PRE II a : - 

. „Preşedintele. a declarat. Că: va însemna.:0 

a ca să se desbată părerea: din: acest:raport. 

Până în 8 Decembrie, când am plecat din Pranc- 

fort, nu s'a desbătut.. ..-. m a 

„Cât pentru ambasadă,. aceasta s'a. amânat 

până lai încetarea provisoriului şi: alegerea unui 

cap definitiv! al Germaniei, care se va face pela: 

„capătul  lunei. Ianuarie ori la: începutul lui Fe: 

bruarie; In Minister. se află acum capitulaţiunile 
noastre şi toate tractatele: între Poarta şi: Rusia; 
comentate bine; asemenea şi memoriălele: mele. 
Cunosc şi instrucţiunile cari se vor da amba- 

_sadel. Nu putea îi” mal favorabile decum sunt. 

„Ministeriul s'a adresat. şi la :cabinetul En- 

gliterei ca să-l provoace a se uni cu politica 

Germaniei în causa  Danubiană: Miniştrii, după 

stăruirea mea, dederă şi Golescului scrisori de 
recomandaţie către ambasadorii puterilor ger- 
mane la: Londra ca să-l ajute; mie, imi dederă 

asemenea scrisori. la Viena, - dar! politica, : Vienei 

va rămânea tot cam pasivă,.:până ce vom îm- 

“păca pe Ungaria. Atunci se va schimba. 

„Aceste să le' faceţi cunoscute amicului:no- 

stru Ghica în Constantinopol ca să scie; Dacă 

şi. Austria şi Prusia nu-şi vor rechiema pe am:
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basadorii lor speciali de pe la puterile Europei, 
ca, să rămână numai un ambasador pentru toată 
Germania,: precum .s'a, decretat; la Francfort, po- 
litica lor tot va. fi: una cu politica Imperiului 
german ;'va fi numai una, îndată ce Austria va 
scăpa de resbelul din Ungaria şi va avea armata 
de acolo disponibilă. Ea s6 va așeza indată pe 
marginile Rusiei şi ale Principatelor. 'Turcia va 
avea în . Germania pe cel mai 'credincios amic, 
Frica că. în Francfort s'ar “lucra. în contra, Tur- 
ciel este o intrigă a diplomaţiei moscovite.. Ne 
vom vedea, peste puţin Ja “Triest. Pană atunci, 
salutare, frăţie. SIE | 

IL. Maiorescu. | 

No. LXXII. 

„. Maiorescu către N. Bălcescu. 

„a Amice Bălcescule ! | 
„Viena, 7 Februarie 1849. Ert am primit 

Scrisoarea “ta, —lasă-mă să vorbesc -cu tu, că e..: 
roman, — din Triest. - Scrisoarea amicului Ma: 
gheru de la: 2 Februaiie am primit'0 alaltăeri. 
Cum 'se-poate că a ta dela. 1 Februarie să a 
jungă aci mai târgiă ? Dică că mai şedi în Triest 
5 gile. Va. să: dică scrisoarea aceasta nu te. va
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găsi acolo? Haide, ei îţi scriii cu toate acestea. 

Pentru împlinirea datoriilor mele de român am 
căutat mulţumirea, tot-deauna 'în consciința mea 
şi bucuria în resultatele, fructele lucrului mei, 

-că dacă nu mă voii “putea r&cori cu amândouă, 
să am cel : puţin pe. „cea, dintâi „drept mân- 

găere.. 

. - „Primesc de: Ja. ori-cine, 'cu atât mai -wirtos 

dela, N..- Bălcescu, ori-ce obiecţiuni ; dar sciă, a- 
mice, că cuvintele 'ce le aduci— şi care imi sunt: 
cunoscute ca şi ţie—:n loc.de a' mă face să-mi 
“pară răi de pasul: meii, mă întăresc şi mai mult 

în idea 'că, bine am făcut? Să nu credi că n'aşi: 
fi avut atâta pătrundere 'diplomatică ca: să sciii 
că ochii cei de-Argus al diplomaţiei moscovitice 
mă urmăriai pretutindene. Vegi tu. bine că o 
lună de dile am şedut în Franfort, 'fără dea 
scrie măcar o literă; însă âtât Archiducele Ioan, 
cât şi preşedintele Ministeriului cerea dela mine 
un memorial, 'dicond că pe vorbe nu pot ţine 
conferințe. Ce eram să fac? Plenipotinţă aveam 

„în creditivă, „pour prendre des engagemenits au 
mon nom et au nom du pays“; dar: instrucţiuni 
detăiătoare, specificătoare lipsea . 'cu totul. De 

eraii aceste, le puteam. .da pe ele, i memoria- 
lul putea eşi atunci: altfel. Sia 

„M& mir. că :citind i memorialele amândouă,
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ți-al format părerea că ei. aşi .isbi : interesele: 
Turciei! Ei care am strigat, tot-deauna, care am. 
scris şi fraţilor Eliade şi Tell la- Francfort şi mai. 
curend :celor. de la Paris (cari, s'au tăiat în-două- 
secte — Brătienii, Voinescu şi Rosetti, anti- Turci, —. 
Golescii,. Grădişteanu şi Alexanâri mai.-positiui) 
ca să nu se lase din vedere singurul principii. 
de legitimitate, pe care s'a. urgit. toată, revoluţiu- 
nea, şi pe care nu.se maj: poate tracta. astagi. 
causa ; adică. întărirea relaţiunilor : cu. Poarta. O- 
tomand — eii . dic, care nu m'am lepădat. nici un. 
minut de această dogmă, cum „Puteam. lucra în; 
contra Turciei ? Citesce :bine memorialele Şi vegi 
că combinându-le. pe- amândouă, .eii nu ar& ni- 
mic. în. contra intereselor Turciei. :. Si 

„In l-iul memorial, cererea principală : este: 
întervenirea Germaniei, însă „arunc şi idea de u- . 
nirea. Principatelor sub un principe austriac, le- 
gând'o. de cestiunea - italică, Adevărat aci nu a-, 
ret: cum. să se împace interesul Turcilor ;-resuflă. 
însă tot memorialul credinţă şi -sinceritate din 
partea Românilor către Poartă. 

„In al 9-lea memorial am purces din idea, 
panslavismului, de. unde mă contrariezi şi tu. 
Vorbind” de. panslavism, poţi să nu te gândesci 
la desmădularea Imperiului otoman? Şi. gândin-: | 
du-te la acest eveniment, poți a mai vorbi de 
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un stat mare român în .relaţiuni. cu Poarta ? 
Poate. oare insaşi Poarta a..pretinde o asemenea, 
intimplare. ca: Românii să se: sacrifice pentru ea 

în darnu ? Numai în suposiţiunea aceasta unică 
am, uitat, pe Turci: căi, nici ei: nu'.pot fi aşa 

de; seci, :ca să -nu scie că la 0. asemenea întiri- 

plare. n'are .nică .un. cuvint de a cere ca.să.:ca- 

dem împreună. cu ea; nai. nică un cuvint, după 

ce. cugetul. le spune, - că ei şi acum, când n'a 

fost ameninţaţi . de „panslavism,. ne-ait sacrificat. 

„Indată însă ce;m'am :scoborit din. această 

suposiţiune,:.pe. care! o văd şi ei ca şi tine. întrun 

viitor, nu: prea; depărtat, şi am trecut la positiov, 

după. cum sunt lucrurile ; astăgi,: „eii vorbesc. de 
unirea Principatelor şi. alipirea. - de. Germania cu 

învoirea.: Porţei; prin capitalisare, de tribut... Se 

înţelege, .că dacă nu va vo! Poarta, vom rămâne 

tot 'sub. ea, căci, în: memoriale, n'am atins nici 

cu-0 vorbă neplăcută pe. Turcia, Acesta, e co- 

mentariul acelor memoriale. 

„M8 întrebi de: comitet, şi de Românii Ar 

deleni. Te înşeli credend .că.. oamenii aceia. vor, 

oră sunt înclinaţă.: Muscalilor. Frica numai de Un-. 
guri i-a. adus la acel pas desperat de. a. se gândi 

să fie: ajutaţi de  Ruşi.. Alaltăeri „am. primit. o, 

scrisoare de la Bărnuţiii ; iată ce-mi serie de- 

spre aceasta ; sunt cuvintele lui:
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-*Sabinii. 24 Ianuarie. Suntem într-o dilemă „Periculoasă,. Adaunăzi n eam încurcat contra voie „hoastre a da, plenipotenţa; domnului Şiaguna: şi „Profesorului sas Gottfried Măller, ca să cheme „Ruşii întrajutor..D, Şiaguna'ne-a scris din Bu- „Curesci, că Liiders nu poate da fără scirea Im-. „Păratului Nicolae, Aseară, în 23 Ianuarie, am „luat scire: Sigură că aprobarea, a venit de la Cur. | ptea rusească ca să. dea, ajutor îndata, Ce vor cere: jhaţiunile, însă ajutorul se va da Sans conseguence. „Saşii ai ţinut consiliă mare aseară,- să-i cheme »o0ră nu; nu sei ce aii conchis. Acela care ne-a „descoperit resoluțiunea, “Rusului, ne-a dat consi- pliul' să ne declarăm Şi noi, până la 3 ore dimi. 

„hipotenţia, incă -numajt cu acea “mângăiere am. „dat'o, că- am credut toată întreprinderea aceasta pânu fi decât o Spiegelfechterey: (ilusiune). . Dar, „de ar fi lucru. serios, ar fi de tot periculos pen- niru Români, că spesele resbelului numai cu Mol. „datia şi România say plăti! Mât bine să murim „decât să ne vindem „RO pe -noi, ori pe fraţii no-. “Ştri. Insă, Şi acum suntem plecaţi a crede că nu pe lucru seriost, | | 
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Miniştrii de aci m'aii primit bine; dar am în- 
ţeles, că pentru ochi; nu pot figura ca, pentru 
Principate; âşa dar m'aii desbrăcat de caracte- 
rul de agent cu care am fost la: Francfort, . şi 

sunt aci ca român transilvan, in interesul na- 
ţiunei Române din statele Austriet. E mai bine 
şi pentru Principate. Am făcut mult. Ca să în- 
ţelegi, judecă, ca' Ministrii mă întreabă: „oare 
în adevăr Românii să nu fie înclinați Ruşilor ? 
căci nouă tot din contra ne spun“. 

„In memoriul ce am dat pentru Romanii 
din statele Austriei, şi pe lângă care am alătu- 
rai, şi pe cele dela Prancfort, am virit şi causa 
Principatelor, şi am apostrofat cam aspru ne- 
suferirea în Transilvania a Românilor din Prin- 
cipate. | | | 

„Kogălniceanu pleacă astăgi la Paris, prin 
el maj scrii şi eii. El va trebui să rămână a- 
gentul Principatelor la Viena; eii mă bag în 
Transilvania ; căci nu-mi place cum s'aii purtat. 
Fiţi siguri că în calitatea aceasta vă voiii face treaba, 
cea mai bună, şi din când în când vă voii în- 
sciinţa. Eit motivez constituirea naţiunei Române 
din Austria într'un. singur corp, tot cu privire 
la Principate. Ideile mele ai început a prinde 
rădăcină, şi memoriele ai făcut la, Minister în- 
tipărire, Voiti copia scrisoarea ta (lăsând ce nu
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se ţine de âi) pentru Miniştrii  Schwarzemberg, 
Stadion şi Bruck. Laurian sa trimis de comi- 
tet aci, ca să se unească cu mine; â plecat la 
15 Ianuarie şi n'a mai venit, 

„Salutare, frăţie 
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Pe la începutul anului: 1849, "venind: Nicu 

“Bălcescu cu Iancu Bălăceanu la; Constantinopol, 

am conceput împreună ' idea: “formărei unei 'le- 

giuni Române în Transilvania care să lupte a- 

lături cu Ungurii în contra : absolutismului : şi 
pentru “liberarea naționalităților, căutând a în- 
păca pe! Românii cu Maghiarii, între care ura şi 

persecuţiunea ajunsese la culme, se omoraii unii 
„pe alţii gloate ca, sălbaticii; e destul de a aminti 

aci că conducătorii: Romanilor îi da numele fio- 
ros de' comitet! de 'măcel. Nicu Bălcescu şi Bă- 
lăceanu se- ofereaii să meargă în munţi la Moţi . 

să se îiţeleagă cu “Iancu: şi cu "Axentie, 

„* "In epistola ce serieam şefului resculării din - 
“Transilvania îl''conjuram să: se împace cu Un-
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gurii, 'Qicendu-i că dacă Maghiarii ar: triumfa, fără ajutorul Romanilor, nu se va face nimica bun pentru Români, iar dacă ar triumfa prin co- operarea Românilor atunci Maghiarii nu vor pu- tea, să tăgăduiască, sai să nu recunoască dreptu- ile naţionale ale Românilor; căci altfel poate vorbi omul când are arma în mână. Nu se poate admite ca naţiunile să fie con- duse numai de interese; ele fiina colectivităţi de oameni trăiesc, cugetă şi simt ca oamenii, Prin urmare ca, Şi pentru Om, nu se poate ad- mite că, singurul mobil al acţiunilor lor să fie interesul. „Dumnegeu, când. a zidit. pe om, i-a dat ca cumpănă - a, instinctelor. egoiste, Şi . alte. instincte mai inalte, maj nobile, şi cât.. vor dura instinctele de. un asemenea  ordin,. pe câtă vreme omenirea "va.urmări . în această, lume şi altceva . decat satisfacerea - trebuinţelor materiale, "naţiu- „nile vor fi conduse maj. lesne de idei: cari . vor. beșe imaginaţiunei. şi inimei decat făcena.apel la interese... 
ii “De şi mulţi se! lepădat de programul din - Iunie 1848. Şi atribuiau unor oameni pe ; care il trataă de Vinduţi. când Muscalului „când , Tur- cului, când Englezului, noi .cel-lalță apăram fap- „tul revoluţionar. din 1848 . aşa cum :.a, fost şi cum a, rămas în inima şi în. Sufletul nostru, . FI 
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a putut 'fi: copiat: saii 'imitat; cumor:: vrea să 
gică, :după cele: ce se făceaii. p'atunci; :: darji:de 
ni: sar: fi dat:să optăm'între cea mai: frumoasă 
organisaţie şi între: unirea. Românilor, NOI nu am 
fi: Sovit: “un: Singur: moment. . ii i tun] 

: Slavismul, -prin intrarea: Ruşilor. în! “Austria; 
prinnea o puternică : cooperaţiune şi. devenea: a-! 
meninţător pentru Români ca şi pentru Unguri, 
singuri” cari puteai organisa o stavilă, între mar 
rele slavism Rus şi Iugo-slavi. - sii 

“Baronul - Tecco,. Ministru! Piemontului din: 
| Constantinopol ne încuraja şi! ne seconda: în 'în- 
treprinderea: noastră, trimetea şi'el la Debretzin,; 
împreună cu Bălcescu şi cu Bălăceanu, pe un 0- 
fiţer Sard, pe 'căpitanul Monti, “cu scop de a, 
forma şi el în Ungaria: o > legiune italiană ală- 
turi cu: legiunea română. & Să 

P'atunci armata - ungurească, sub comânda 
lui Gyorgey, a lui Klapka şi a lui Bem, bătea :pe 
impărătescă în toate întâlnirile, dela, 'Turnu-Roşu 
până la Presburg, şi tinărul împărat Frantz-Iosif 

“nu găsise alt mijloc de a opri perderea, coroanei 
S-tului Stefan : decât de a recurge la ajutorul Țaru- 
lui; tratările şi incepuse la Petersburg şi gene- 
ralul Liders aştepta la Bucuresci "din moment 
în moment ordinul să treacă în Transilvania cu 
corpul ce comanda în Principate. 

Ghica, Amintiri, 27,641. 12
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Transilvania este o cetate tare pentru Un- 
garia,- dar pentru Români este. ceva, mai mult, | 
este. o ;cestiune de.. naţionalitate, o: cestiune vi- ; 
tală. 'Situaţiunea, dificilă. în care -se găsea atunci 
Uugurii îl silea să lase la 0. parte trufia ma- 
Shiară- şi erai - nevoiţi a primi condiţiunile Ro. 
mânilor, ca, să-i poată av6 alături, cu dinşiă în 
lupta. :pentru. libertate. 
-»: Împrejurările . erai favorabile : pentru: Ro. : 

„mMâni şi ocasiunea nu trebuia lăsată să scape 
fără a se arăta şi ei pe câmpul de luptă cu ar- 
mele in mână, adunaţi sub un steag românesc 
ca: toate naţiunile cari revendicaii dreptul la.o 
viaţă «naţională. . ..- 

„„ Comitele - Teleki, . trimisul lui Kossuth. la 
“ Paris. întrebat, despre intenţiunile guvernului un- 
Suresc asupra situaţiunei ce. cugeta să. facă Ro* 
mânilor din Transilvania şi din Banat, ne-a r&- 
spuns. prin secretarul săi Szarvady că. Soarta ce 
guvernul „Ungariei voia să facă Românilor. din 
Ungaria. era, identică :cu aceea ce :cugeta pentru Croaţi şi Serbi şi cele-lalte naționalități ale.Re. . 

Satului, - trimiţindu-ne 0 copie după răspunsul. 
ce făcuse. comitelui. Zamoyski la o întrebare a- nalogă : privitoare la. Slavi. e 
r- Dai. aci textul acelui Y&spuns :. . 

Lia 3
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Ko: XXIV. at, 

 Rosunsul hui “Sariaău la întrebarea. comitelua 
Zamo yshi. 

= „Paris, le 9 Mars, 1849... 

Monsieur! i 

“EN repondant; ă votre: învitation flatteuse, 

de vous faire. . connaître les - intentions du gou-. 

vernement; hongrois. et sortout des Magyars, ViS- 

ă-vis des 6l6ments Slaves-du Royaume dela 

Hongrie, je ne: fais 'que remplir un: devoir sacr6. 

Puissent ces: lignes.. âtre accueillies par 'ceux ă 

qui ;elles s'adressent: avec;tant de: bienyeillance 

qu'elles ont. 6t6 crites., avec. sincârită. : 

„ „lrunion 6troite des. peuples promebtait de 

devenir la devise. du nouveau. temps, la politi- 

que. exclusive des Cours semblait avoir fini son 

role, mais-;les, tristeş 6vânements dont, presque 

tous :les;:pays formant le territoire de la mo- 

narchie tour ă tour sont. devenus le thâatre, 

ont -cruellement. dâsabus6 ces espărances,: . | 

„1 „Lravenir nous: laisse. encore-une possibi-: 

lite de râparer .le::mal; c'est la suppression de. 

toute”! jalousie de - nationalite, c'est la . rgcon-; 
ciliation sincăre de -toutes les nationalits, ÎNt6. 

Tess6es. |
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„Que de notre cote ce desir.est.sincăre je 
veux le prouver, parceque je laisse tomber un 
voile- sur. le 'pass6. C'est un sacrifice de se taire 
sur les causes d'un ' combat qu: on croit ctre un - 
juste :combat-:et, d'abandonner ainsi le terrain au | 
raisonement du parti adversaire. “Tâchons de 

„nous faire mutuellement ce sacrifice! 
--„Il“est- toutefois n&cessaire':'de : remarquer 

que. les principes expos6s. ci dessous et:que je: 
proclame. sans crainte comme ceux “de :notre 
gouvernement 'ne datent pas d'aujoura'hui. Le. 
ministăre -hongrois leur aurait voulu rendre hom-. 
mage dăs son avnement,. Si pourtant sa bonne | 
volont6 ne fut; pas couronnâe du suceâs attendu, 
la raison en doit: €tre cherchâe dans des 6v6- 
nements: d'avant Mars, et dans leur habile «+ ex- 
ploitation de la part de !'Autriche. : 

„Le gouvernement hongrois avait toujours: - | 
Vegalit6 des nationalit6s devant les yeux et la: 
Constitution particuliăre ă “la Hongrie lui aurait; . 
permis de faire une realit6 de ce principe. 

„L'homme qui encore aujourd'hui est ă, la 
tâte du gouvernement hongrois, avait dâclar6 
solennellement ă la derniăre Didte de Pesth que 
la -Hongrie ne s'opposerait nullement ă Vind- 
pendance complăte de la Croatie, si les Croates
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formulaient,. cette: independance cominie condition | 
„d6 leur amiti€. i - ta 

Le 'gouvernemănt - horigrois aurait;: ete &. 

galement prât de faire aux. Serbes : toutes: les 

-concessions possibles, ;s'il 'avait pu:se faire en- 
-tendre. Chez.les Serbes: les 'difficultes que nous 

avons rencontises:: ă P6gard des'auties' natio- 

malites Slaves, furent augmentâes “par: influence: 

insurmontable des Serbes ''Tures. C'est comme 

si les Polonais oă les Tehques se laissaient in- 
fluencer par. les “Russes.- Des dialecticienis saga- 

ces - pourraient peut-âtre : dâcouvrir quelque ho- 

mogenâit& d'intârets nationaux, mais toute u- 

mion :avec: les: autres”: nationalit6s,- meme.:avec 

Jes nationalit6s Slaves, deviendrait i “imposeible 
par une telle alliance. ! a 

„Je ne veux nullement mottre ! en. doute 

-Que les. Serbes Tures, ne: fussent; pas: conduits 

par un noble 6lan de nationalit€, mais je. veux 

-constater un fait.qui: devait;:.n6cessairement em- 

p&cher nos intentions pacifiques:.:Ces- intentions 

«pacifiques existent “et aujourd'hui plus qu'autre- 
fois. Le gouvernement hongrois veut  sincâre- 

“ment la! paix - avec les: Serbes, 'et il. serait':prât 
-Vappuyer! la crâation:de la:, Vo6vodina Serbska“. 

-A cet gard il: ne: poinrait' s'6lever de 'd&bat 
s6rieux entre nous que concernant les limites
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de 'cette Vo6vodina. :Ces limites devraient. etre 
indiqu6es par le meme droit au.nom duquel les 
Serbes' râclament;. la crâation de la. Vosvodine, 
parle droit de l'âgalite des nationalitâs. 

„Des Slovaques auraient; trouvâ dans le sy- 
steme-de municipalit, dans le jury, dans la. re- 
presentation nationale, les garanties n6cessaires, 
et la, libert6 de Penseignement et des cultes au- 
rait: dă chasser les. derniers doutes dans notre 
sinosrite |: 

„AUI Valaques, 3 pour ne pas les oublier dans 
« “cet expos6, on avait fait toutes les promesses 

possibles dans la personne de leur Evâque Scha- 
guna.: Mais tout 6tait inutile. Nous voyons agir 
chez cette nationalit des causes 'pareilles que 
chez les Serbes. Les Valaques des Principaut6s 
du Danube, dans une jalousie. aveugle, avaient 
excit6 leurs frăres contre, le -gouvernement hon- 
gTois. - - 

“Gelui ci fut pouss6 au combat, mais tou- 
jours il's'est montr6 prât 'de donner la main & 
la râconciliation. Sa, -victoire meme ne. serait 
pas une dâfaite de la, nationaiit& Slave dont la 
râconciliation et non l'oppression. doit .âtre le 

  
    

but du gouvernement  hongrois.. Cette rsconci- - | 
liation est. un principe .de. vie suffisamment Te-. 
connu par lui.



  

POLITICA UNGURILOR . 183 
  

a „Notre invitation adressâe ă votre noble 
„ compatriote le gânsral Dembinski,. de 'se renâre 

en Hongrie, pourrait vous garantir de la; sinc6- 

rit6 de ces sentiments. Nous, les: reprâsentants 
du gouvernement hongrois, le comte: Ladislas 
Teleki âă la tâte, nous n'avons pas hâsit6''un 
moment d'adopter le: programme du 'brave g6 
nâral, publi6 depuis par les journaux, de'a: 
dopter au. nom du gouvernement hongrois... Cei 

acte vous prouvera: que les intentions actuelles 
du gouvernement hongrois ă;.l'6gard des Slaves 
sont loyales, si vous vouliez mâme: contester la 

loyaut6 de ses intentions 'antârieures. Ma 

„Le gouvernement est done pret ă ă une r6- 

conciliation sincăre avec les nationalit6s 'Slaves 
qui dans ce moment lui. font la guerre. Il est 

pret; de râaliser âgalit6 de toutes les nationa: 
lit6s. La langue magyare n'aurait la prâfârence 
du'ă la Diăte genârale. Si la Croatie doit pren: 
die part ă celle-ci, cela devrait; âtre:dâcid6 'par 

ce pays lui-meme, -jusqu'ă. ce que la majorits 
de toutes les nationalites 6galement reprâsentâes 

mopterait autrement. Mais le territoire! de la 
Hongrie, de la Croatie et de la Transylvanie 
ne pourrait âtre li6 avec les autres classes he- 

„ râditaires que par - Punion personnelle 4 du Sou: 
_Verain.
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„Une telle - reconstitution des rappor ts mis 

commandable, qu” elle, est la. plus naturelle „et 
par, Consequent la .plus durable,. sans. entraver 
le: developpement independant. des autres . „pro 
Vinces,.-, i i - 

„Eue serait la, plus naturelle,. parceque. les: 
hapitnts du territoire. hongrois, dans ;la,. plus 
large. signification , du: mot, c'est-ă-dire:y . com- 
pris la, Croatie .et :la Transylvanie ayant. les-me- 
mes intrâts, matsriels et, moraux. Ce territoire 
forme une unit .naturelle consolidâe encore par 
Vinfluence, d'une. commune histoire:. 

„„Cette reconstitution serait la. plus durable: 
parcequ'elle, Oterait ă la politique. Autrichienne 
les moyens de se. servir' des, partis difisrents 
de; la, Monarchie les uns contre -les .autres. SE 
„+ „Elle n'empecherait, -pas le dâveloppement 
independant :des autres Etats, --tandis-que' tout 
autre: plan. de r&organisation discută . jusqu'ă 
present, par . la presșe | entraverait „Pavenir de 
toutes les. provinces; - ....... a ae 

ui„Une,. telle r&organisation sera favorisce 
par lAllemagne. ... . ...-. ii 

-„La Monarchie formerait -une.. , conf6deration 
dont tous „les: membres se garantiraient le main: 
tien mutuel de leurs droits. Un groupement na- 
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turel' indiqus. par histoire .faciliterait; ce main- 

'4ien, parcegu' une. collision serait: Presque im pos- 

sible. CEI e STIE 

„Toute-autre position visărvis de IAutriche 

ne pourrait nous' âtreimposâe que par la force 

des armes..Si une telle position serait : durable, si 
elle serait avantageuse. pour les. autres Pays, je le . 
soumets ă, votre 'apprâciation: a 

1: „C'est ainsi ă: peu.prăs que je m' imagine 
“une transaction pacifigue.:: Que le: parti qui d6- 
-cide aujourd'hui. du. sort de: l'Autriche: refl6- 
chisse bien avant de: se lier'ă jamais. - Si une 
fois les armes  autrichiennes .auront::vaincu . en 

Hongrie, il sera trop -tard:pour. nous tous. 

wi pABreez, 'ete.: ete, it ii 

a „ Prodărie Szarvady 

IRI „Secrâtaire de la Ii&gation Hongroisec, 

[E LE: : at . pe 

“+. Transilvania: se afla; înti?o stare înspăimin- 

tătoare. » Ungurii o..voiaii Ungariei cu: pretenţia 
că: ar “fi fost. concuistată! de dinşii; Saşii o voiai 
pămint : săsesc pe. temeiul hrisoavelor: 'regeşti 
prin. cari li se invoia- colonisarea, şi Românii fi- 

Yesce .0 .voiaii pămint, românesc. cu -drăptul-. de
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întâi ocupanţi :și de. concuistă dela Daci,- cu 
dreptul de locuită : de -dinşii fără întrerupţie de 
17 şecoli, şi în fine cu dreptul că sunt de irei 
patru ori mai numeroşi între. Carpaţi şi Tisa 
decât, toate cele-lalte naţionalităţi împreună. 

„. Guvernul împărătesc, “folosindu-se de idea, 

nenorocită a Ungurilor de a voi să maghiari- 

seze pe Români sciuse să semene. şi să hră- 

- nească ura, şi gelosia între Români şi Unguri, 
ură care crescuse-din di în qi, mai: ales de 
când părăsise limba latină, care unia fără riva: 

litate deosebitele naţionalităţi ; şi acum lupta, « de- 
generase. în resbel de esterminare. .. - e 

Idea, de maghiarisare era pe atât de peri- 

culoasă pe cât era de intempestivă idea. deo. 

Dacie mare, care se manifestase în adunarea 
dela Blaj, a cărei consecinţă ar fi fost despăr- 
ţirea, Transilvaniei de Ungaria. Amândou& ace- 
ste idei, departe de a apropia naţionalităţile din 
Ungaria între dinsele şi a fi favorabile libertăţei | 

      
  

şi naționalităților, în împrejurările de atunci pro- * : 

fitau absolutismului. Rolul nostru al emigraţi- -: 
“lor Români din Principate era dea arta Un- . 

gurilor că ei patru milioane nu puteai: contopi 

şi mistul douădeci de milioane de oameni de 
naţionalităţi diverse. Kossuth înţelegea bine a- 

ceasta şi convenea, însă numai între patru ochi,
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| „dar. oficial dicea, lui Bălcescu. că dacă ar renunţa 

| . la idea maghiarisării -n'ar. mai: fi el:: Kossuth; 

„cu toate acestea însă în multe din. elocintele 
sale cuvinte: dicea că;Ungurii ca şi Românii erati 
şi unii şi alţii isolaţi ;în Europa şi că numai în- 
frăţirea, îi putea mântui :de: amenințările . pan- - 
slavice şi pangermanice. Sa ' 

Inţelegerea cu Românii ar; s adus: Ungu- 
rilor un contingent de peste două sute de: mii 

“de luptători din Transilvania, şi din Banat în 
«contra; cărora ajutorul lui Paskievitz i lui: Lii- 

-ders ar, fi rămas fără efect. 

„Românii. de. peste: Carpaţi sperau. mult; în 

Românii : din. Principate; casul era prevădut şi fu- 

sese discutat şi hotărit între . noi în Comitetul. 
„revoluţionar îndată ce se ivise idea de a se a- 
duna. la Blaj. Transilvania se presinta firesce ca 
refugiul revoluţiei. române în cas, de a fi în- 

vinsă, hotărirea era. de a lupta: la. munte şi a - 
trece cu armele: pe la Bran. : Dar Locotenenţii 

„noştri,. odată ce s'aii vădut recunoscuţi: de. So- 
Jeiman Paşa, .aii_uitat toate şi. aşteptaii Domnia. 

Daca pe la. începutul . lui . Octombrie 1848 . 

ar. fi trecut la Braşov numai 5000 de Români | 

bine arma şi conduşi de un căpitan cu renume - 
precum era generalul Magheru, aducând impă- 

„ciuirea între Români şi Unguri, Bem ar fi pri-
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mit toate condiţiunile Românilor, căci o armată 
de '40,000 'Urguri ''ce . comanda era ţinută în 
respect şi pâralisată în toate mişcările de un 

pumn: de: Români fără arme comandaţi de Iancu 

şi Axentie. Dacă cel.puţin le-ar fi triniis armele 
- ce. guvernul revoluţionar adunase în Bucuresci, 

pe cari mal în urmă Caimacamul .. Cantacuzino 
le-a trimis în. Transilvania, nu însă ca să se dea 
Românilor ci Saşilor, deşi. Românii: erai cei'a- 
devărat espuşi 'la ni&vălirile Secuilor cari venea 

bine armaţi, se năpusteaii asupra satelor româă- 
nesci, le jefueai şi .le ardeau, pe când ei: Ro- 

mânii.nu aveaii decât ciomege .ca să se apere. 

Inti”o singură năvălire le-ai: ars -Săcelele, nouă 
„sate! din cele mai mari; chiar armele ce: Ro- 
mânii apucaii din luptă dela Unguri şi dela Secui, 

guvernul austriac le lua şi le' da, Saşilor. Un 
general ungur imi spunea că Românii chiar fără 
arme de foc, numai cu ciomege şi erai înspăi- 

mintători:. „năvăleau asupra lor și. le opreaiă tre- 

cerea“ ; spunea că odată, ca să poată trece dela 
“Turda la Sibiu, fusese silit: să omoare o gloată 

„“de'8000 de. Români. Trei. luni aii apărat Bel- 
gradu contra''bombardării Ungurilor, făcând eşiri 

în. toate. nopţile înarmaţi numai cu suliţi şi cu . 

ciomege; 'la:: Abrud ai nimicit cu totul. oştirea, 
lui Hatvani: de vaii lăsat :.să scape'nici picior  
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de Ungur, -trecend totul prin. foc. şi ciomag.. Nu- 
“mai. ei: Românii . ai „apărat  Braşovu in „contra 
„năvălirilor Secuilor şi ai ţinut în: nemişcare 40,000 

de, oştire ungurească. comandată de. viteazul şi 
genialul Bem. Numa). cu Românii ș'aii ţinut gar-. 
nisoanele după. linia - munţilor de la. Mureş pană 

în -virful lui Craiă.. i şi ti 

Şi pentru toate | ser rcicile cele insemnate c ce 
ai adus Impărăţiei li s'a răspuns dela Olmitz 

că se vor bucura, şi ei de drepturile celor-lalte 
popoare; iar când a fost, şa fost, în. Constituţia 

acordată, Transilvania a fost tratată ca,. pămînt 

săsesc, iar Ungurii. le „Rigăduea amnistia, „Cu con- 

diţiunea da depune mal “întal armele, şi această 

numai poporului de 05, nu însă Şi şefilor. Iar 

amnistia acordată, de Bem era. dată din propria 

sa, iniţiativă, de acea nici nu. oprise „pe Unguri 

d a comite crudimi. 

Românii n'ai caștigat. nimica” în 1848 şi 
1849, puindu-şi pelea în. saramură pentru îm- 
păratul, dar aii speriat pe Maghiari cu vitejia, 

lor, aşa că peste dece ani, la 1859 în con- 

„vorbirea ce Kossuth a avut cu Napoleon III, 

când împăratul i-a propus ca derivativ în con-.. 

tra Austriei să ridice o resculare de Unguri în 

Transilvania, în contra Austriei, s'a cutremurat 

„carnea pe  dinsul, şi iată acel răspuns al lui
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Kossuth: „non! non Sire! je ne jouerai pas ă la, 
legăre avec le sang de ma nation, il 'pourrait;: se: 
trouyer encore parmi les Valaques de ce pays. des 
hommes qui renouvellent les atrocitâs commi- 

- ses en:1849, şi sar: fi găsit fără îndoială, pen: 
tru 'că Ungurii 'n'aii învăţat nimic 'dela luptele 
nenorocite din 1848 şi 1849... De 

. “Ia sosirea lui N. Bălcescu şi Jul Bălăceanu, 
starea Transilvaniei era infiorătoare. Ben, după 

sese idea de. a preface causa maghiară în n cani 
română, să intre în Moldova şi să poarte ră 
sboii până, în Galiţia; dar predarea dela Vila- 
goş şi chemarea lui a lua comandă dela Dem- 
binski la Temişoara a, pus capăt răsboiului au- 
stro- “ungar. 

„Pe la: finitul, lui Martie 1849 înţelegerea in- 
tre Poartă şi - ambasadorul. rusesc în privința 
Principatelor. era săvârşită; guvernele erai. în- 
ţelese. chiar: şi: asupra persoanelor ;cari. erati -să
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ocupe tronurile Valachiei şi 'al Moldovei. . Poarta 
“primise pe Stirbeii de Domn.al Valachiei cu 

condiţiunea ca Rusia. să primească. numirea lui 
Grigorie :A.: Ghica de Dornn 'a1:;Moldovei..::Con- 

venţiunea .era iscălită la Balta-Liman,.. şi se a- 
ştepta venirea generalului Grabbe cu: sanoţiunea 

împăratului :Nicolae.: .... ::: i 

Cu toate că ţinusera pe A. a. Golescu în 
curent de toate: trataţiunile și de tot ce. se fă- 
cea. pentru Principate, şi-i trimesesem listă chiar 
de persoanele ce erai să fie 'proscrise,; Locote- 
nenţii o ţineau una şi:bună că toate aceste 'sciri. 
eraii numai scornituri.» cari: învălueai „candida: 
tura lui: Câmpineanu la: Domnie... i: 

Preocuparea noastră de atunci, a: Biilcescu- 
„lui şi a mea, era înţelegerea cu Ungurii -şi cu 
Iancu şi formarea legiunii. Mai mulţi; din Ro- 
mânii aflători în Constantinopol :: Apoloni, Dei- 
vos, Al. Manu, Caracaş, C. Florescu şi alţi mai 
mulţi aşteptaii cu nerăbdare să :pornească să 
găsească pe "Bălcescu: şi pe Bălăceanu 'în Tran- 
silvania. Generalii poloni treceaii de - cei .mai ca- 
pabili  organisatori: şi “comandanţi; : armata ita- 
liană era, comandată de generalul Czanowski, ax- 

„mata ungară de Dembinski,:Visoski. şi Bem ; noi 
ne asigurasem de bravul ..comite: Ilinski, cuno- 

scut mai tărdiii cu numele de Skinder.; Paşa.
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Duminecă în 'diua de: Pasce anul 1849, des 
de dimineaţă N.: Bălcescu şi Bălăceanu, . înto-: 
vărăgiţi de ' Alecu Manu, de comitele Ilinski şi. 
de căpitanul italian “Monti, alerga. cu poşta... Că: 
lări pe câmpul care'se. întinde 'de la S.-:Ste-: 
fano “ spre-Silivria, trăgând spre Adrianopol, i ca 

- să treacă în Ungaria prin ţara: sorbeasci, pe: la: 
Panciova: NENE e a 

“Cu doue gile: mat înainte,: două „vapoare, u-: 
nul al: Lloydului - austriac .venind; de :la : Varna, 
şi cel-alalt de la. Odesa, purtând pâvilionul rus 
de-onor “la, catargiul cel mare, se opreaii. în:Bo- 

„ Sfor. Cel d'intâiii .desbarea,. între alţi : călători, 
şi 28 tineri români refugiaţi “sai: isgoniţi. Şi 
anume pe: = 

* Adrian, 

Apolonie, - i a pi 

„. P.. Cernătescu, 

E Duilie, 

Duţulescu, - 
„ Fraţii Costache Şi 1 Dumitrache G. Prorescu, 
Giurescu, 

„Fraţii Radu şi Alexanăru O. Golescu, 
 Joranu, 

Fraţii Nicolae şi C. "patesu, 

„Rusu Lăcusteanu, 

Lăzureanu, 

  
 



| 

EXILA ŢII ” "198 
  

Niţă Magheru, 
Alexandru IL. Manu, - 
Man, : A E 

Mihail Marehiloroan, m 
Negulici, 

_Pădeanu, 

Constantin Racoviţă, 
Scarlat Filipescu, : 

Serghiad, | 

Şimon, 
Teologu, 

Fraţii. Costache şi Iorgu Valeanu, 
"Zane, 

Zosima. 

D'abia isbutise bieţii tineri a se căpătui, 
"-ghemuiţă | câte patru şi cate cinci într'o cameră, 

şi casele toate unde locueaii. erati inconjurate 

de cavaşii poliţiei cari nu-i lăsa, să se depărteze 
prea mult din mahalaua lor. Mai pe seară intră 
în camera mea doi funcţionari ai -Ministeriului 
afacerilor străine, Ali-Nehad 'Efendi şi Rusten 
Bey (Marini), ), gicondu- mi că aveai ordine a in- 

„terna.la, Brusa pe Românii noii veniţi, ceren- . 
du-mi a-i pune în relaţie. cu caţă- va dinta” înşii 
pentru a 'se înțelege asupra modului călătoriei 
şi întreţinerei lor. Se întimplase să fie la mine - 
„Alexandru C. Golescu şi G. . Văleanu, cu cari 

Ghica, Amintiri, 27,611 | 13
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s'aii înţeles ; şi a doua di, afară de vre-o trei, 
patru cari ai preferat să treacă în alte. State, 

cej- alţi porneaii la Brusa condi de Ali-Nehad 

Efendi. 

Cel-alalt vapor aparţinea marinei rusesci de 

resbel şi aducea la Constantinopol pe generalul 

Grabbe cu instrucţiuni pentru încheierea con- 
venţiei care s'a iscălit la 1 Maii 1849 la Balta- 

Liman. 
Iată textul acestei convenţiuni: : 

„Convention entre la hussie ci la Turquie, relative aux 
Principautes Danubiennes, signee â Balta-Liman, le 

1 Mai 1849. 

„Sa Majest6 Impsriale -le trăs haut et trăs puis- 

sant Empereur et autocrate de toutes les Russies, et 

- Sa Majest6 Imperiale le râs haut et “trăs puissant 

lmpereur et Padichach des Ottomans, animâs dune 

&pale sollicitude pour le bien tre des Principautes de 

Moldavie et de Valachie, et fidăles aux engagements 

ant6rieurs qui assurent aux dites Principautss le pri- 

vilâge d'une administration. distincte et certaines, au- 

_tres immunit6s' locales, ont reconnu qu 'ă la, suite des 

commotions qui viennent d'agiter ces provinces, et 
plus particuliărement la, Valachie, il devient n&cessaire 

de prendre, d'un commun accord, des mesures extra- 

ordinaires et efficaces pour protâger ces immunitâs et 

privilâges, soit. contre les bouleversements râvolution- 
naires et. anarchiques, soit contre les abus de pouvoir 
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-qui y paralysaient Pexâcution des lois et privaient 
“les habitants paisibles des bienfaits du : regime dont 
les deux Principautâs doivent jouir en vertu des trai- 

“tes solennels conclus entre la Russie et la Sublime 
Porte ; 

SA cet effet, nous soussign6s par lorâre at Pau- 
torisation expresse de Sa Majest6 PEmpereur de: tou- 
tes les Russies, et Son. Altesse, Rechid Pacha, Grand- | 
Vizir, et Son Excellence Hali-Pacha, ministre des af. 
faires 6trangăres de la Sublime Porte Ottomane, par 
Vordre et Vautorisation expresse de S..M. le Sultan, 
apres nous âtre dâment expliquss et concertâs ensemble, 
avons arrât6 ei conclu les articles suivants: 

> Article, EA 

„Vu les circonstances exceptionnelles amenses 
„par les derniers 6venements, les deux Cours Imp6ria- 
les sont; convenues qwau lieu de suivre le mode €- 
tabli par le răglement de 1831 pour 6lection des Hos- 
“podars de Moldavie et de Valachie, ces hauts fonc- 
tionnaires ă, vie seront nommâs par Sa Majest6 le 

Sultan W'aprăs un mode spâcialement concert pour 
„cette fois entre les ' deux Cours, dans le but de con- 
fer administration” de - ces provinces aux 'candidats 
+ “les plus dignes, et jouissant de meilleure renommse 
„parmi leurs compatriotes. Pour cette fois 6galement, 

les deux hospodars ne seront nommeâs que pour sept 
ans, les deux Cours se reservant un an avant lexpi- 
ration du terme fixe pour la presente transaction, de 

„ prenâre en consideration P6tat intârieur des : Princi- 
pautâs et les services qwauraient rendu les deux Hos-
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„podars pour aviser Mun commun accord a des: „dâter- 

minations ulterieures,! - 

» „article 2. 

* Le Râglement Organique accord aux Principau- 

t63 en 1831 continuera 4 6lre en vigueur, sauf les 
changements, et les modifications dont lexpârience a 

prouvâ - la, 'nscâssit6,. notamment pour. ce qui con- 

-cerne les assembles ordinaires et extraordinares des 

boyards.. Dans le mode de composition et d'6lection 

suivi-.jusqu'ici, ces r6unions ayant donns lieu plus 
d'une fois ă. des conflits G&plorables,. et mâme ă' des. 

actes d'insubordination ouvertes,. leur convocation res- : 

tera suspendue, et les deux Cours se reservent, de s'en- 

tendre, au sujet de leur râtablissement, sur des ba- 

ses combinses avec toute la maturite requise, ă l6- 

poque .oă elies jugeront que cette mesure. pourrait 

âtre mise ă exâcution sans inconvânient pour la main- - 

tien du repos -public dans les Principautes. Leurs 

fonctions dslibâratives. seront provisoirement confices 
a des Conseils. ou Divans ad-hoc formss des Boyards 

les plus notables et les plus dignes de confiance, et & 

quelques membres du haut clergâ. Les attributions prin- 

cipales de ces Conseils seront Paprette des impots et : 

examen du budget. annuel dans les deux provinces. - 

„Article 8. 

-. „Afin de procâder avec .toute la maturit6 nâces- 
Saire, aux amâliorations organiques que r6clament la 

situation actuelle des Principautes et les abus admi- 

nistratifs qui s'y sont introduits, il sera 6tabli deux 

—
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Comit6s: de râvision, :un:ă Yassi, Vautre â Bucarest, 
„compos€s des boyards les plus recommandables par. 

leur caractăre! et leur capacit6, auxquels sera dâfer6e 

  

Ja tâche de râviser les râglements existants et de si- 
-_gnaler les modifications" les: plus propres: â donner ă: 
Yadministration. du pays la r6gularit€ et P'ensemble 
qui leur ont souvent manqu€. Le travail de ces co- 
mit6s sera soumis dans le plus bref dâlai possible ă . 

; Vexamen du gouvernement: Ottoman qui, aprâs s'âtre. 
„_entendu.avec la Cour de Russie, et avoir ainsi con- 

state Yapprobation mutuelle, accordera aux dites mo- 
difications sa sanction definitive, qui sera publice, 
moyennant la forme usitâe d'un Hatti Sherif de $. 
NM. le. Sultan. 

„Article 4. 

„Les troubles qui viennent Wagiter si profond6- 
! „ment les Principaut6s ayant d&monţre la n6cessit6 de 

“ prâter ă leurs Gouvernement Pappui d'une force mili- 
" taire capable de râprimer tout mouvement insurrec- 

tionnel, et de . faire respecter les autorites 6tablies, 
les deux Cours Imp6riales sont convenues. de prolon- 
ger la prâsence d'une certaine partie des troupes Rus- 

| ses et Ottomanes qui occupent. aujourd'hui le pays; 
| et notamment pour preserver les frontiăres et la Mol 
- davie des: accidents de dehors, il a 6te decid qu'on 

y laisserait pour le moment de 25, 000 ă, 85 „000. hom- Ş 
mes de chacune des deux parts. Aprâs le r6tablisse-. 
ment de la tranquilite des dites frontidres, il restera, 
dans les deux pays par 10,000 hommes de „chaque. 
cote, jusqu'ă, Pach&vement des travaux dW'amelioration
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organique et la consolidation du repos intărieur des ' 

deux provinces. 
„Ensuite les troupes. des. deux puissances Gva- 

cuerant complătement les Principautes, mais resteront. 

encore ă portâe d'y entrer immâdiatement, dans le 
cas o des circonstances recameraient de nouveau 

Vadoption. de cette mesure. Indâpendamment de cela, 
„on aura soin de complâter sans retard la r6organisa- 

tion. de la milice indigene, de maniăre ă ce qu'elle ofire, . 

par sa discipline et son effectif, une garantie sufiisante 

pour le maintien da lorâre legal. 

„Article 5. 

„Pendant la durge de Poccupation, les deux Cours 

continueront ă faire râsider dans les Principaut6s un 

commissaire extraordinaire Russe et un commissaire 

extraordinaire Ottoman; ces agents spsciaux seront 

charg6s de surveiller la marche des affaires, et d'offrir - 

en commun anx Hospodars leurs avis et leurs con- 

seils, toutes les fois qu'ils remarqueront quelques abus 
graves, ou qulque mesure nuisible ă la tranquillite du 

pays. Les dits commissaires extraordinaires -seront 

munis d'instructions,: identiques, concertees entre les 

deux Cours, et qui leur traceront leur devoiret le degrâ 

d'ingârence quiils auront ă exercer dans les affaires des 

Principautes. Les deux commissaires auront 6galement 

ă s'entendre sur le choix de membres du comits de 
râvision ă, 6tablir dans les Principautes, ainsi quiil a 
6t6 dit ă Particle 3. Ils rendront compte ă leurs Cours 
respectives du travail de ces comitâs, en y joignant” 

les propres observations. 

  

  
..  
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„Article 6. 
„La dure du present arrangement est fix au 

terme de sept annces, ă Vexpiration duquel les deux 
Cours se râservent de prendre en considsration la situa- 

„tion dans laquelle les Principautâs se trouveraient; alors, 
et d'aviser aux mesures ultsrieures qu'elles jugeraient 
les plus convenables et les plus propres ă assurer 
pour un long avenir le: bien tre et la tranquilite de 
ces provinces. 

„Article 7. 

„Il est entendu que par le present Acte, motive 
par des circonstances exceptionelles,. et conclu pour 
un temps limite, il n'est dârog6 ă aucune des stipu- 
lations existantes entre les deux Cours â P&gard des 
Principautes de Valachie et de Moldavie, et que tous 
les traits anterieurs, corroborâs par Lacte sâpar6 du . 
traite d'Anarianople, conservent toute leur force: et 
“valeur, . 

„Le sept articles qui prâcâdent ayant, st6 arrât6s 
et conclus, notre signature et, le cachet de nos Armes 
„ont 6t6 apposes au present, Acte, qui est remis ă la 
Sublime Porte en 6change de celui qui nous est remis 
par Son Altesse” le Grand Vizir et S.'E. le Ministre 
des affaires 6trangăres prâcit6s. 

„Fait a Balta Liman le 19 Avril (1 Mai). 1849 
(et de PHâgire le 8 Djemasi-ul Akhir 1265). 

(L. 8.) „(s.) Vladimir Eitofj. 

„Envoy6 extraordinaire et ministre pl6nipoten- 
tiaire de 5. M. PEmpereur de Russie prăs la Sublime 
Porte Ottomane“,
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Tot atunci intra in Cornul de aur şi vapo- 
Tul frances al mesageriilor pe care se aflati cei 

„trei foşti Caimacaml al. „noştri, Eliad, Tell şi: LX. 
Golegeu. 

“Încă de când eşise din ţară foştii nogtii 
Caimacami aveati dorinţa de a se stabili la Con- 
stantinopol, dar pare că ar fi voit să aibă. un 
fel de autoritate, chemaţi oare-cum şi. stipen- 
diaţi de guvernul Otoman; scrieaii necontenit 
miniştrilor cerându-le să le. trimită bani, dar 
scrisorile lor r&mâneaii fără răspuns. 

Inti'o gi chemat de Aali-Paşa, îmi spune 
că primise o depeşe prin care Principele Cali- 

„machi îi făcea cunoscut dela Paris, că foştii. 
Caimacami se hotărise să vie la Constantino- 
pol; mă chemase ca să-mi dică să le scrii să 
nu vie, căci după înțelegerile ce avea cu Ru- 
sia, Poarta va trebui să-i inţerneze undeva; în 

Asia. 

De şi nu eram în relaţie de corespondenţă 
cu acei oameni, dar am însciinţat îndată pe 
Alexandru G. Golescu de toate disele lui Aali- 
Paşa, însărcinându-l a le da aceasta în cuno- 
noscinţă; întâlnind apoi pe Costache Alexan- 

drescu, cumnatul lui Eliad, pe stradă, la Pera, 
i-am: făcut: şi lui cunoscut, de şi el fusese d'a 
dreptul insciinţat. Eliad însă atât la avertismen-
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tul Golescului cât şi la acel al cumnatu-seii 
Alexandrescu, răspunde că aceasta era numai. o. 

intrigă a mea; 'Costache Alexandrescu a. fost 

chiar trimis .de Aali-Paşa la Pireii ca să-i o- 
prească 'd'a veni la Constantinopol, dar a fost 

"cu neputinţă de a-i scoate din idea lor. . 
Ajunşi în portul Constantinopolului, când 

ai voit să iasă. din vapor aii fost opriţi. de po-: 

„liţie şi. cu mare anevoinţă s'a permis numai u- 
"muia, lui N. Golescu, ca să meargă însoţit de. 

un păzitor. până. la Suleiman-Paşa. 

Acesta l'a primit sfătuindu-l să se intoarcă 

; îndată pe batel. Intr'acea trecere Golescu s'a pu- 

: tut abate un minut pe la mine. : 

Pe la amiad am fost. chemat la Aali- 
; Paşa care m'a însărcinat să, mă duc pe vapor 

să stăruesc din partea lui ca să se întoarcă, şi 
| pentru casul că poate nu ar avea bani de în- 

„toarcere mi-a dat un -bilet, către bancherul Al- 
„16on să pue la disposiţia mea suma de 8300 

franci. Vaporul pornea la 5 ore seara şi se în- 

„ timplase să fie diua de Pasce, prin urmare cu 
neputinţă de a găsi un cantor deschis; d'abia 

am putut găsi pe All6on, dar neavâna bani a- 

casă mi-a dat o creditivă asupra casei. James 

„Bell & C-ie la Malta; acel efect lam dus şi lam 

înmânat pe vapor lui N. Golescu pentru care mi-a
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dat o recipisă(0). Tot odată i-am remis şi un or- 
din al generalului Aupick către comandantul ba- 

telului, ca să le dea trecerea gratuită până la 

Marsilia, şi astfel au pornit înapoi. 

Cate-va dile după întoarcerea la Paris, N. 

Golescu mi-a, trimis o epistolă la adresa, lui Su- 

leiman-Paşa, după care alătur aci copie. Am în- 
credinţat'o unui iîmpiegat al Porţei, lui Enys 
Efendi .să o dea la adresa ei. Enys Efendi mi-a 

"adus'o. înapoi după o lună sati două, cerându-mi 

din partea, lui Suleiman-Paşa să-i fac o traducţie 
în limba turcească, traducţie pe care i-am tri- 
mes'0. Adaog aci şi alte trei epistole ale lui Alex. 

G. Golescu privitoare la cestiunea formărei le- 

giunei române şi asupra călătoriei celor trei Cai- 

macami la Constantinopol. 

1) Textul recepisei este următorul: | 
„Regu par Monsieur Ion Ghyca une lettre de credit de 

fr. trois-mille-trois-cent, de la part de MM: Jaques et Antoine 
Allson sur MM. James Bell et C-ie ă Malte. 

„15 Avril, 1849, Constantinople. 

„(Sign6), N. Golescu“. .
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No. LVI. 

N. Golescu către Suleiman- Paşa), 

„Paris, le 1% Mai, 1849. 

„ zcellence, | 

„ll m'a 6t6 de toute impossibilite de vous 
exprimer toute la joie que j'ai ressentie en vous 
voyant, lors de mon asvrivâe & Constantinople ; 
avec quel regret pourtant ne suis- -je pas: parti. 
Je suis accourru auprăs de vous, Excellence, 
comme un fils dans les bras de son pere. Tout 
Valaque bien pensant vous considăre pour tel, 
d'autant plus moi, qui a pu, plus souvent que 
les autres, apprâcier votre cour plein de dou- 
ceur et de magnanimit€. Je viens done exposer 
ă mon păre l'6tat critique dans lequel je me 
trouve, âinsi que tous mes âutres compatriotes 
demeurant ă Paris. Nous sommes sans argent, 
Excellence, et par consâquent expos6s ă âtre 
enfermes d'un jour ă l'autre. Voici done ce que 
je prie Votre Excellence de vouloir bien faire 
pour nous. 

1) Adresa sub textul scrisorel: A Son Excellence Suley- 
an Pacha, dlinistre de la Narine.
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„Nous pouvons &tre classes en deux cat6- 

gories. Les uns ayant de la fortune, les autres 

n'en ayant pas du tout. Les premiers supplient 

Votre“ Excellence de vouloir faire en sorte que 

le gouvernement ture „leur avangat une som- 

me d'argent, qui lui sera restitue dăs que nous 

rentrerons dans le pays, ou bien que nos fa- 

milles puissent le faire. Quant pour les autres, 
le gouvernement, fera un acte de piâts que de 

leur envoyer de quoi se nourrir. Jusqu'ă pr6- 
sent. nous avons partag6 ensemble, mais main- 

tenant nous autres aussi, nous sommes oblig6s 
a 

de covirir ă la munificence de la Sublime Porte, 

qui jespăre ne nous laissera pas subir les con-: 

sequences de la mistre. 

„Veuillez, Excellence, vouloir prendre, en 

consideration ma priăre tout en me mettant au 
nombre de vos plus devou6s serviteurs. 

„J'ai Vhonneur d'âtre 

” „De Votre Excellence le: trâs-humble” 
„et trăs-obâissant serviteur : . 

„N. Golesco“.
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„No. LĂVIII. 

A. G. Golescu către Ion Ghica la Constantinopol. 

„Paris, -1e 24 Fâvrier 1849, 

„adlon Cher. Ghica! A 

„de suis pris au dâpourvu. Je n'ai que. le 
„temps de t'âcrire peu de lignes ă la hâte. Nos 
imprimes seront finis -aujourd'hui, -et demain 
nous les envoyons avec lettres d'envoi aux ca- 
binets de Londres, Francfort, Vienna et Berlin. 
„Nous en. distribuerons environ 2000 exemplaires 
'aux divers parlemenis, journaux et cabinets de 
lecture, 

„Mardi prochain (27) on fait des interpel- 
lations & Londres, et Lord Palmerston n'en est 
„pas :fâch6, ce qui prouve bien que la r&ponse 
-qu'il doit faire ne peut: &ire. que favorable ă 
“notre “cause. Jai 'vu Mr. Poujade, il est trăs 
bien dispos6 -pour nous, et son caractăre, que tu . 
connais fort. bien, „nous garantit que sa mission 
sera, trăs-srieuse. Il-m'a dit que la mârne mis- 
sion lui: avait 6t6 offerte - peu aprăs la râvolu- 
tion de Fâvrier et qu'il n'avait pas voulu ac- 
cepter parcequ'il avait demand6 avant tout: des 
instructions positives, une “politique nette et 
digne de la France, ne 'voulant pas jouer le role
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d'une poupâe. Cela veut bien dire, il me semble, 

que siil accepte en ce moment, c'est que la po- 

litique a tourn6 et - que les instructions sont 

de năture ă le laisser agir avec 6nergie et ai- 

gnite. 

„Je suis bien fâch6 de ne pouvoir râpon- 
dre bien longuement ă ta dernitre lettre. Je me 

reserve de le faire par le prochain paquebot. 

Imagines toi que je n'ai qu'un quart d'heure 

pour 6crire. La journâe du 24 n'âtait point celle 

de lP'expsâdition, je ne m'attendais point ă etre 

si press6. Je viens d'apprendre par Mr. Schefels, 

que cette fois-ci le paquebot se dârange de ses 

habitudes, ei qu'il faut absolument t'crire ă la 
-hâte, sous peine de remettre au 7? du mois pro- 

chain. | 
„Mr. de Reculot est tr&s bon pour nous. 

Je parle souvent avec lui de toi. Il ne revien- 

dra ă Constantinople que si on veut le nom- 
mer charg6 d'aftaires etil prâtend que pour le 

moment il n'a pas beaucoup de chances. Il est 

parti hier pour un, mois ă la campagne. 

„Peut-etre par le prochain paguebot - Nicolas 

pourra-t-il partir, je me le pense cependant păs, 

car il ne comple trouver de bargent-qwâ Vienne 

et îi ma pas encore de quoi. aller jusquwă Vienne. - 

Encore n'est-il pas - bien sâr d'en trouver î
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Vienne. Je crains que lex-Prince . Ghica ne le: 
etienne plusieurs semaines. en remettant d'un 
jour ă lautre pour lui donner 100 + qu'il lui 
€crit ne lui tre pas bien facile de trouver. 

„Adieu, mes hommages respectueux ă Ma- 
dame Ghica et mes amiti6s î, N. Balcesco. 

„ton ami 

„A. G. Golesco“, 

„Je viens de me rappeler seulement que 
c'est T'anniversâire de la trop fameuse revolu- 
tion du 24 Fâvrier; vive. donc ă jamais la r6- 
volution d&mocratiique et sociale, comme on l'ap: 

„ pelle, mais meurent tous les r&publicains socia- 
„listes qui ne valent pas le diable; que Dieu pre- 
„serve notre pays de ce fisaulii“ 

No. LĂVI. 

4. G. Golescu lui Ion Ghica la Constantinopol. 

| „Paris, 27 Avril, 1849. 

„Cher Ghica ! a | 

| „L'afiaire -de la l&gion roumaine dont tu 
„me parles dans ta derniăre lettre, est connue 

ici de :presque tous. Je n'ai done pas juge pru-
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dent de cacher quelque chose-ă cet 6gard et je 

“ne serais pas 6tonn6 que Tell et Eliad sachent 

d6jă, tout ce qui s'est faită cet 6gard. Mâghero 
eut 'st6 le meilleur pour se mettre:ă la. tâte 
d'une lsgion roumaine. Si tu lui a 6crit et qu'il 
ne t'a point repondu, c'est sans doute que ta let: 
tre ne lui sera pas parvenue, ou bien qw'elle Vaura 

trouv6 tr&s-malade, comme on le disait ici, il 
ya quelques semaines. Du reste quel que soit 

le chef de la l&gion, je crains qu "il ne soit trop 

tard pour la pouvoir organiser. a 

„Le Valaques de Transylvanie ont eu un 
moment suprâme, c'est celui ou l'on a proclame 

la levâe en masse ; il fallait se saisir ae cette 

oceasion pour demander de armes et .menacer 

de marcher sur les Saxons pour les d6sarmer, 

si on ne voulait leur en fournir. . Si on s 'Stait 

montr€ hardi, Puchner. m'aurait pas jou€ avec 

ces pauvres Valaques comme avec des marionet;- 

tes. Lorsqu'il s'âtait agi de dâlivrer Lauriani 

dela prison, on n'a pas hâsit6 ă soulever. les : 

villages Valaques et ă les faire marcher sur 

| Hermannstadt, quand les Saxons n'en 6taient pas 

encore aux abois et que la guerre contre les 

Maghiars n'6tait pas encore declare; et. quand 

le fameux Ianco s'est trouv, par le fait de la 

levee en masse, ă la tâte de 80,000 hommes 
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(dit-on), on a hesit6 de tenir un langage ă peu 
: prăs comme. celui ci; „Donnez nous. des armes 

et non point des fourches et des piques, si vous 
voulez que nous risquions nos vieset nos biens: 
pour l'lEmpereur. Nous voulons bien sauver l'Em-: 
pire et le consolider pour Pavenir, mais nous 
ne -voulons point le faire en automates, qui ne 

soient bons qu'ă servir de chair ă canon; nous 

voulons jouer un role spâcial ă nous, un râle 

important ' dans la - conservation de P'Empire. 

Laissez-nous donc nous organiser en l6gions na- 

tionales, donnez nous des canons et des fusils, 

de la poudre, de l'argent, ou bien nous mar: 
chons sur les Saxons qui ont pris tout .pour' 
eux et qui nous laissent exposâs ă la mitraille 

„de Pennemi, tandis qu'ils s'enferrment dans leurs 
 -villes. Donnez-nous des armes ou nous les pre- 

nons de force, car nous voulons sauver. PEm:.- 

pire malgr6 vous. Les Roumains sont vâillants 

et ils sont 'fidăles ă la Maison d'Autriche; vous 

autres, vous: &tes poltrons, et si vous ne nous' 

„ donnez point des armes vous &tes traitres ă, la: 

Maison '4'Autriche et nous - marchons-sur vous. 

comme sur des rebelles ou des traitres“. 
| „Je ne sais.trop..ce que Puchner 'eut pu 

repondre ă un tel langage; les Croates -n'ont: 
ils pas commencâ -ă peu prăs:comme: cela- leur 

Ghica, amintiri. 27,641. 14
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resistance, malgre les protestations et les me. | 

4 
4 

! 

nages de .PArchiduc . Etienne: et du cabinet de ; 
Vienne.?. Si les Valaques avaient 6t6 armâs, s'ils ; 

„_avaient parl6 comme ont parle les Croates, s'ils 

“ avaient eu. des chefs, comme ceux-ci en onteu, : 

on maurait pas entendu dire: -la lachet6 des , 

Valaques, la perfidie des Valaques etc. ete. On 

m'aurait pas entendu râpâter que les Valaques 

sont tantât avec PAutriche, tantât avec les Ma- 

ghiars, tantot avec les Russes et toujours avec 

“le plus fort!... On nous aurait respectâs coin- 

me on respecte les Croates quoiqu'instruments . 

de la râaction; devant.la question de la natio-. 

nalits, il n'y a pas de question de democratie. 

Avant tout Gtre et puis examiner: le comment. . 

Les Valaques comme les Croates devaient &tre 

pour ceux qui leur promettaient P'existence na-.- 

tionale. Les Maghiars la leur refusaient, lAu- 

triche la leur promettait, le choix n'6tait pas - 
embarassant pour eux etilne pouvait tre des: - 

honorat pour une nation de s'allier. ă un mo-. 

„ narque qui leur promettait l'existance pour re- : 

_Pousser. une dâmocratie qui menacait d'âteindre - 

les nationalitâs. Que si ensuite le monarque s'6- 

tait montr€ ingrat et avait mis sa perfidie î 

decouvert, il n'en. aurait pas coat aux Rou- 

_mains plus: qu'aux Croates de le menacer d'une:
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 defection et cette menace eut €t6. d'autant;. plus 
eficace, que „les. Roumains euissent pris une part 
plus” directe et plus brillante dans la lutte..Voyez 
que d'eftorts les Maghiars font pour:.:entrainer, 
la defection des Croates, tandis quwvils. disent: a- 
vec un mepris . dâsesperant: . Quant.'aux.. -Vala- 
ques nous en aurons facilement raison; îl ne 
vaut pas la peine de leur .faire. des: courbettes, . 
ni de nous lier ă. leur. 6gard' par. des: engâge- 
ments positifs qui pourraient enchainer. notre a- 
venir! Voyez aussi. avec quel soin PAutiiche 

Roumains! (Yest que les Croates ont agi avec 
_Yigueur, . qu'ils ont eu une. politique. certaine, 
invariable,- ferme et qu'ils n'ont point manqus . 

„ mânage la susceptibilită des Croates, tandis qu'elle . 
"est sourde aux plus modestes reclamations des 

homes. d'Etat,. tandis que les pauvres. Vala- 
ques n'ont su que servir de chair ă canon!.Je 
me rapelle encore, qu'ă mon pasage par la Tran-. 
Sylvanie, on; ne' savait pas encore s'il fallait âtre. 
avec bEmpereur oi avec les Maghiars! :Et ces: 
hesitations se sont -Prolongâes: jusqu'ă, ce que 
le cabinet; 'de Vienne, ayant mis en. quslque sorte. 
les Valaques en. demeure de .se d6clarer, .ils se 
sont livr6s. comme des: moutons ă: diseretion 
d'un Puchner.. N 

„vand NOS &migres sont arrives en. ran: 

1
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sylvanie, ils n'ont pas vu en quoi avait cloch6 
la politique des Valaques de Transylvanie, et 
ils se sont mis inconsidârâment a crier ă droite 
et â gauche qu'il -fallait s'allier aux Maghiars 
pour renverser la perfide. dynastie d'Autriche, 
croyant qu'il suffirait, qu'eux, inconnus dans le 
pays, - parlassent et prechassent Valiance ma- 
ghiare pour changer.tout d'un coup les id6es 
et les prâjuges du peuple contre les Maghiars. 
Ils n'ont; r6ussi qu'ă compromettre les Valaques 
auprăs du cabinet de Vienne, sans ri6n faire 
pour la cause maghiare, car je ne suppose pas . 
que quelques mots lancâs ă tort et â travers. 
aient fait quelque chose pour Parmâe de Bem. 

„Quoiqu'il en soit, puisque le mal est main- 
tenant fait, puisque les Valaques sont enfin par 
la force des choses avee Bem, puisque l'armse 
russe va se frotier avec celle de Bem, ne fal- 
lait-il pas songer! ă, organiser une l&gion Rou- 
maine, quand ce ne serait que pour se donner: 
le plaisir d'abattre quelques tetes de Calmouks? 
Oui, sans doute, seulement je crains qu il ne: 
soit trop tard. 

„Sil m'est pas trop tard, vous aurez sans - 
“aucun doute fait la seule chose qui pouvait 
quelque peu relever !'honneur des Valaques. Nous 
verrons.
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„Quant ă Maghero, je crois qu'il accepte- 
“rait dautant plus volontiers de - prendre „part 

| ăla formation de la, dite l6gion, que ce sera 
i peut-âtre le seul moyen de T6parer la faute 
immense qui a. 6t6 commise lorsqu'il a licenci6 
ses pandours et qu'il n'a pas pass6 avec armes 
et bagages et avec ce qui 6tait plus dâtermine 

„du cot6 des Valaques ae Transylvanie sans la 
| permission de Puchner,: o 

„Sil avait pu. 'joindre lanco, avec deux 
“mille pandours „seulement, il prenait une posi- 
tion inexpugnable contre /'Autriche elle-mâme, 
si elle avait voulu empâcher que des Valaques | 
vinsent au secours de Valaques, comme des 
Serbes de “Turquie 6taient dejă venus au secours 

“des Serbes d'Autriche. Jen „ai dejă parle ă Ma- 
“ ghero comme d'une chose ă desirer, et sans lui 
„dire que la chose 6tait; en train de s'ex6cuter, 

| Je ne doute pas qu'il ne se rende en Transyl- 
| vanie s'il est en bonne sant .et sil. en a les 
moyens. aaa , 

„Par: le prochain paquebot nous attendons 
des nouvelles des trois chefs de l'Emigration, 
chefs sans autorit6, puisque toi qu'ils consentaient 
ă te laisser continuer. tes fonctions lă-bas, tu ne 
[vreu point les reconnaitre, ni N. Balcesco- non 
| 

| 

  
- 

j 
i 
|
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plus, et que. Bratiano D. qu'ils 'consentent. egale- | 

ment ă.laisser :ă Londres,. n'est: pas de.ceux. 

qui: sont trăs-dispos6s ă les reconnaitre. Quânt . 

ă, moi, j'ai: pli6: devant ce que je croyais âtre. 
la ferme; volont6 des 6migres de Transylvanie, . 
ce'qui ne m'a pas empâch6 de leur dire eră: 

ment. des . verit6s assez dures. Je ne'me suis. 
cependant pas - retir6 parceque je ne: veux pas 

les reconnaitre, car je crois que toute insubor- 

dination ' contre la: majorit6 est toujours dan- 

gereuse: par : exemple, mais parceque. je suis 

degoat6 du tout en masse. . : i: 

" „Nous manquons d'hommes, voilă mon avis; 

nous n'avons que des brouillons ou:des intri: 

gants et des malhonnâtes;:s'il.y a' des excep: 

tions, elles sont si peu nombreuses - que je ne 

veux pas accepter de solidarite avec la masse, 
Quand .je verrai quelqwun ăla tâte avec.Pâtoffe | 

d'un dictateur, je serai toujours pret ă . offrir 

mes. services, sans accepter d'autre solidarits 

que celle du fonctionnaire vis-ă-vis du chef. Mais 

quant ă, conseiller telle organisation plutt que 

telle autre (dans l'&migration) ou tel mode d'ac- 
„tion plutot que tel.autre, c'est ce que j'ai bien : 
resolu, de .ne point faire ă Vavenir. Que la mas- 
se d'intrigants et de fanatiques se tire .d'affaire 
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comme elle pourra. On peut bien aussi faire 
quelque bien ă, son' pays, en se tenani ă, l'6cart. 

Adieu, ” 

„ton ami 

nd. G. .Golesco. . . 

„Mes hommages respectueux ă ta femme?. 

No. LXX. 

A GL Golescu lui Ion Ghica la Constantinopol, 

„Pontenay aux Roses, 27 dun, 1849. 

„Mon cher Ghica. 

„Comme tu reviens encore sur la question 
tant rebattue de Pex-Lieutenance et qu'Alexan- 
dre, mon cousin, me reproche aussi comme une 
faute impardonnable, Pombre d'un soupgon qui 
a pu passer un moment par mon: esprit, je suis 
bien oblige aussi de revenir sur un: sujet que 
je croyais. assez €clairci pour ne plus encourir 
des reproches plus graves que ma faute, si faute 
il y a. Tu n'as jamais estim6 ni les talents,. ni 
le caractăre moral . d'Eliade; celui-ci, ă tort ou 
ă raison, passait pour dicter ses. volontss ă Tell 
et pour tre maitre, par. cons6quent, des. votes
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de la Lieutenance; voilă plus qu'il n'en fallait 
pour te rendre ennemi dâcid6 de la dite Lieu- 
tenafice. Mais ce n'est pas tout: plusieurs per- 
sonnes, qui, avant la râvolution, staient loin de 
professer pour la personne d'Eliade un mspris 
souverain, “comme tu le faisais au vu et au su 
de tout le monde, se sont singuliărement rap- 
prochses de ta manibre de voir, depuis qu'elles 
ont vu la Lieutenance ă l'oeuvre; Balcesco no- 

„tamment, qui avait une confiance illimitâe en 
Tell et qui ne mâsestimait nullement Eliade, en 

est venu ă penser ă peu pres comme 'toi' au 
sujet de ces Messieurs. Tout cela a dă singu- 
liorement fortifier en toi la convietion que la 
Lieutenance avait st6 et quw'elle continuerait, ă, 
etre fatale au paysetă la râvolution; qu'y a-t-il 
que de trăs naturel dans tout; ceci? Le premier 
tu m'a$ propos6 de faire en sorte que Tell et 
Eliade se desistassent: de Pinitiative qu'il leur 
appartenait de prendre dans les actes de l/'6mi- 

gration, en. leur qualit6 “de. membres de l'ex- 
* Lieutenance. Tu as 6crit dans le meme sens & 
d'autres personnes, et en cela tu n'as pas 6t6 
heureux, car Tell et Eliade avaient appris que 
ton dâsir. cach6 6tait; de les -voir mis de câte - 
et de voir -arriver Nicolas Golesco seul ă la tâte 
des affaires. de P6migration.' Il ne m'est jamais
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„"Yenu dans Vesprit de blâmer ce dsir de ta part, 
ni les demarches que tu aurais employ6es pour 

arriver ă sa râalisation, 'car je n'y voyais que 
la. consâquence logique d'une conviction irre- 

sistible, d'une invincible r&pulsion pour les per- 

sonnes en question; mais-jai eu l'occasion de 

constater que la manitre dâtournâe dont tu a- 

vais voulu insinuer ă Tell et ă Eliade de se d€- 

sister avait complătement manqu6 son but, car 

ces Messieurs arrivărent ă& Paris avec la con- 

viction que tu t'6tais entendu avec nous pour 

faire aller Nicolas comme seul chef de l'6mi- 

gration ă Constantinople, afin de faire triompher 

sa, candidature ă la principaut6 aux dâpens de 

- ces Messieurs etc. etc. Pour la premitre fois. 

jai 6t6 soupqonn6 de donner dans des tripota- 

ges de cette nature; :d'un mot jai voulu en- 

clouer cette batterie de soupqons qui, atteignant 

tout le nonde sans distinction, rendait tout tra- 

vail impossible; vous soupconnez notre bonne 

foi, leur .ai-je. dit, hs bien, prenez lincognito, 

partez au plutot sans mot dire ă personne, ren- 

dez-vous ă Constantinople, vous deux et Nicolas 

Golesco, entrez- en relation avec les Tures, et 
Vous verrez vous mâmes ce. qu'il en est. S'il 

n'est point vrai que les Tures n'ont pas grande 
a 

confiance . en. vous deux, demeurez ă Constan-
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tinople tous le trois et :vous dejouerez Vintrigue 
que vous supposez qu'on ourdit contre Vous ; 
si au contraire, . les Tures ne veulenţ point en- 
trer en pourpârlers avec vous deux, vous seriez 
sots et coupables en mâme temps, de _vouloir 
demeurer plus longtemps ă. Constantinople ă.ti- 
tre de Lieutenance. Ceci fut ait quelques jours 
seulement aprăs le vote des &migr6s de Paris, 
qui confirmait celui de migration de Transyl- 
vanie, par,lequel, ces Messieurs se disaient. ap- 
peles avec Nicolas Golesco ă la tâte des affaires 
de. V6migration roumaine. Un mot d'explication 
ă ce sujet: Dans notre râunion îl s'est trouvă 
deux personnes qui ont ni6 que ces Messieur's 
aient 6t6 €lus chefs de I'6migration; 'Teulesco 
est l'une de ces personnes; quand il lui: fut ob- 
serv que l'6lection avait eu lieu ă, Kronstadt, 
il repondit que la quantits des &migrâs ne de- 
vait pas Pemporter sur la qualit6 de ceux qui 
se trouvaient ă Hermannstadt et ă Paris sans 
doute; cette r&ponse malheureuse ne fit qu'en- 
brouiller d'avantage la, question. Enfin, il fut 
decid6 que pour donner preuve de dfârence en- 
vers la majorit6 (qui avait droit de se forma- 
liser de cette prâtendue -comparaison qu'on vou- 
lait 6tablir entre la * quantit6 des votes et leur 
qualit6) nous reconnaitrions “provisoirement ces
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Messieurs pour :chefs et que: nous . 6cririons ă 
tous les 6migrâs:pour tâcher d'obtenir une mo- 

dification du. vote qui avait eu lieu en. Tran- 

sylvanie :(s'il y a eu vote)... J'ai: vot6 avec. la 

majorit6 parceque j'ai trouve cette proposition 

plus: propre ă concilier tout, et: surtout ă pre6- 

venir un .dissentiment entre nous et la majo- 

Tit6 des '6migrâs..J'ai vot6 :encore pour cette 

proposition afin de voir au plutot un commen- 

cement d'action âu.:nom de l'6migration entiăre, 

ce qui serait devenu impossible avant deux ou 

trois: mois, si: on n'avait point reconnu Pau- 

torit6 de ces Messieurs du moins provisoirement; 

j'ai vot6 surtout dans la pensâe 'de prâvenir la 

dissipation: du peu d'argent qui .6tait rest ă la 

disposition de: P'6migration et dans celle de: de- 

mander compte au plutot des 'sommes qui a- 

vaient 6t6 confiâes ă plusieurs d'entre nous. Cela 
fait, je n'ai pas voulu 6tre.un des trois secre- 

taires que ces Messieurs se sont choisis. tout de 

suite. et cela par des raisons simplement person- 

nelles et non point par: esprit d'opposition: con- 

“tre ces Messieurs.. Je pr6voyâis, par - exemple, 

la perte d'un temps que je pouvais employer 

plus utilement et je prâvoyais aussi qu'on. in- 

terpreterait d'une fagon calomnieuse la, -coinci- 

dence, par laquelle il se:faisait que prâcisement ,
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ceux qui ont le plus appuy6 .la proposition qui a- 
vait triomph6 staient aussi .ceux qui, avec les 
trois «membres de la Lieutenance, devaient tout 
decider et tout faire. Mais vous voulez prâvenir 
les imputations d'un parti; vous tombez .par lă 
meme sous Paccusation du parti adverse; tel 
est le sort de ceux qui ne sont d'aucun parti: 
mon refus a Sie mal interprât€: par Eliade et 
par Tell, et comme j'ai” vu que je n'avais râussi - 
qu'ă aggraver les msfiances, je me suis ravis6; 
jai acceptă de travailler avec ces Messieurs, et 

„c'est alors que du premier coup, j'ai. propose 
de mettre un terme â une situation si fausse 
et j'ai conseill6 le voyage. incognito. Tous les 
autres ont approurâ lid6e, personne n'y a fait 
la moindre objection etil a St6 dâcid6 que nous 
devions 6viter la moindre indiserâtion. “ Depuis 
jai 6t6 a meme d'apprâcier ce que vallent ces 
Messieurs comme homines politiques; il y a eu - 
des disputes plutet que des discussions, et comme 
Tell confond toujours la sâvârit6 du frane re- 

- Publicain avec la „grossiăret6 d'un mal appris, 
il ya eu du froid entre nous, Il y avâit done 
pres de deux mois depuis qu'il n'6tait plus 
question entre nous ni du depart de ces Mes- 
sieurs ni de quoi qu'il soit d'important, lorsque 
j'ai recu . ton premier avertissement . que ces
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a 
Messieurs ne seraient pas bien vus ă Constan- 

tinople. Ces Messieurs se -trouvaient alors ă 

Londres; ton second avertissement tait,  beau- 

coup plus catâgorique. Tu -me disais que le'mi- 

nistăre “Turc leur faisait savoir par toi de ne 

pas venir ă Constantinople. J'ai lu ă Nicolas 

Crezzulesco cette seconde lettre, et lui ai meme 

communiqu€ les soupgons que ton premier aver- 

tissement avait 6veill6 en quelques uns d'entre 

nous, soupgons que je n'avais pas eu le cou- 

rage de repousser pour plus d'une raison.: D'a- 

bord, j'âtais ă bout de mes forces “que :javais 

&puisces ă force d'avoir bataill6 envers et con- 

tre tous, et je ne me sentais pas le courage de 

recommencer une nouvelle lutte pour repousser 

de “nouveaux soupgons; ă peine venais-je. de 

sortir d'une  querelle d'une violence peu com- 
mune que javais eu avec Rosetti et Bratiano 

et de toutes les scenes qu'elles avaient entraing 
avec elle; en moins d'un mois je m'âtais dis- 

put ou refroidi avec Tell, Eliade, Rosetti, Bra- 

tiano, Voinesco, 0. Balcesco et quelques autres; : 

il faut,. sans doute, que jaie pâch6 par quel- 

qw'endroit pour -m'âtre ainsi brouill6 avec tout: 

le monde. Ce que je sais, cependant, c'est que je 

ne:me suis passion6 que contre indignit6 des 

uns et contre les passions personnelles' des au-.
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tres; j'eusse sans doute beaucoup mieux râussi Si Javais. pu. contenir Vindignation en moi'eţ conserver plus d'indiffârence et plus de sang froid, tout; en “Soutenant .ma, thăse comme on soutient - une chose de peu d'interet. Mais la question n'est point de montrer par ou j'ai pe- ch6; ce que je veux te faire comprenăre c'est qu'au 'moment că est atriv6 'ton premier aver- tissement, j'&tais tellement, &puis6 au moral, que je ne me sentais pas le courage de: commencer. une neuvelle lutte pour dâtruire des Soupcons nouveaux; j'ai donc garde le. silence .sur la pr€-: tendue intrigue qu'on t'attribuait. Du silence ă, un commencement d'hâsitation “il ny a quun pas, et ă force de voir des gens. convaincus que îu intriguais pour empecher ces Messieurs. Q'ar- river ă, Constantinople, j'ai inclină ă penser que cette intrigue n'6tait pas impossible de ta part, du moment que tu avais Ja conviction que ces Messieurs seraient. nuisibles ă, notre cause. Şi. j'ai .commis quelque .pă&châ .ă ton €gard, c'est celui-lă “et - non point d'autre, et la meilleure preuve c'est que Jai continu6ă, t'6crire. comme ăuparavant, ce que. je n'eusse certes point fait si Javais pu croire qu'il y.eit quelque . chose. d'indigne au: fond. de ta pens6e; comme j'ai communiqus cette hâsitation de mon esprit â
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1... Nicolas Crezzuleşco' et que d'aprăs une de tes 
lettres et d'aprâs une lettre que celui-ci m'a 6- 

crit de Constantinople, j'ai pu croire qu'il t'a- 
vait dâvoil6 le soupgon auquel je m'6tais laiss6 
aller, j'ai. mieux aim6 t'âvouer la chose plutot 

que de t'abandonner ă l'6xag6ration immanquable 

des faits quand ils sont mal appris. C'est ce 

que j'ai fait dans une de mes derniăres lettres, 

mais mal fait, sans doute, puisque. je ne suis 
pas encore parvenu .ă me mettre ă labri des 
reproches injustes. Je te le râpăte donc encore 

une fois, ma mâfiance n'est pas alle plus loin; 

il y aurait mensonge de ma part ă vouloir pa- 
raitre. plus 'confiant. que je, ne 'Vai: 6t6, mais il: 

_y a aurait injustice aussi. de votre-part ă m'ac- 
cuser de plus de msfiance que je n'en aieu. 

Quand Tell et Eliade s'6fforcaient de me prouver 
que Bratiano: et Rosetti avaient trahi, j'âtais 

tres prâvenu contre ceux-ci, et cependant je leur 

ai toujours r&pondu que s'ils parviennent jamais - 

ă me prouver quelque chose, ce ne .sera, jamais 

que Bratiano .et Rosetti ont conspire contre leur. 

pays, mais seulement qu'ils ont conspir6 contre 

Messieurs Tell et Eliade; sans prâjuger .la ques:: 

tion, je mettais: une. borne de bon sens-ă la 
„m6fiance. Quand ces mâmes personnes voulaient 

me prouver -que tu avais aussi trahi, je .met-
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tais aussi une borne ă leur mâfiance ă ton €- 

ganti, borne antsrieure ă toute discussion. J'ad- 

mettais le fait d'ambition,. mais. je n'y voyais 

pas de quoi t'en faire un reproche. J'admettais - 

que tu 6tais -dâvous ă'Carmpineano, jusqu'ă tra-. 

vailler pour sa candidature ă la Principaut6, mais 

un d&vouement de. conviction n'est point un 

reproche, comme le serait un dâvouement fac- 

tice. J'admettais que dans ton mariage il pou- 

vait y avoir eu du calcul(), mais je n'y voyais 
rien d'infamant. J'admettais une excessive ha- 

bilet6 de ta part, mais je soutenais que I'habi- 
let6 n'6tait ni supercherie ni indignit6, et je con- 

cluais que tout ce que ces Messieurs pouvaient 

tenter d6 me prouver, c'est qu'il fallait avoir 

les yeux ouverts sur toi, pour voir si ton 46- 

vouement pour Campineano, ou si ta propre 

ambition ne t'entraîneraient point ă mettre toute 

ton. habiletâ au service: d'une personne que nous. : 

-m'estimons pas comme homme politique. ' C'est 

lă, îl me semble, parler en homme sârieux qui 

ne se laisse entrainer ni ă un excâs de con- 

fiance, ni ă un excâs de mâfiance.. Je ne. me 

chargeais pas de faire -Papologie des hommes ; 

je voulais seulement: 6carter: par” anticipation: | 

„1) Car il a 6t6 question de tout cela, vois-tu?
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"tout excts d'indignits, afin de prouver: qu'il y 

avait moyen de travailler avec les m&mes hom- 

mes si fautifs qu'on les suppose. Voilă, qui est 

dit pour la mefiance; du. reste lă n'est „point 

toute la question: quand jai regu ton second 

avertissement, îl n'y avait plus mâfiance. qui 

tienne: îl falait communiquer Vavertissement ă 

ces Messieurs, -afin de les' prâvenir de ce qui 

les attendait s'ils se rendaient 3 Constantinople, 

et ce qu'on me reproche,-c'est que, loin de leur 

avoir. communiqus la chose, je leur cache tout, 

je les engage encore.ă ' partir, je: cours meme 

faire de Vargent pour leur faciliter:. les .moyens 

de se rendre ă Constantinople, et je fais tout 

cela en trompant les uns. et les autres, et je 

suis accuş6 de tout cela par Nicolas Crezzou: 

lesco! Tune dois donc pas: t'6tonner. de. Pindi: 

gnation ă laquelle ces accusations odieuses m'ont 

da porter, :ni de.la r6ponse que.cette indigna- 

tion ma -dictee pour N: Crezzoulesco. Quels ont 

st. les moteurs infames de; ces calomnies,: ce 

n'est pas ă moi ă les ecouvrir; du reste, a- 

pres un premier 'mouvement d'indignation,. il 

ne m'est rest6 de tout cela, qu'un profond me- 

pris et une _profonde piti6 pour les vrais cou- 

“pables. J'ai des temoins -qui attesteroni toujours 

que j'ai. fait. part ă 3 ces. Messieurs de ce qui les 

Ghica, Amintiri, 27,641. 15
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attendait ă Constantinople. Tell lui-meme . a- 
vouera, que quand.je lui ai fait part de la cho- 

se, il m'a râpondu qu'il en avait dâjă connais- 

sance, qu'Eliade en avait '6t6 averti par ses pro- 

pres parents (ou anis) de Constantinople, que 

n6anmoins il €tait bien deâcid6 pour son compte 

ă partir avec N. Golesco par le prochain :paque- 

“bot, que quant ă Eliade il n'avait “point d'ar- 

pent: pour le moment; paroles que .j'ai repe-: 

t6es: ă, N. Crezzoulesco et tandis que celui-ci 
croyait que je m'entendais avec Tell et Eliade 

pour le tromper dans le stupide plaisir de. le 

faire voyager en compagnie de ces Messieurs, 

j'âtais, moi, brouill6 avec Tell et froid avec E- 

liade en raison de nouvelles disputes que nous: 

avions eues une semaine auparavant! Et on a 

'0s6 inventer que jai continu6 ă: engager ces 

Messieurs ă partir et que je suis all6 . jus- 

qwă courir pour leur faire de argent.. Je 

. pourrais bien invoquer le tâmoignage de Co- 

galniceano. qui, m'ayant exprime Vintention ou 

il 6tait deux jours avant le dâpart de ces Mes-. 

sisurs de faire une souseription entre Moldaves 
„pour fournir aux frais-du voyage Eliade, n'a - 
vegu de moi que cette simple râponse: Four 
moi je ne donne pus an seul sol par la vaison. que 

je men ai point. Je pouriais encore invoquer le
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temoignage de ces Messieurs: eux-mâme$, car ils 
savent bien  qu'ils ne m'ont parl de cette af.. 

faire de argent : que: le jour mâme de leur ds- 
"part. Mais ă quoi servirait d'invoquer des .t6- 
moignages suspects contre des calomnies stu- 
pides ? Il ne restera rien de tout ceci qwune 
trace d'infamie sur le front des calomniateurs; 
que Dieu' leur permette de la pouvoir .laver par 
leur conduite ă, venir! Pour mon. compte, je ne 
demande pas mieux. Pour. terminer le long et 
ennuyeux retour vers un pass6 triste, je te dirai 
qu'Eliade et Tell sont persuad6s que. le premier 
intrigant dans toute cette affaire c'est toi, le se- 
cond. Balcesco et le troisiăme moi, .et pour 
preuve de ceci, il dâvoile au monde notre cor: 
respondance reguliăre, comme si cette -COrrespon- 
dance avait 6t€ un secret pour quelqwun! Com- 
ment: correspondre avec. quelqu'un qu'on. croit. 
âtre pour la candidature de Campineano! C'est 
iă un crime impardonnable -et qui ne peut s'ex- 
pliquer que par un crime encore: plus grand, 
celui de conspirer avec Ghica et Balcesco con-: 
tre le vrai parti de la: democratie, c'est -ă, dire 
contre Messieurs Tell et Eliade, -sans doute dans 

„le but toujours cach6 de travailler & la candi- 
dature. de N. Golesco ete. ete... .  .:: 

„Tout ceci devrait bien, il me semble, vou
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prouver *que je n'ai cherch6 ă tromper. person- 
- ne” au profit..de Tell et d'Eliade, avec lesquels 

pai” 6t6 la. plupart 'du' temps ou brouill6 ou en 
| froid, sans que les charitables faiseurs de. ca- 

lomnies. s'en soient seulement dout6s, et ce n'est 
pas la moinăre peine que je leur r6servais dans 
ma malice, car en leur cachant les querelles 
presque  continuelles et le froid qu'il y.avait en- 
tre moi et ces: Messieurs, je leur laissais..igno- 
norer: que leurs calomnies seraient un jour mi- 
ses ă dâcouvert et qu'ils se. casseraient le col 
contre une 6clatante impossibilite ! 

„Puisque le temps est; venu, j'ai mis tout 
ă -d6couvert. et vous .pouvez maintenant me ju- 
ger tel que jai 6t6:: ni excăs de confiance, ni 
excâs: de msfiance. Quant ă mon : devoir je Vai 
rempli en depit de toute msfiance et je a€fie 

- quiconque d'articuler - vis-ă-vis de moi un seul 
„fait qui prouve que j'ai manqus ă quelque de-. 
voir de dignit6, de loyaut6, ou d'honneur. La 
prâsente' explication est la dernidre que je me 
permetirai ă cet, 6gard, et ă: moins qwon .ne 
vienne de nouveau articuler quelque fait con- 
traire ă .ce que javance lă. II reste bien en- 
tendu que je ne te parlerai plus de'tout cela. 
Si je ten ai tant parls cette fois-ci, c'est pour 
clore. une fois pour toutes une explication in-
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 terminable. Comme je n'ai pas le temps de r6- 
' pâter. les mâmes choses ă mon cousin Alexan- 
dre, envoie lui, je te prie, la presente lettre, a- 
fin qu'il en prenne connaissance. Je n'ai:qu'un 
mot ă ajouter ă tout ce que je viens de dire, 
c'est que je dâfie quiconque de s'6lever en faux 

contre ce qui est dit dans les .pages qui prâcă-.. 
„dent, ou du .moins de le. faire. d'une manitre 
„Claire et catâgorique en articulant; des. faits pr6- 

„cis et en ma prâsence.: 
- „J'arrive maintenant: aux afiaires du pays. 

Tout ce que tu me dis relativement, ă notre po- * 

litique vis-ă-vis des 'peuples - qui: nous „environ- 

nent est :parfaitement vrai.'. Je suis absolument 
du meme avis, et quant ă la formation d'une 

l&gion roumaine, je la. crois d'une si grande im- 

portance pour nous, que je m'6tonne comment 

tu as pu 'rencontrer. ă cet 6gard.des obstacles 

parmi:les -nâtres;. il: me semble que.le devoir 
de. tous ceux. qui se.sentent -un peu le :courage 

militaire, devrait :8tre: de 'se' renâre en: „Transyl- 

vanie pour. 'contribuer de.leur mieux ă la for- 
mation de cette l6gion .qui nous donnera et des 
moyens d'action pour Vavenir:et le. droit de re- 

clamer quelque chose de Maghiars aprăs la vic-: 

toire et 'le moyen de faire parler .la, presse Eu- 

ropâenne des 3,500,000 Valaques' qui vivent dans
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les, Etats de 'Autriche et de /'6migration' rou- 
maine ' qui joue auprbs de ces Valaques le: role 
que l'on voit jouer ă.l'6migration polonaise. en 
Hongrie. Tant que nous avons fait .mine de r6- 
sister soit 3, la Turquie, :soit ă la Russie, les 
journaux ne cessaient, d'6numsrer! nos forces et 

de parler ă tout ..propos des Roumains de la 
Moldo-Valachie; depuis que nous n'avons plus 
l'air de vouloir ou de. desirer quelque chose, on 
ne s'occupe plus de nous,.et c'est: justice. Si 
nous voulons montrer ă Europe que nous vou- 
lons quelque chose et que nous le voulonsă, 
outrance, si nous voulons lui apprendre qu'elle 
peut compter sur l'6lsment Roumain, sur son 
6nergie et sa : force vitale dans la :combinaison 
des 6l6ments. de la: balance politique, si nous 
voulons' enfin mettre. en : 6vidence notre haine 
contre le “protectorat .russe, poursuivons done | 
de cette haine tout ce qui porte uniforme russe 
et 'scellons de notre:sang cette haine que -nous 
ne saurions trop dâvelopper chez nous pour. as- 
surer notre existence. politique. Mais nous. sou- 
tenons que le peuple entier dâteste .le russe, et 
que le pays est pret ă se soulever contre les 
armâes du: Czar; nous mettons dans nos actes 

„publics : Jeune encore 'et pleine de vigueur la na- 
tion Roumaine veut vivre ou mourir pour la liberte...
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puis, quw'elle sait que: Dieu a implant en elle la 
mission de repousser les barbares et de civiliser 
Orient etc. etc. : Nous faisons par la mâme 
rajson. un crime au .gouvernement r6volution- 
naire de notre pays de n'avoir::pas tent6 la 
lutte contre la Turquie et la Russie en mâme 
temps, et puis quand il s'agit de faire vivre le 
nom de Roumanie dans. une lutte contre les Co- 
saques, ei. qui s'opăre sur un territoire Rou- 
main, nous laissons tout faire aux Maghiars. 
Eux latent et nous: nous contentons de parler 
de lutter! et de tant de sang Roumain, repandu 
Sur le thââtre de. la guerre, il n'est dit mot 
nulle part, par la raison que lă oă il.n'y a que 
le. drapeau maghiar, tout, !honneur des “efforts 
revient aux Maghiars, et nous qui avons le cour 

„si ardent lorsqu'il s'agit de poser, -n'avons plus 
le courage d'aller auprăs de nosfrăres de Tran- 

: sylvanie pour les servir de nos conseils . et; de 
„notre exemple, pour faire. vivre le drapeau et 
„le nom de la Roumanie au milieu de la pous- 

siăre des combats. Oă sont donc nos braves mi- 
litaires, ces, hâros qui devaient sauver la râvo- 
lution de Bucarest? Voilă ce que se demandent 

“les gens strieux, -et s'ils savaient .que de “tous 
ceux - que le pays. possâdait, les plus braves ont 

„dă. 6migrer. et que de ceux-ci pas un ne se
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trouve sur le champ de bataille ou se jouent 
les destinces de Europe orientale et-par con- 
s6quent: de tous les Roumains, s'ils savaient 
tout; cela, que se diraient.ils ? Ils se diraient pro. - 
bablement que ces heros - de. notre r6volution 
sont bien loin d'etre braves, ou: bien qu'ils 
m'ont dans le coeur ni amour de la liberts, ni 
amour de la patrie, pas plus qu'ils n 'ont dans 

„Vesprit Vintelligence' de la. situation ; ; qu'en'un 
mot; îls ne se. proposaient de lutter en:Valachie 
que pour une sorte d'indâpendance de .clocher 
et non pour se faire de la Roumanie une pa- 
trie grande et libre. Je n'entenăs point blâmer | 
nos officiers qui promânent leur triste existence 
dans exil. 'J'en connais qui ne demânderaient 
pas mieux que de se rendre sur le thââtre de 
la guerre. Mais ou sont les fonds pour les faire 
partir? Tant qu'il y a eu quelques fonds, et . 
qu'il: 6tait indispensable d'avoir un comit di- : 
recteur pour en râgler V'emploi, 'il ne nous a 
pas 6t6 possible de venir ă bout de former ce 
comit; il faut .done .bien qus nous subissions 
les consâquences de nos fautes; il faut bien se 
resigner ă une honteuse inaction, pendant que 
sur le territoire Roumain des flots 'de sang Ma- 
ghiar et Polonais coulent pour la, libert6 ei. Vin 
d&pendarice nationale. -
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„Nous sommes tous solidaires quandil s'a- 

git de la question nationale; les fautes commi- - 
ses par les uns retombent sur tous. C'est pout- 

"quoi, il faudrait tre plus. indulgent; et conseil- 

“ler 'plutot que de reprocher. - ” | 
 „Dailleurs aucun d'entre nous ne peut se 

croire  entitrement ă Pabri de tout reproche. 

Le devoir de tous ceux qui se -trouvaient en 

Transylvanie 6tait d'y .rester et non point de 
courir 6n Europe pour chercher la sympathie 
des. peuples 'et des cabinets ă Vienne, Francfort, 

“Paris, Londres ete. ete. Quand ils ont fait cette 
faute, notre devoir ă nous, qui 6tions envoyes 
pour cela en Europe, c'âtait de prâcher par l'e- 
xemple plutot que par des reproches; c'6tait 
de. nous en retourner en Transylvanie; puisque 

ces messieurs venaient faire en: Europe ce que 

nous 6tions chargâs de faire nous memes et ce 
ă, quoi nous pouvions sans doute suffire;, si nous 

Vavions: fait, rious eussions . entrain6 de force 

tout le: monde et nous serions parvenus ă 'or- 

ganiser "la, râsistance armâe 'des Roumains. de la 
Trarisylvanie. Nous ne l'avons point fait, soyons 

done justes - et 'indulgents et râpartissons sur 

tous une :faute que nous n'avons rien fait pour 

prâvenir. 'Tu. as de Pargent et tu Yemplois pour 

faciliter -le voyage 'de ceux qui veulent aller
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contribuer ă la formation. de la l&gion roumaine. 
C'est fort bien; c'est fort bien, tu fais ton de- 
voir ; moi qui ne peux aider de mon argent, je 
voudrais bien aider de ma personne. Non que 

„je crois qw'un fusil de plus ajoutera ă, la force de 
la l&gion; d'ailleurs je ne sais mâme pas si je 
serais bon soldat, c'est une chose que je-n'ai 
jamais essayâe, et le courage peut me manquer 
comme ă, bien d'autres. Mais quand je voulais 
aller en Transylvanie je n'entendais pas donner 
ă la cause un soldat de plus, mais aller- aider 
de la parole, de influence & de exemple, â' 
la - formation: d'une l&gion roumaine que je erois 
indispensable ă notre cause et seule capable de 
reparer bien -des fautes commises par nous. . 

- „Pour Pelection de Broussa, je n'ai qu'une 
chose ă.te dire. C'est que quand j'ai dit que 

“je. ne voulais plus me mâler de rien, je ai bien 
pense et dit en meme temps.et que rien au . 
monde ne peut me faire. revenir sur ma d&ci- 
sion ă cet 6gard.- C'est done peine perdue de me 
faire entrer dans une -combinaison quelconque. 
Tu peux dâclarer -cela ă tout le monde; du 
reste, je crois que les Smigres de Paris n'ap- 
prouvent :nullement lidâe qui a domină ceux 
de Broussa,;. il y a eu une 'râunion hier au soir, 
mais je n'ai pas pu m'y rendre; je ne sais done |
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pas tout ce qui a ât6 dit; mais en sommeila 

sis decide, me dit-on, qu'on ferait; une adresse 

aux 6migres de Broussa, pour leur dire pour- 

quoi on: n'approuvait pas leur idâe. . 

„La. protestation qui sera remise.au mi- 

nistere au nom des trois ex-Lieutenants est faite, 

mais je ne l'ai pas encore lue. C'est Sefels de 

Soldehoff qui l'a faite; on Va lue ă Maugin (re- 
presentant), qui la: trouvee trăs-bien. Voilă tout 

„ce que j'en sais. Du reste par le prochain pa- * 

quebot, je t'en enverrai une copie. 

„Comme je n'ai pas le: temps de.râpter . 

les mâmes  choses ă' Alexandre, mon cousin, et 
ă Nicolas Crezzoulesco je te prie de leur donner 

connaissance de cette lettre, car javâis absolu- 

ment les mâmes choses ă leur dire, relative- 

ment aux imputations qui ont 6t6 ă tort por- 

tses contre moi et auxquelles ils ont bien plus 
„ă tort prât6 crâance. 

„Je suis trăs content de voir que tu es 

dispos6 ă continuer notre correspondance, non 

pas d'agent ă agent, car nous ne sommes plus 
que les agents de notre cause, d6l6gu6s par 

nous memes, mais de Roumain ă Roumain, car 

__quoique je ne veuille me mâler dans aucune 

combinaison, je n'entends pas rester entiărement 

inactif, et aprăs avoir essay6 de me retremper
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un peu par la solitude â la campagne, il faut 
biene que” je ' recommence î faiie quelque chose 
par la: presse ou par la parole. Je tiens done 
ă ce que nous soyons en correspondance pour 
nous 6clairer mutuellement sur ce que nous a- 
„vons ă faire. - | 

“„Dis ă Negri, Alexandri, N. Crezzoulesco 
et mon cousin Alexandre, que je me propose 
de leur €crire par le prochain paquebot. 

” „Adieu. | o 

| „Mes hommages respectueux â ta femme, . 
ă ma tante Zo6 et ă Catinca Rosetti aussi. Je 
vais 6crire par le: prochain paquebot. 'Tache de 
faire parvenir la lettre ci-incluse î Bucarest“,
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“Starea Europei: la începutul primăverei a 

anului 1849 se putea resuma astfel: Lupta prin- 

cipiului de naţionalitate în contra dominaţiunei 
străine; Italienii, Ungurii şi Românii luase ini- 
ţiativa. Italienii, biruitori la început, fusese siliţi 
a primi condiţiunile aspre ale lui Radetzky, dar a- 

cum cavalerescul lor Rege Victor Emanuel se gătea 
să, reinceapă lupta şi să r&sbune pe Regescul săi 

părinte. Românii, abandonaţi de toată Europa, 
depuseră armele, după ce ar&tară în Dealul 

Spirei vitejia de care erai capabili ; Şi acum nu- 

mal Ungurii luptaă, şi tinerele lor trupe, cari 

sburaii. din victorie în victorie, atrăsese asupra -
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Ungariei admiraţia lumei întregi şi ingrijase nu 
numai pe Austria, dar chiar Rusia începuse a se 
teme ca revoluţiunea, să nu se întindă în Polo- 
nia. Germania era în fermentaţiune şi toată lu- 
mea se aştepta la o prefacere generală a, hărţei 
Europei. Rusia sta cu arma în mână cu ochii 
țintiţi la resulţatul alegerilor din Franţa şi u- 
nirea între Unguri, Români Şi “Italieni putea 
să facă, isbânda certă. 

In faţa acelor împrejurări nu ne era permis 
noue Românilor din Principate să stăm nepăsă- 
tori şi afară din acţiunea generală. Noi câţi-va 
corespundeam între noi şi ne comunicam unii 
altora, lucrările şi cugetările noastre. Dai aci 
corespondenţa mea cu N. Bălcescu, când era, în 
Ungaria şi în Transilvania. 

1. „Belgrad, 28 (16) Decerabrie, 1848, 

 „ubite Ghica, 

„Nu ţi-am scris de mult şi pricina, e că nu 
sciam unde te 'afli. Scrisoarea ta din -17 Oe: 
tombrie am primit'o târdiii şi după aceea 'am - 
augit că tu ai fi plecat din Constantinopol. Nu 
sciam "unde să-ţi. trimit r&spunsul. | | 

„Ei sciit că dela Semlin, după ce am -scă-
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pat din mânile Tureilor, m'am întors în Tran- 

silvania ca să studiez mişcarea Românilor de a- 
colo şi din Banat. Nu -vream să merg înainte, 
până n'oi ved6 cu ochii ce avem să aşteptăm 
dela Românii de. acolo. Scii că atât în Banat, 

„cât şi în Transilvania Românii în gloată sai 
- sculat asupra Ungurilor şi i-a stins cu totul şi 

pentru tot-deauna din acele ţări. Din. nenorocire 
„mişcarea Românilor, care'e dreaptă într'aceea că 

Ungurii erai ciocoii lor şi le refusa naționalitatea, 
a profitat reacției Impărătesci.. Pe lângă aceea 

comitetul Român, care este în capul naţiei acolo, 

se află cu totul sub poruncile lui General-Comman- 
"do, care îl dirigează cam-'în scopul lui. Spre a scăpa 

din această posiţie:am povăţuit pe comitet ca 
să convoace 0 adunare naţională care să înceapă 
a organisa Transilvania ca, o ţară Românească 
şi a o declara astfel. Aceasta a, făcut'0, dar ble- 
stematul de : General-Commando, ca să-i parali- 

seze, i-a silit să facă două adunări, una de Ro- 
mâni unită şi-alta de meuniți. Astfel cu dogma 
religioasă ce împreună toţi Românii şterseseră 
în “Adunarea .dela Blaj astă primăvară, umblă 

ai desuni. Am 'povăţuit pe Românii din Banat : 

ca, să trimiţă deputaţi la acele adunări, şi-im- 
preună să ceară 'ca -Românimea toată, câtă se 
află în Imperiul austriac, să formeze un corp -
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nedespărţit,: avend aceeaşi organisaţie, şi aceeaşi 
administraţie. Lucru .nu e. sfârşit şi numai înce- 
put într'aceste locuri. Românii din Transilvania, 
acum că se văd scăpaţi de Unguri vor să se în- 
toarcă în potriva Saşilor, pe cari îi urăse ca şi pe 
Unguri, şi cei din Banat în potriva Sârbilor care se 
incerc să-l incalece şi să-i invălue în vertejul Pan- 
slavismului. "O! câte nenorociri simţimiîntul de 
naționalitate a adus intr'aceste locuri. Răsboiul 
între Unguri şi Români este un 'răsboiti barbar, 
şi astfel cum nici în secolul de mijloc -nu s'a, 
urmat. Aceea ce e un avantagiii pentru: Ro- 
mâni, este că s'aii pus toți în picioare, că se află 
mulți tineri în capul naţiei şi cu mare populari- 
tate şi că au învăţat a se bate şia nule fi teamă 
de răsboiii. -Când gloatele sati mişcat atât de 
tare, este anevoie a le supune fără a le. mul- 
ţămi, de aceea Impăratul va fi silit a le acorâa 
mult şi.prea mult. Eă aşi fi dorit ca Ungurii. 
să. se fi purtat altfel, să nu fi provocat pe Ro- 
mâni şi. să se fi înfrățit cu dinşii, căci lucrurile 
ar fi luat o faţă cu totul alta, şi Imperiul . au- 
striac se desmădula. Dar ori cum, cred că acum 
soarta Românimei va fi mult imbunătăţită şi că 
Transilvania şi Banatul desmădulate de - Ungaria 
s'au apropiat. mult de unirea cu noj. Apropo de
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- Oi, ce se lucrează pe acolo? Ei nu sciti: nimic. 
şi numai de pe audite pe aci aflai. câte ceva, 
aceea ce m'a hotărit ca. în loc să mă duc la Paris, 
unde n'am mult a face, să viii acolo lângă tine. 
Scii că Goleştil, Brătianu şi Rosetti s'aii dus 
inainte. Creg că or fi la Paris, căci n'am primit; . 
scrisori de la dinşii. Magheru a plecat mai di- D= 
nainte tot acolo, şi Tell şi Eliade ai venit cu 
mine până aci şi s'au dus tot la Paris. Ple- 
carea acestor vestiți Locotenenţi a fost -nu- 
maj, căci le era frică să mai şadă în Transil- 
vania. N'or face nimic nici la Paris, după 

"cum n'a făcut în guvern. Acum, .ca, să “ŞI e- 
scuseze  nevrednicia lor, nu fac altceva de.-: 
cât. să. ne înnegrească' pe noi pe toţi, .dicend. 
că numai e! eraude treabă şi partida - naţio- 
nală, şi noi toţi partida muscălească. Augi . tu, 
noi partida muscălească, | Asta aii umblat s'o bage. 
în capul tutulor Românilor emigraţi. Ei mai 
şed acilea, vre-o 5 dile, până oi primi ceva pa-: 
rale: d'acasă şi apoi plec pe la Triest spre: Con-. 
stantinopol. O să am mare mulţumire să fl 
cu tine... „ a: 

» Adu-me aminte Ja plăcuta suvenire. a; 
M-mei Ghica. Nu sciii. dacă N. Creţulescu .este 
acolo,. după cum am audit. De .e adevăr, spune-i
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complimente şi că i-am. răspuns la scrisorile ce 
mi-a trimis la 'Semlin. 

" '„Complimente multe 'lui 1. Filipaseu.. 

„Al t&u prieten, 

„A. Bălcescut, 

„2, e De „Belgrad, 4 denver, 18419. -- 

“ „Rite al medi Ghica, 

„M& aflu incă aşteptâna în' Belgrad: seri-: 
sori d'acasă şi pe Bălăceano care nu este de tot; 
sănătos. Socotose că îintr'o săptămână cel mult 
vom putea porni spre - Triest: şi de acolo ne 
vom ambarca pentru Constantinopol.: Sunt ne- 
răbdător să ajung acolo'să fiii cu tine.. De nu : 
vom avea. ce face acolo, apoi sunt hotărit să 
trec în Italia, de se va face pe acolo vre un 
răsboii. Sunt nesăţios de o viaţă activă, Idea, 
ta. de o legiune română care. să meargă, în 
Italia e irealisibilă din lipsa de oameni. Tot ce 
am putea stringe este vre-o 30 tineri dintre e- 
migraţ, cari să voiască.a merge să se bată. - 

„Cât pentru . organisaţia unui Comitet,. 0 a- 
probez Şi socotesc a o face ; “pentru acea am _
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„sprijinit părerea -aceasta, cu. confrații mei priso- 

:nieră, când ne-am aflat la Semlin, acum dou luni, 

ca să:ne ducem cu toţii in. Transilvania, să gă- 
sim şi pe cel-lalţi emigranţi şi să tocmim-un Co- 
mitet.. Ei însă n'aii aprobat şi ai fost de- părere 
că mai întâiii să meargă la Viena să vadă sta- 
rea lucrurilor, şi d'acolo ne-am dat rendez-vous 

în 'Transilvania, unde. nu numai că nu s'a în-. 

„tors, dar nici nu mi-ai mai scris, şi acum nu 

! sciii de nici unul unde se află. Afară de aceasta 

“fondurile noastre sunt foarte neinsemnate,. cu . 

toate -că -am 'augit că suntem acusaţi că:am 
luat mal multe milioane. Acusaţie cu totul ne- 
adevărată, căci trebue. să 'scii că cheltuelile ex- 

traordinare ale revoluţiei nu se urcă la. mai 
mult. de 700,000 lei, în plata progoanelor, plata 

agenţilor în -străinătate, cheltueli cu ţinerea Tu- 
cilor la Giurgiu, ţinerea trupelor lui -Magheru, 

lefile Comisarilor trimişi prin ţară cu. propa- 

ganda. Din această sumă scăgând. 450,000 lei, 
lista civilă ce sa economisit, cum şi -alte eco- 

nomii, rămâne invederat că :revoluţia n'a, costi- 
sit pe ţară mal nimic... Acestea -ţi le spun atât 
pentru sciinţa “ta, cât-şi ca să poţi disculpa pe 

acolo revoluţia că ar fi sărăcit ţara. Socotelile 
sunt lămurit tipărite! în Monitoriu. de banii ce 
am. găsit în casă. Voi ca viind acolo -să lucrăm
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u9 mic uvragii asupra Ideilor revoluției române. 
In ştarea, de: astăgi a lucrurilor ne va fi-cu a: 
nevoe a strânge bani prin subscripţie. 'Ţara, noa- 
stră geme sub un regim de teroare Şi ei. cred 
că numai un răsboiii. turco-rus poate schimba 
starea, de față. Spre aceasta trebue să ţintim. 

„Acolo vă: faceţi mare ilusie asupra spiri- 
tului Slavilor din Turcia Şi Austria, socotindu-l 
anti-rus. E cu “totul din potrivă.. Rusia. a lucrat 
puternic. prin propagandă -şi toate aceste po- 
poare privesc şi aşteaptă pe Ruşi ca pe nisce 
liberatori. Sunt de dous luni în mijlocul ace- 
stor popoare şi am Văgut cu durere cât de mare 

" - este popularitatea Ruşilor. Până şi Românii din 
Banat .şi Transilvania îi dorese şi-i aşteaptă, să 

„vie ca pe nisce mântuitori. In Transilvania am 
stăruit mult pe lângă Comitetul român ca să 
facă propagandă, în contra, dar n'a făcut nimic. 

„Şi cu puţine dile până a nu pleca din Kronstadt, . 
poporul adunat în piaţă striga în gura , mâre 
ca să cheme să vie Muscalii, că-i “prăpădese 
Ungurii. Ban, şi alţi Români inteligenţi ce se 
împotriviră, fură insultaţi, ba încă un popă, ro- 
mân din Săcele se făgădui că va, împuşca pe 
Bariț. p. a „a 

„Ce este bine în Transilvania este că Ro- 
mânii sunt în picioare şi la trebuinţă vom putea
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"cu înlesnire-a recruta oameni, spre: a intra în 
țară. Sunt mai mulţi tineri cari sunt în capul 

!-poporului şi sai făcut vestiți cum Tancul, So- 
“"lomon şi alţii. Toate posturile insemnate sunt 
„în mâna Românilor. Emigranţii noştri fac propa- 
.gandă republicană şi anti-rusă. 'Transilvania, se 
face cu totul ţară Românească. Laurianul şi Pro- 
topopul Papazolul era să meargă la Viena, 

„Bălăceanul îmi dă zor să sfârşesc. Aveam 
să-ţi scrii mai multe. Vina e a.lul. 

„Multe complimente la, Mme Ghica, 

„ Salutare şi frăţie, 

„N. Bălcescu“. 

3. | | | „Belgrade, 21 Ianuarie, 1849. * 

„Iubite Ghica, 

„Am primit eri scrisoarea ta - din 10 Ghe- 
narie.. Imi pare bine că, aprobezi hotărirea mea 
d'a veni la “Constantinopol. Mâne plec. cu Bălă- 
ceanul la Triest, unde m& voii îmbarea pentru 
Constantinopol. Pricina de nu ţi-am scris din Tran- 
silvania nu a, fost .lenea mea, care e mare, după 
cum sei, dar „nesciinţa de te afli incă: acolo,
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Să 

căci: p'acolo_eşise vorba: că :at--fost silit: să. pleci. 
Dela. plecarea mea din : Transilvania n'am: primit 
incă 'nică o -scire.; Se vede că comunicațiile. “iar 
Sai tăiat. Se: aude că - Ungurii sai mai. bine 
Secuii sub: „generalul -Bămes ar: fi: făcut progrese 
şi că ar fi luat. îndărăt Clăusenburgul cum şi 
Oronstadtul.- Intr”o serisoare din Viena se dice 
că Românii. din Transilvania şi Banat ar fi pri: 
mit-.dela Impăratul dreptul d'a fi guvernaţi d'un 
Voevod român. ;De .0 fi. adevărat, apoi. e-un 
mare pas al naţionalităţei noastre în aceste părţi. . 
Pentru mine chestia naţionalităţei o pui mai pre- 
sus de libertate. : Până când un popor nu va 
esista ca nație, n'are ce face cu libertatea. Li- 
bertatea se poate lesne redobândi, când se va 
perde, iar naționalitatea nu. De aceea eii cred 
că în posiţia de acum a ţărei noastre trebue 
să ţintim mai mult a păstra naționalitatea noa-. 
stră atât de amenințată şi să cerem atâta li- 
bertate, pe cât ne este neapă&rată pentru desvol- 
tarea, naţionalităţei. noastre. Mi-e teamă mult că, 
prietenii noştri din Franţa să nu facă, mani gre- 

şeli şi- mai rău să. ne vatăme decat să ne 
folosească. N'am incredere deplină decât în A- 
răpilă, dar. mă tem: că fiind Singur, glasul lui'va 
fi “astupat de cel imprudenţi. Ei le- -am scris da 
mai multe ori. Serie. le asemenea. : ..... i
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„Am v&gut aci pe Lenoir. Mi-a, plăcut mult. 
- Dar socotesc că, işi face prea mari ilusii asupra, 

Slavilor, mai cu seamă in privinţa simpatielor 
rusesci.. Slavii, dupe-ideea mea, greşesc, tare pri: 

mind ajutorul rusese pentru resturnarea ambe- 

„lor imperii a Turciei şi Austriei, căci .nu e în- 

" doială că acolo ţintesce slavismul. Aci se vor- 
besce foarte mult despre o curândă revoluţie în 

" Bulgaria şi Bosnia, | 

„Generalul Duhamel a trimis aci, e câte-va. 

dile, pe secretarul săii. baron Grot cu asemenea 

propuneri către Prinţul daci. Rusia făgăduesce 

întruparea Bosniei cu. Serbia, iar Bulgaria se va, 

da lui Mih. Miloș. Se vede.că aceste propuneri 

: ai ridicat îndoelile lui Caragheorghe şi l'aii ho- 

| 

| 

tărit a lucra în “acest sens. Imperiul ture va 
| “cădea, fără îndoială,. de nu va grăbi a face con: 

cesii populațiilor creştine şi a goni.pe Ruşi din 
Principate. Astădi aflai c'a mai sosit un trimis 
dela Bucuresci. Ruşii îşi dai .mare activitate. 

„Din Ungaria se aude că armata lui Kos- 
suth s'a împrăștiat mai toată şi se dă cu soco- 
teală că el va căuta să fugă în Turcia pe la 

„ Adakali sai prin Serbia. Caderea Ungurilor poate 

„să aducă şi. evacuaţia Principatelor de Ruşi, căci 

“însăşi Europa reacționară, care a suferit ocupa- 
ţia Principatelor ca să poată ataca pe Unguri la 

.
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trebuinţă şi a susţinea Imperiul austriac, va dori 

retragerea lor; cu atât mai mult că Austria, 

voesce -ca îndată ce se va scăpa de Unguni să 

desarmeze pe Slavi. Toate acestea, poate însă să 

aducă complicaţii nouă. 

„Ministeriul austriac este în cumpănă să 

cadă, căci nu voesce a primi principiul suvera- 

nităţei poporului sai să inchidă, Camera.. Cama- 
rila, cu toate iriumfurile ej, nu va, îndrăsni, so-" 
cotesc, a se arunca de tot în absolutism şi a se 
alia cu Rusia. 

„Aprbbez tare mult idea ta d'a constitui 
un guvern în emigrație, care să represinteze ţă- 
rile. Dar nu prea sunt: mulţumit, căci vrei -me- 
reii un Locotenent. Câte trei nu fac o ceapă. 
N. Golescu poate este cel mai bun, tocmai fi- 
ind-că este mai nul. Tell e o a doua ediţie a 
lui Eliade, şi acesta un blestemat. 

„Sunt nerăbdător să ajung in Constantino- 
pol, să mai trăesc cu tine. Apropo, să scii că 
m'am făcut mai puternic şi mă bisuesc că, te- ok 
birui lesne acum. 

„Multe complimente la, M-me Ghica, 

„Salutare şi frăţie, 

„N. B.
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"20 să-ţi vie scrisori 'către mine sub numele 
de Conrad Albert dela, Bucuresci. Le vei păstra 
până la sosira mea acolo.“ 

——— 

4, „26 Aprile (8 Maiii) 1849, 

„Prin cele trei Scrisorl ce ţi-am trimit dela 
plecarea mea, ai avut scire cum am mers până 
atunci. Șcii pentru ce m'am oprit 5dile la Ne- 
gotin şi pentru -ce apoi. m'am dus la, Milanovaţ. 
Bălăceanu a plecat singur la Orşova, ca să afle 
ce se petrece în Banat Şi apoi să se întoarcă, 
curend la Săiniţa ce este un sat in. Banat în 
dreptul de unde eram Zi i a 

Îi II Da e 

a Ii ci o 

ICR 
IEI 

II 

oase e Am hotărit împreună cu Skender 
să ne riscăm singuri Şi să facem 
CR Une reconnaissance în Banat, şi să ne asigurăm pe unde am putea trece la Unguri, Şi cum scii pasurile noastre nu erai vizate. Am trecut dar vis-ă-vis. Am fost
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seara la Drencova, pretestând că căutăm vapo- 

rul Care plecase în acea dimineaţă d'acolo. A 

doua di, după ce am vizat pasul întrun -sat, aim 

plecat, inainte, dicend că mergem să trecem în 

Serbia pe la Grădiştea. Până a nu ajunge acolo, 

am aflat că Ungurii aii intrat cu o di mai îna- 

inte în Verşeţ şi'că se aşteaptă în acea, noapte 

în "Weisskirchen. Am liotărit atunci a merge 

inaintea lor. Am isbutit a ne mai viza pasul 

până la Kurin, dicend că trecem la Semendria. 

Am întalnit în drum o mulţime de emigraţi din 

acele oraşe, cum şi trupele ce o luase: la fugă, 

Eram oprit şi întrebat la tot pasul. Pericolul 

nostru era cu atât mai mare, că înţelesesem 

p'acolo «că: cv (2, care trecuse tot p'acolo îna- 

inte de 8 dile fusese avestat; ca spion la Vei- 

şeţ, noi însă cu minciuni şi cu curagiu am eşit 

limpegi din toate fără a pătimi nimic. Bra no- 

roc că vorbeam românesce şi sârbesce. Am a- 

juns: seara, în YVeisskirchen, de unde fugise toți, 

afară de câţi-va orăşeni Nemţi şi Români par- 

tisani ai Ungurilor. Toţi ne asiguraii că, aceştia 

vor sosi îndată. Dar noi nu ne mulţumeam cu 

această nădejde. De aceea şi hotărirăm ca, chiar. 

in acea noapte să mergem înaintea lor. Ei ve- 

niseră -până la un .sat numit Lagerdori, irois 

heures loin de noi, unde chiar in acea noapte
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aii avut. a;bătaie cu otrupă; de înipărătesci.. Păre- 
rea.mea era ;ca :în acea ;noapte -să . furăm :caii. 
chirigiului şi astfel „călare să. mergem; dar. pe 
urmă, privind că :nu vom nimeri drumul, soţul 
meii dise.'ca „să. mergem noaptea în.. căruţă Şi, 
eşind - din oraş, să. silim pe. chirigiii: cu.. armele 
ca să schimbe drumul şi să ne ducă unde vream. 
Ne-am învoit cu chirigiul, dar în minutul ple- 
cărei n'a vrut în nici: un chip. să plece până E) 
nu se face. giuă. Nu-ţi. poţi închipui turbarea, 
noastră. Nu putem a-l.sili în sfârşit în _mijlo- 
cul. oraşului, -ce era în picioare pe uliți; diua 
ne. ajunse in. dispută “cu dinsul.. Am vrut, sa lă- 
săm bagagiul şi să mergem..pe. jos,. dar nu mai 
era, vreme, :căci în acea .vreme 4 companii im- 
periale: intrară in „oraş. 3. [Kender], care nu iu- 
besce a, fi faţă .cu oastea, regulată, care putea a 
ne ispiti prea mu!t, a vrut să plece. "La retraite 
a.€t€. honorable “avec .armes et- bagages. Mais la, 
tristesse d'avoir. echouă quam on. a €l6 au port a 
ete ires profonde. Pourtant sans se decourager car on 
avait la. conviction d'avoir fait tout ce qion DOu-. 
vaii faire pour râussir, on a decidă de se re- 
tirer en Serbie Dar . Semendria şi d'acolo la, Be- 
ligrad, unde cumpărând cai să ne intoarcem iar 
p'acolo..prin. protecţia. paşii, căci: guvernul - “Sârb 
nu ne favorisează. Apoi trecend Dunărea să ne
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îndreptăm pe la Alibunar. De trei dile dar mă 
aflu la Beiigrad, ocupându-m& pentru aceasta, 

Aci ni venit toţi soţii de' călătorie. 
„Si Mahomet ne va pas d la Montagne c'est 

la Montagne qui vient d. Mahomet. Tel fit mon 

cri guand on vient me dire d Pinstant que les Ma- 

gyars- sont a Panciova. 

„Am uitat să-ţi spui că atât Bălăceanu cât 
Şi ] Manu, întâlnind la Orşova mai mulţi Români, 
între cari şi Transilvăneni, le-aii spus toate. . 

„Acum Să-ţi dai oare-care scire, de cea 
ce se'trece in Banat. Puchner cu vre:0 10 mii a- 
cum vre-o trei dile se afla la Orşova şi Meha- 
dia. Spunea, că armata lui efoarte demoralisată. 

Ungurii intr'acea parte eraii la Caransebeş şi se - 
intinseseră până la, Teregova. ' Se dicea la Or- 
şova că Puchner aşteaptă ca--să opereze intra- 
rea Ruşilor în 'Transilvania, care era să fie la 5. 
Maiii. Mai la centrul Banatului, Ungurii după ce ai 

” intrat în Verşeţ, aii bătut pe Teodorovitz mai : 
alaltăieri şi spun că ai intrat aseară în Pan- 

ciova. Mulţi d'aci se tem că vor veni şi.aci. : 
„O luptă însă favoritoare pentru Unguri a 

fost între ei şi Stratimirovitz şi Chiţiani. 
„Peste puţine dile Ungurii mătură tot Ba-. 

riatul de oştirea împărătească, care mai că nu esistă 
aci. O mare -descuragiare- e în popor “in Banat.
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Il y a impuissance complete chez les. Slaves,. leur . * 
et leur mouvement national a disparu depuis qu'ils 

- combattent. avec et pour b'Aulriche, ce n'est plus 
V'entousiasme de l'annte Dassce. .: Si 
„Este adevăr că din Banat a mers 0 de- 

putaţie cerend ajutor la Duhamel, dar nu li s'a 
făgăduit,. m | Matia 

„Se dice că Românii şi Saşii din Transilvania 
au pactizat cu totul cu. Ungurii. Se dice că Ia, 
Panciova, pe câna se aştepta să vie Unguri], 
a fost o luptă cu pietre între orăşenii ce erai 
de partida lor cu cei-lalţi. zi 

„Ungurii pe unde merg înrolează şi Tevo- 
luţionează. Astfel armata lor acum se alcătuesce 
mai mult de străini, până şi pe Saşii din Tran- 
Silvania i-ai inrolat, - _, 

„Mai de ună-qi într'o luptă spun că s'a 
luat de oştirea împărătească, cinci prisonieri, din 
cari doi Serbi, doi Români şi un Ungur. Intre- 
bându-i comandantul că cum slujesc ei în oştirea, 
ungurească.în potriva, fraţilor lor, ei ati răspuns: 
„Slujim :căcă Ungurii se bat pentru libertate, iar 
„Vol pentru Impăratul“. Banul Ielacici se aştepta | 
la Semlin: Spun că Patriarchul se duce la Es-. 
sek înaintea lui, ca să, se înţeleagă. 'Tot popo- 
Tul acusă pe Patriarchul că-i vinde Austriei şi 
de ună-gi a fost 0 emeute la Semlin. Se gice
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că Ielacici. în: potriva "voinţei lui 'Velden a: lăsat 
armata împărătească, şi cu. rămăşiţele -armiei lui 
s'a întors în ţara sa. Spun că e: foarte riemul- 

ţămit. Posiţia lui. Maherhofer 'şi intrigile, lui pe 

langă Patriarchul. ai adus mare „nemulțămire. 
Posiţia  Serbilor e: de jale... Urăsce şi pe Ma- 
ghiari şi pe Austriaci, ș nu scie ce să- ŞI facă, 
capului. - 

„In sus Ungurii ai trecut Raab şi Pre- 

Sburgul şi se află p'aproape de' Viena. Campa- 

nia se va sfârşi curend, de nu va fi intervenţie 

străină. 

„Ministerul de la Viena a, cerut . lui Dem- 

binski o armistiţie de o.lună şi el le-a dat nu. 

mai de 0 di, dicenă că: nu va incheia nici o 

armistiţie alta decât la Vienă. . p 

„Intrun jurnal din Cracovia se învederează 

că Ruşii în număr de. 40,000 intră în Galiţia. 

Asemenea şi Prusienii în -num&r de 60,000 se 

aşază pe. hotarul lor. Ei vor să intervie . în 'fa- 

vorul. Austriei pretestând că - Maghiarii s'aii unit 

cu Polonezii şi că şi ei sunt amerinţaţi. - 

„Nu mai este îndoială că toate guvernele 

din Europa s'aii înțeles. ca. să înfrâneze dorin-, 

ţele -naţiilor .ce “vor. a se ridica şi. a.se constitua. 
Bem.“a -făcut ca Maghiarii,. Secuii, Românii. şi 
Nemţii -să. fraterniseze între dinşii în- Transilvania.
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“Spun că şi-a. făcut.un cachet, unde sunt: însem- 
„nate trei ţări unite, Ungaria, -Polonia, şi .Româ- 
nia.” Ce gici G'acestea.toate? “El. se află la Te- 
mesvar, pe care. îl asedie, fără să-l fi. luat încă. 
Toată, recrutaţia ce Nemţii din Banat şi 'Tran- 
silvania, făcuse. pentru oștirea lui, „Puchner au 

„dat'o ei înşişi lui. Bem.: 
„Aflal acuma că nu e adevărat că Maghiarii 

ai intrat în Panciova, dar sunt aproape. Ei se 
află în număr de vre-o 17,000 sub Pertzell. Oştirea 
imperială, din Banat, ce se află, sub comanda lui 
Puchner, Teodorovitz, Stratimirovitz şi Kicsiani. 
se urcă la vre-o 27 mii, dar toate aceste 4 cor- 

;.puri sunt despărțite, isolate, bătute în ' deosebi 
şi foarte. demoralisate. Bem, cum ţi-am scris,. se 

„află cu oştirea. lui spre. Temesvar şi Caransebeș 
şi Perizell din această .pârte. 

"1 „Acum. să-ţi. vorbesc d'alt:ceva; aştept S0- 
sirea, unui: om. ce am la .Panciova, ca să spue 
adevărul. Căutăm. cai: de cumpărat şi apoi cât 

„mal :curend plecăm.. M& aflu - intro nerăbdare 
" nespusă, până -să v&d : această. treabă sfârşită. 

„Am aflat; aci dela Gauthier că mumă-mea 
mi-a; trimis 300 galbeni. Gaândesc că-i vei fi pri- 

„mit. Sci că din suma .de :400 4%+,.ce era la mine | 
| 

a luat: Pereţ Grigore 42 3%, pe care este dator 
a-i da el.
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- e. „Ei din banii ce mi-a dat Marin la, plecare, 
am r&mas numai cu 100 '+£. Cei-lalţă s'aii chel- 

„tuit în călătorie ' şi cu plata unor: mici datorii! 
“din Țarigrad şi cumpărarea de arme Şi e cele îre- 
buincioase de drum. 

„Din aceşti 100 4% am dat 22 +4 lui Metaxa, 
îmi rămâne dar 78 +, din cari trebue să chel- 
tuesc aci cel puţin vre-o. 80 +: pentru a cum- 
păra -un cal, cari sunt foarte scumpi, cum şi 
haine 'serbe, de va fi anevoinţă â' merge la ei.. 

Prin urmare. imi va rămânea, numai vre-o 50 + 
pentru călătoria, mea, traiul mei acolo şi deose- 
bite strapaţuri ce trebue să am pe la Debre- 
czin; altmintrelea nu voii putea fi de nici un fo- 
los.. De aceea am spus lui Bălăceanu, cum Şi: 

lui Manu, cari îmi cer bani, că:nu le pociii da. 
Când vei avea mijloc şi vei putea a-mi mai tri- 
mite ceva bani, n'ar strica. i-am scris cam multe . 
şi poate le scii şi nu vor avea mult interes pen-. 
tru tine; o să ai încă anevoinţă la descifrat. 
Trimite, te rog lui Arăpilă la Paris alfabetul ci- 
frat ce-l am cu -tine, căci n'am cum 'corespunde 

cu el..N'ai uitat să îngrijesci de dinsul şi să-i 
inlesnesci dela Turci ceva bani de care are tre- 
buinţă spre, a trăi. Adieu. IE 

B
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 „Săcţi -spuii un lucru,. câre.te va face să! 
Tidi:.Monti a trimis şi elun om:la Panciova ca 

"să meargă la Unguri să poftească. să vie icu:: 
„Trend „să-l iea, e fricos. S[kendelr e sdravăn şi: 
„ sunt mulţumit 'de el, numai prea; iubesce a face . 
propagandă cu vreme şi fără, vreme şi la orl cine: 
Acea ce putea să ne dea de belea în Banat“. 

1 - « 

i 5, | i i a Aprilio o Maii) 1849. 

Aia „Ocul e a venit. Ungurii ai intrat în Pan-" 
„ciova astăgi a 2. ore. ;Mane cred. că plecăm. 

Dieta, dela Debreczin 'a proclamat independinţa : 
„Ungariei şi a ţărilor units-:cu dinsa 'de Austria 
şi deşeanţa familiei de Habsburg. Un jurnal a-. 
sigură că Bem a .luat 'Temeşvarul. Ecrivez a tous 
ceuz (sic) Mess. de Paris. Ezpliques leur la poli- : 
tique que: nous voulons soutenir. dci dă diles que. 

ostaşi să vie în Ungaria. i 
„Tacheă. de faire en 'sorte- que Gautier 0b- 

tient (sic) le consulat d'Ibraila. :. Il :pourrait nous . 
ctre d'une grande utilite. Je pars a Vinstant“.: 

6. „Negotin, 17 (29) Aprile 1849,. 

„Iubite, suntem! de. 5 gile aci, căci soţii no: 
ştri, negăsind aci pe cel ce trebuia să-l. aştepte, ! 

Ghica, Amintiri, 97,641 17
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le-ati espediat; scrisori ca să vie, şi 'a trebuit să-i 
aşteptăm până a, se întoarce: dela Belgrad. : A-. 
stădi plecăm. Starea lucrurilor. este aceasta: La. 
Orşova: este oştirea lui Puchner, care se întinde. 
până la Mehadia. Ungurii sunt: la: Caransebeş. - 
Bem' a, plecat din Transilvania la Dembinski care - 
se află 'lângă -Pesta.! Aceste împrejurări .ne. o-. 

“Presc a trece la Orşova, ci ori pe la Sviniţa, 
pe unde a trecut bătălia, sai pe la Belgrad. 
Bălăceanu, care are pasul vizat de Nemţi, va trece... 
la. Orşova şi de acolo pe marginea Dunăre, până 
unde..va; socoti că şi noi putem trece. Monti'va.. 
rece: prin - Valachia pe-la Calafat. : | 

.“„ţi voii. mai serie :poate dela. Belgrad. de: 
voii merge acolo.. Di imulte. din: parte-mi "la 
M-me Ghica. Vream să-i: seriă Şi. Să-i -deseriii 
călătoria noastră călăreaţă Şi episoadele ei, dar 
vremea; imi lipsi. „BRămal dator a 0: face indată 
ce voii putea. ne - 

* „De a „venit Neori ș şi: Alexanâri acolo îm- 
braisazăi din parte-mi, precum şi pe Filipescu. 

„Salutare şi frăţie, | | 5 

n'am. putuţ, Să. i trimit această scrisoare 
dalaltăieri Ş iată, ţi-o, trimit astăgi. prin .Vol: .



| 
i zeag, cu . care: ne; intimpiriarăm. aseară. aci. la 
| Milanoviţ, în dreptul Sviniţei.. Vom căuta, dacă; 
vom. putea, a-trece p'aci.: Baluceanu 3 s: a , dusieri 
la Orşova:şi deseară'il aşteptăm. :- Dia 

„„âAm' audit:'că frate-mei. cel mic: a, trecut: 
la: Constantinopol. MB rog. să-l: ţii. de aproape Şi 
să-l intrebuinţeză, să nu-l laşi oinar“ SE 

i 
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N o trata 290 (18) Aprilie 1849. -- : 

„lubile Ghica, | 
| . pt 

„Ţi-am scris “pană acum de Gouă ori dela 
'Lom şi Negotin. Astăgi de dimineaţă ţi-am scris 
cea din urmă scrisoare prin D. Colsag. Sunt tot 

junde eram astăgi.. dimineaţă, voii. şedea, până 
mâne şi apoi. voii: vedea incotro..voiii lua-o. : 
„Nu e anevoe. a: intra în hotar, dar Ma- 
ghiarii. sunt d'aci departe la 3 ori 4 gile şi până 
a ajunge la ei e greii, on sera force, vom, [merge ?] 

şi la Patriarchul.. 
„Am, augit că Pesta, s'a Juat de Uagun, şi. 

că Bem, cu Pertzel aii. deblocat, Comorn, . făcând. 

un frumos marşşi transportându- şi oştile din Tran- 

silvania: în cară. Ar. fi bine. ca, de seva: putea, 

să porneşti d'acolo vre-o doi-trei: din. ofiţerii, 
ce ai venit de curând pentru aceasta; însă ar 

|
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fi bine să aştepţi. altă scrisoare dela mine sai 
da.se va putea să-l trimiţi la Belgrad să aştepte 
porunca mea.: Am înţeles că, frate-mei. Barbu a: 
venit acolo, ţi-am scris că doresc să-l iei pe lângă, 
tine şi să-l povăţuesci spre bine. Te rog să ai 
pentru fraţii mei acelaşi prieiegug ce al pentru 
mine. 

„lată această scrisoare, s'o dai la, ort-care 
din fraţii mei vei intâlni mai înainte şi să le 
dici că, după. ce o va citi unul să o comunice 
şi celui-lalt. 

„Adio, complimentele mele la Czaika, 

„Al tăi, B 

„De-mi. va fi sosit acolo nisce hârtii, ce' 
scrisesem la Bucuresci să mi le trimiţă, mă rog 
să le iei tu' şi să le dai la M-me Ghica, pe care o . 
rog a mi le păstra, precum şi lucrurile: ce am. 
lăsat acolo la, plecarea mea. 

„Între acele hârtii poate or fi şi nisce ofi- 
suri ale lui Ghica în privirea țăranilor, „pe-cari 
să le comunici lui . Ionescu, dar toi să mile pă 
strezi. - Si ii 

„Alăturata scrisoare către D. Bobriok s'0. 
dai lui Czaika, Si
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i, 

8 i „Panciova, 10 Mai 1849, 

| „Mon Cher. Gea, 

„Enna jai. “terapii la premitre partie de 
mes souhaits, je Suis depuis le soir parmi les 
„Hongrois, qui nous .ontregu trăs bien. Le. g6- 
_n6ral Pertzel, que nous avonş trouv6 ici, a. 6t6 
tres aimable pour nous. Nous avons 6t6. trăs 
 heureux d'arriver sans aucun păril.: 

„Adieu,. mes compliments ă, tous. les amis. 
Le gân6ral Bem est, trs prăsă'i ici et j'irai le voir 
„avant d'aller ă Pesth oi doit. se trouver le gou- 
 vernement hongroist, 

» Salut et fraternită, 

BG. . 

pd. VOUS 6cris sur: ce chiffon n'ayant pas 
pu. trouver d'autre papier. A la guerre comme 
ă la guerre. ' - 

-9. a + „Panciova, 12 Maiă 1849," ; 

- „Iubite Ghica, sunt. de aseară aci, după cum | 
te-am insciinţat printr'un răvăşel. Am fost silit
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să şed adi şi poate şi mâne aci, ca să aştept pe 
Giuvara, Manu şi Costiescu, care i-am lăsat să. 
plece două ceasuri după pornirea mea, nefiind gata 
a mă însoţi, când am plecat. M& mir cum mai. 
„may venit. Gieţ că Peia, care se „varsă de ieri 

jinit şi am! ajuns aci “aseară, noaptea; pe o “plănie 
"grozavă. “Un' minut ne-am socotit: pierduţi.” “Lui. 
Monti a vrut să-l vie leşin. La, cel! dintai post 
când abordarăm (căci am venit cu: “luntrea * “pe 
Duiiăre) ne pomenirăm cu mai multe ] pusel: ochite 
spre noi: Acel ce ne ochiaii ne , adresat. "vorba 

ps 7 
i că avem kaiserlichii înaintea, noastră, 

| „Generalul Bem se află, asediând “Temegra- 
rul. Eri era venit la Weissenkirehen. Va să gică 
nu e departe d'aci. Se dice că peste 5 dile vine. 
Pe Puchner aud că la bătut Bem şi la gonit 
iarăşi în ţara Românească. Am 'aflat dela, unil a- 
genţi . Poloni: şi Unguri ce ai fost prin; ţara 
noastră, că poporul e gata a se Tidica ; “numai . 
ciocoii mari şi mici sunt cu totul muscăliţi Si-. 

- leşte- te ca Turcii să nu facă vre-o mişelie cu 
acel protocol. Pentru noi cred că tot; ce trebue 
să facem acum, este să ne silim a câştiga vreme 

„_şi:a nu lăsa: pe “Turci. a:se învoi: cu a Ruşii, după
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cum aceştia ar vrea, acum, căci chestia Ungariei 

şi a Poloniei ne va favoriza, 353 
„Ei am r&mas aci cu Skender. Monti îna- 

preună cu altul ai plecat la Debreczin şi Pesta, 

unde va. găsi guvernul unguresc. I] va jeter dans 

la balance des destins de la: Hongrie le poids de 

son €pee .italienne.: După cele ce am înţeles din 
conversaţia, cu generalul Pertzel, Ungurii acordă 
naționalităților numai cam aceea ce le acordează, 

Şi Austria, adică: administraţie municipală cu 
exerciţiul liber lor; nu sunt încă sigur de li 
se acordă şi administraţie cum şi dietă provin- 

- cială, Dar încolo limba ungurească . ca. limbă a 

"guvernului Regatului şi a Dietei obşteşti. Ei re- 
clamă integritatea Ungariei ; alt-fel dicend, nu 

confederație de - deosebite naţionalităţi egale. în 
toate, .ci o Ungarie unită, tot cu predominaţia, 

limbei :saii a elementului Maghiar. Nu cred :că 

aceasta va mulţumi .pe Slavi. .E adevăr că acum 

Slavii s'aii învins, mais il ne suffit pas de con- 
qusrir, il faut pouvoir conserver. Apoi, de nu 

se vor mulţumi măcar o parte :din cererile lor, 
Rusia, şi Auștria lesne îi vor organisă şi pune 

din noi în picioare. Este de sigur aci i că Rusia 

va “interveni. | 
„Aşteptăm . manifestul Dietei Maghiare pen- 

tru independinţă. Scrie-mi, m&'rog, prin L.:Lr. la



964 N. BĂLCESCU 

  

Betgrad, care .mi-a făgăduit a 'găsi mijloace a-mi 
trimite scrisorile. - Si 

„Când vei putea, te rog să-mi „mai trimiţi 
ceva! parale. . 

„Fă bine de scrie la Paris ca Magheru și 
ofiţerii. să vie incoace. 

„Multe complimente la M-me Ghica, pe care 
o rog 'a'nu'uita că mi-a făgăduit a-mi serie. 

„Salutare şi frăţie, | 

„AN. Bălcescu: * 

„Dembinski e in Galiţia, unde a bătut pe 
Nemţi şi a sculat pe Poloni. Ei dela tine n'am 
primit altă scrisoare decât cea trimisă prin Manu. 
Am aflat aci că Bem a trimis un "Ungur agent 
în ţara Românească. Mi s'a spus nuniele dar | 
lam uitat. Cred că am făcut bine de am venit: 
aci şi că -voiu fi folositor. Mi se rupe inima 

„când -ved pe bravii. Unguri şi entusiasmul lor şi 
când gândesc în ce apunere şi ce proastă, rolă 
jucăm noi Români până “acum. Îl n'y a: pas 
d'humiliation plus profondâment sentie que celle 
qui blesse l'amour propre national. | 

„Insciinţează pe Arăpilă despre mine şi cată 
a. te înţelege în toate cu dinsul. Aşi dori mult, 
pentru. binele ţărei noastre; ca .noi trei să fim _
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bine împreună, şi strins legaţi unul Iângă a altul. 

Trimite aceasta lui Arăpilă.“ Ş 

0, 2 „Panciova, M4 Maini 1849, 

„Rubite Ghica, 

plată adi a 4-a di de când sunt aci, aştep- 
tând pe Bălăceanu şi cel-lalți ca să vie. Când 
am plecat, am vrut să-i iati împreună cu mine 
şi mi-au dis că nu se pot găti aşa. curend, că 
naveam timp de perdut 'nici un ceas. A rămas 

- dar.să plece peste 'dou& ceasuri. Le-am 'lăsat 
toată înlesnirea, le-am tocmit şi luntrea, n'aveaii 

decât să se îmbarce. Bani aveai fie-care câte 

20—304. Pentru ce n'ai venit încă nu pot pri: 
cepe.. Am. trimis-'de acilea un om, care a venit 

cu noi până aci, ca să-i:aducă şi iată că tot 
mau venit. Am anunţat; aci pe la avantposturi 
sosirea lor, ca să nu-i oprească... 

eee e "E nuă mal pot aştepta, şi plec 

peste 2 sait 8 .ceasuri. Aşi pleca, îndată, dar 

Skender are puţină treabă. lată o “grămadă de 
„qile, "cari le-am perdut pentru tovarăşii mel.. Maj 

“mult de 14 gile perdute de geaba, ca să aştept 
pe cel-lalţă, când la Negotin, când la Milanovaţi, 

când aci. Are. drept Italiannl când dice: „Me-
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„Slid solo che mal accompagniato.“ Imi pare răi 
că tinărul Magheru n'a venit. El.mi-ar fi fost de 
folos... cea 
a. Aud acum că Bem e la Orşova. Entu- 
siasmul Ungurilor este nespus. Lui Kossuth î 
gie Dumnedgeul lor. Spun că la începutul r&sbo- 
iului ei n'avea decât 15,000 ostaşi. şi acum ai 
150,000 şi alţi 50,000, cari încă nu sunt armaţi. 
Ai fabrici bune de arme şi acum fac arme pen- 
tru Polonezi ! Fără indoială că Polonia toată are 
să se ridice. | . SE 

„Se gice că avantgarăa rusească în număr 
de 8,000 a intrat în Silesia şi că alţi 82,000: 
vor veni ca să apere Viena şi să opereze în con- 
tra Ungurilor. Numai de atât- nu se sperie Un- 

„gurii, ci grija lor e că s'a răspândit. vorba. că 
Ruşii vor trimite 300,000 în potrivă-le. Ei die 
că nu vor emigra nici o dată, ci se vor apăra 
în Carpaţi, de le va merge răi. E vremea ca 

şi „Turcii. să se. misce acum. 

„Banatul e deşertat de Kaiserlichi. Gener alul 
Pertzel a plecat să ia Semlinul, .unde sunt prea 
puțini vrăjmaşi, numai 4 batalioane şi 2 escadroa-.. 
ne. Eu cred că s'or retrage fără împotrivire. Sol- 
daţii ca şi ofiţerii Unguri sunt cei mai mulţă copii 
dela 16—20 ani, dar ai entusiasm şi se bat bine. 
Generalul Pertzel era avocat şi în 7 luni aa
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juns- general. .E1. este: sub: Bem, care'i e: coman- 
“dant peste. Transilvania ș Şi: Banat. Va, să gică, că 

„cu: dinsul' am: de: făcut: „a otet age cati 

"A. ajuns seara. şi'n' am: lat! din: pricina 

lui. Skender::- A . rămas pe. , dimineaţa. “Toate a-. 

cestea zăbăvi :mă& supără :grozav,: + sii: 

"„Generalul--Bem: are numai în Banat, 30, 000 

oaste afară din ce are în Transilvania, 

"- „Pertzel are 20,000: Acta in oraş a a venit 

cu 7—10,000.:: e 

„Deribinski a intrat în : Galiţia murat cu 
2,000 Poloni 8 a: bătut pe Slick 1 în trei Th 

dune. Dia a aaa 

Ti „Au baias de Mehadia 20 6) Maiii. - 

IA aie Săi Ea iti 

"Je suis ici, mon a cher:ami, depuis avant cnier 
soir. Ici jai trouve Bem. . a 

„Il ma dit qu'il ne peut faire: DR l&gion 
sans -Vautorisation du gouvernement, que je dois 
par consequent.aller ă Debreczin et que si je 
reussis lă, il me promet de me faire avoir en 
_dix jours: deux: mille: ou: meme : plus: oameni din 

| prisonieri sait recruți români. Je-'pars :donc au- 
i 

jourd'hui. Balaceano avec les deux autres ce. sunt
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-cu mine, j'ai obtenu qu'en attendant le suecăs mon - - 
projet, să intre. într'un batalion român que Bem 
forme maintenant. Vous savez que Puchner n'a 
pas attendu arme Hongroise ă Orsova et qu'il | 

„est. rentr6 en Valachie. Il avait pourtant 14,000 
hommes et 56, canons, trois  fois.plus que les 
Hongrois. Le gânsral Bem. a envoye faire dire 
aux 'Tures de les dâsarmer. | 

“ „dai. appris ă Panciova, par le dernier bul-. 
letin de Czaika, le protocole qui a 6t6 -fait ă 
Constantinople et qui m'a fait une peine extreme. 
Le Sultan nous'a trahi de nouveau et je crois 
qu'il continuera de le faire et que nous ne pou: 
vons pas avoir aucune confiance dans lui et los 
siens. Toute notre action trebue acum a fi sur 
Unguri. M8 tem mult de orbirea acestora. Je 
tacherai pourtant de remplir mon devoir avec 
toute labilit6, et toute Pactivit6 dont je serai 
“capable, . afin que ma conscience. ne me re- 
proche rien. 

Adio: Ra 
a „Al tău prieten, 

| „B. . 

„Multe complimente la M-me Ghica. | 
„EA n'am primit altă scrisoare dela tine, 

decât cea adusă prin Zelinski (A).
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„On ne croit pas ici que les Russes înter- 

viendront en Hongrie. aa 

„Bem este numai ostaş, şi dice. că nu se 

ocupă cu politica. Când i-am dis que je m'ofire 

pour la conciliation des Roumains, mi-a dis: 
„Că are oaste: şi tunuri. 

„Les 6v6nements nous favoriseroni, en d6- 

pit des hommes. 

„Par ce petit mot de Balaciano vous voyez 
qu'ils ont chang6 d'avis et ce qu'ils vont deve- 
nir. J'ai r6ussi ă faire recevoir Costiesco -qui 6 

_tait officier d'artillerie, avec le meme grade. Le 

general Bem lui. a: demande d'ofirir des preuves 

qu'il est officer et comme il n'avait rien avec 

lui, pas mâme un passeport, alors il a 6t6 requ 

Sur mon assurance qu'il a t6 officier. chez nous. 

Si je r6ussis ă faire la Il6gion ces MM-rs. „Pour 

ront passer. lă. - a 

„J'ai dit que les 6v6nements: nous favoii- 

seront, car Bem a la promesse des Hongrois. 

ca îndată ce vor birul pe Nemţă, să-i dea 30 mii 

ca să treacă în Polonia. Să 

na sai. 

„Je continue ma lettre pour vous  raconter 

ce qui s'est pass6.hier: Soir.
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 inBem- a: dit a ces MM. que.les  Roumains 
sunt, foarte răi Maui în .armata,. lui Bn.a,.lui. 
By în: Ardeal. cu. ee 
qu'ils ne. profiteront «Tien. ă servir comme sim- 
ples: individus: dans :des: corps. hongrois et.qu'ils 
feront mieux s'aştepte isbânda mea. Quoiqu'ils dou- 
tent de: cela car Unguri) în genere şi Kossuth sont 
exasper6s contre les Roumains qui ont:de nou.: . 
veau „comenc6 la :guerre. Il.a:trăs bien com- 
pris. les: grands avantages: de notre projet et il. 
en a.convenu, et il. parrait en souhaiter. le sue. 
câs, les MM. lui ont-trăs bienrepondu. :Et ainsi ; 
tous, les trois -ils partent: aujourd hui ă “Sibii ou. 
ils attendront mon succes... - : i 

'„Bem.a: Pair. faux. Il a. „des petits ş yeux,. e. 
il. sourit,. continuellement, Il dit „toujours :qwil 
ne s'occupe .pas de. politique. Je suis sâr. qu'il 
cache des grands projets. Il est d'une politesse. 
froide.. Îl. parrait qu'il dâteste le parti de Czaika. 
Sa. :lettre et, celle.. de::Bisczanovski. que jai euâ: 
Beligrad ont fait mauvais. effet sur. Bem.. Aussi : 
Skender a 6t6 trăs mal recu': et il vient avec 
moi a Debretzin. 

„Bal. ... a repris son petit moi qui n”avait | 
„plus d importance, apres ce qui s'est passe 
depuis... DEE a 

„A cote d autres. tribulations nous Sommes- -



| 

, ai dă donner encore; de Vargent ă:ces MMrs. 

et il m'en :reste 
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" aussi gen6s dans le point de vue pecuniaire.: Moi 

A 
ă peine 50 +, avec cela, je dois: 

faire le;:voyage et.un s6jour. prolong6. peut-âtre. 

dWapres ce, qu'on .m'assure ici, .ces: MNrs. ont ă 

eux tous 11.4. M.„a :eu .la sotise de prendre en 
voute son sac avec;şon linge et 25 ++. II faudra 

done, que. jen donne, encore.ă ces MMrs. 

" „On.a demandâ.a ces. MMrs. s'ils ont des. 

chevaux, et ils. ont,repondu. n€gativement, mais 

en eux .m6meş, ils-ont,.pens6 que siils en a-. 

vaient pour le, moment ils.les;auraient mang6. 

„Un. allemand ; qui vient. de Craiova. me dit: 

"que les. paysans, sont: exaperâs ă un tel . point, 

que trente mille .russeș ne, ;sont pas: assez. pour. 

les. mainţenir, qu'ils, ne. veulent plus travailler 

en. disant qu'ils mouronţ de faim mais avec.les 
ciocoi et..qu'ils: atţendent, Magheru. .., 

„On; dit que. “les Tures, en. Valachie. « ont 

donn6,5 . jour, a, Puchner:,pour șortir, du. pays. 

Si vous,pouviez-m'envoyer une lettre de:change . 

qui. me; șoit pay6e a. Debretzin „par l'agent Polo- . 
' 

nais qui est:lă vous ne. feriezpaş mal“. , 

pa pi sa pi 

- 12, Ra 

  

e 

„Iubite Ghica, sunt de trei gile, aci. “A doua 

da 

„Debreszin, 29 a2 sait. ai
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di după sosirea mea am avut o conferinţă de. 
două ceasuri cu preşedintele L. Kossuth. :Am! 
fost tare mulțumit de dinsul şi de primirea! ce 
mi-a făcut. Mi-a părut nu numai un om lumi-. 
nat şi foarte deosebit, dar încă un homme de. 
bien. "Nu-ţi pot povesti în deamărunt aceea ce 
am vorbit, căci timpul îmi lipsesce. Destul că în 
ceea, ce privesce pe no! intră cu totul în id6e de o 
confederație, şi a primit bucuros d'a forma - le- 
giunea. Mâne voiii face o adresă către Raeff- Ef. 
fendi d'aci, cerendu-i formarea unui batalion de - : 
infanterie, un division de cavalerie Şi 0 jumă&-: 
tate baterie. Acum aceea ce mă îngrijesce. este 
că cu ce voii forma aceasta, căci până acum 
n'am decât patru confraţi. Na. Sci dacă ai scris - 
la Paris ca Magheru cum şi Tell şi toţi cei Aalţă să 
vie aci, căci este de trebuință să avem capi 
in această oştire din emigraţi. Trimite-mi dar : 
de unde scii asemenea, emigraţi. Scrie-mi a 
semenea cu deamăruntul starea lucrurilor în Con. - 
stantinopol. Ei aci am fost prea cu reservă,.. 

„ Je mai pas Pair d'aller au devant, las ca s'0 facă - 
ei. Am gis lui Kossuth că nu voii să intrv 
acum în ţară pentru revoluţie. La aceasta s'a 
invoit şi el gdicând că, de ar privi numai inte- 
resul lor, ar face-o, ca să ocupe pe Muscali acolo, 
dar că-e-mai bine a aştepta, puţin. „După cum 

!  
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ţi-am scris în cea, din urmă scrisoare, lupta iar 
a început in. Transilvania, din . nenorocire. :Se 
vede că cu toate că Bem. dedese. amhestie ge- 
nerală,. dar înverşunarea acelor Popoare, cum. 
şi purtarea, cea neomenoasă a, comisarului trimis 
acolo Czany a âdus pe Români în desperare şi 
într'o încruntare aşa mare, în cât ai făcuţ gro- 
zăvii la Abrud, aii omorit pe un deputat Ro- 
mân Dragoş, trimis acolo. de aci, spre.a-i im- 
păciui, at bătut: şi'aă potopit un corp de 1,500 
Unguri, după cum- gic, şi aii luat Şi 4 tunuri. 
AU bună -posiţie „la; munţi şi sunt 'vre-o:40 mii 
între cari 2: mii regulață, şi . toţi. ai: pusci. cu 

„ baionetă. Iancu: e peste. dit (2). Imi. pare bine că, 
Românii ţin bine, căci vor dobândi bune condiţii, 
căci Ungurii sunt. foarte înprijați. 

„Am vădut astădi pe Ministrul din afară, şi 
a cerut intervenţia ; mea, : Comme 1] Yy a defiance 
reciprogue, vor que noi:să Slujim către: Români 
de” garant al: drepturilor ce li se va da; ase- 
menea şi Serbia pentru . Slavi. Vegi că cu a- 
Ceasta luăm o posiţie minunată aci. Le gouva- 
nemeni parait assez bien dispos6 pour. les: Va- 
laques de la 'Transylvanie.. 1] leur . accorde bien 
des choses et des droits. Tout ce qu'il. veut, et 
cest ă quoi les Valagues ne se: sont jamais” op- 
pos6, ă:ce que.je sache, c'est 'que la langus i: 

Ghica, Amintiri 97,641 18
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plomatique du pays. soit :la langue hongroise, 

mais dans les affaires ale districtelor cum şi în 
ale religiei, fie-care nație să aibă limba sa. 'Ase- 
„menea guvernul doresce ă maintenir  integrita- 

tea. regatului.: J'espăre que Varrangement . est 

possible, quoique un peu di/ficile cause du fa- 

natisme:et de Vezcitation des deux parties. 5 
” „Preşedintele îmi dicea: „ei nu “pricep 

pe. Românii din Transilvania ; 'ei cari, o măr- 
turisesc, ai suferit 'atâta în trecut de nobili- 
mea ungară din Transilvania, ei . cari ai: sufe- 
rit şi de la Nemţi şi ai tăcut, şi acum, când le 
am. dat: libertate, se scoală în potriva noastră, se 
aliază cu Nemţii şi Ruşii, vrăjmaşii d-voastre. 
Ei aşi fi înţeles să se scoale pentru indepen- 
dinţa lor şi unirea cu ţara Românească, dar asta 
nu se arată a fi scopul lor. Asta ar fi încat a. | 
idee pe care o înţeleg,. deşi nu o pot acorăa, 
nefiindu-mi iertat a demembra statul“. De aci a | 
venit vorba că Ungurii ne prepun că am ţintă 
a face Regatul Daciei şi că am îndemnat pe, 
Români la rescoală, întemeindu-se pe o scrisoare 

„a lui A. Golescu către Lâurian prinsă de din- 
sul. Nu-am avut greutate a-i dovedi şi cred şi : 
a-l convinge de nedreptatea pârei ce ni se face, : 
că în loc de a despărți pe Transilvania de Un- 

- Baria, nol am vrut încă mai mult- a o uni, şi
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incă a face mai mult pentru Ungaria; că în sfâu- 
şit că idea de Regatul Daciei este născocită de 
Ruşi spre a, „băga neunirea, - şi vraja i între noi 
şi Unguri, SI aa 

„Kossuth are mari plantă, dar. îi trebue 
pusci. Ar dori să capete: dela Sultan cu bună 
plată. I-am făgăduit că-ţi voii scrie ca să mij- 
locesci întru aceasta. Iţi trimit această, scrisoare 
prin agentul ce se trimite acolo şi cu care vei 
fi în relaţii. Adio. i 

„Salutare şi frăţie, 

LB 

„Intimplarea reinceperei ostilităţilor între 
Români şi Unguri în Transilvania a fost aşa, 
după cum audil: că capii Românilor | împreu- 
-nându-se: în Abrud ca, să facă: pacea, şi pe când 
era să -jure în biserică credință Constituţiei Un- 
gariei, ai fost loviți fără veste. şi prin trădare 
de o ceată de Unguri. Iancu a scăpat în munţi, 
iar Butian şi Dobrea ai rămas, dicând că nu 
vor să fugă, de vreme ce ai făcut. pace, şi: lu- 
ânduă Ungurii: i-ai spânzurat. “Aceasta, a adus 
intăritarea Românilor sub Iancu şi Axentie şi 
prăpănirea Abrudului de dinşii“.
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II E AI ai ata “„Debreczin, 3 Iunie 1849, ii , -, ; te ! - ” 
ia ee ! „i 

„: -“ „Iubite, ai vădut: prin “epistola No. 9. dela 
29 ale trecutej!), ce ţi-am trimis prin Andrassy 
(vegi alăturăta, listă: de- numiri pe care o veli-a- 
dăoga, la, cea-laltă făcută de noi acolo), care vine 
agent al Ungariei la Constantinopol, ceea ce s'a 
urmat până atund. Ei sunt foarte supărat, că, 
încă n'am; scrisoare dela tine. Nesciinţa, în care 
sunt de ceea ce se petrece în Constantinopol 
me paralisează în lucrările mele aci. Nu sciii de 
tvebue a, da angajamente anume sai a, face tractat . 
pentru un fel de confederație pentru ţara noastră. 
Am augit că Sultanul ne-a trădat iarăşi şi că Ştirbei 
s'a numit Domn. Am audit încă că în Bucuresci 
s'a făcut o revoluţie. Tu ar fi trebuit să-mi dai 
instrucţii. lămurite de ceea, ce: trebue „să. fac. 
Aici idea că Ungaria nu poate trăi decat prin 
confederaţia, „Românilor din Transilvania, şi a 
Slavilor,., este foarte mult r&spândită. Dar. gu- 
Vernul nu vrea încă aceasta, dar dice mult că 
vor a face confederație cu Valachia mare şi Va- 
lachia mică, cu Moldavia şi cu Serbia. -Desprea- | 
ceasta mi-a vorbit mult Kossuth, Bathiani şi Se- 
mere, şi că pentru cea-laltă vor face concesii Şi 

ij 

  

1) Mai sus, pag. 271.
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„asigurări pentru naționalitatea, fie-căruj, Aci toţi 
cei drepți dic. că Românii. aii, mare drept, dar 
că au făcut. răi, de aiiunit.causa, lor. cu. Austria, 

„Iancu şi Moldovan: spun că ati ca la 50 mil armaţi. 
cu pusci şi tunuri, a ofiţeri cu dinşii, şi au bătut 
in aceste dile de două ori pe Unguri. Bern s'a dus 
acum în contra lor;: în cea din- urmă dată. au 
perit. mai mult de 1,000 din Unguri. Legioana 
dela Viena s'a stins cu totul. Iancu poartă nu- 
mele poetic de Craiul . Munţilor. Fanatismul. şi 
inverşunarea e mare. EX dati groază mare în Un- 
gură; ati tactică şi comandă, deosebită. Spun că îi 
aud strigând din munţi: , Impingeţi pe Uunguri la. 
vale, măi“. Nu sciii dacă s'au deosebit de Austria. 
Aşi dori-o'mult, dupa cum aşi. dori să mai bată 

“odată pe Unguri, căci cu aceasta s'ar înlesni trac- 
tatul ce lucru acum.. Intru aceasta iată. ce am 
făcut. Am cerut, de la deputaţi să-mi . arate ce 
ai cerut Românii. Mi-ati 'dat el. acest proiect, 
ce in copie alătur aci; gic că cu aceste puţine 
se mulţumesc Românii. Am :dat'o ieri -la Ba. 
thiani. I-am gis: vedeţi că Românii. acordă vouă 
ambele principii ce voiţi : integritatea “Regatu: 
lui şi limba voastră de diplomaţie; cele-lalte să 
le daţi. Vegi dar, că din partea, Românilor . ce- 
lerea nu e mare. Aceasta se va alege la Pesta, 
unde guvernul şi ei plecăm :mâne. Aceste pre-
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tenţii reciproce mi se par 'mie nisce secături curate, - 
căci cu democraţia. majoritatea, Dietei Ungariei. 
va fi Românii şi Slavii, şi că anevoinţele re-. 
ciproce vor sili pe toţi a primi a trăi în confe- 
deraţie. Ce este de făcut acum, este a împăciui (?) 
ori-cum.pe Români cu Unguri, spre a-i opune: 
către Muscali. Şi fiind-că Românii şi Jancu .n'ar 
vol a depune puscile, cu idea de naţionalitate 
să cauta arunca toată această gloată în Valachia, 
mare şi Moldova în contra Muscalilor. Această idee 
crede că, cu toată, anevoința sa, tot s'ar. putea, - 
esecuta. dacă Ungurii şi guvernul ar fi cu minte. 
Altmintrelea vor fi perduţi.. Dacă guvernul m& 
va asculta, atunci ei. şi cu deputaţii vom merge 
la Iancu şi vom căuta a-l convinge. Mi-e teamă 
că o fi târgii. Ei am dis la guvern. să caute 
a face o armistiţie cu Romanii de o cam dată, 
până a se înţelege. E răi numai că Dieta:sa 
prorogat până la 2 Iulie. Guvernul asemenea se . 
mută la, Pesta. Mulţi critică. aceasta. Gorgyei a 
fost aci şi a căutat a o opri; dar guvernul: se. 
teme poate ca. Muscalii din Galiţia, şi Românii 
din Transilvania să nu vie aci. Am uitat să-ță 
gic că Iancu .se află spre Abrud Şi Moldovan în 
Banfi-Huniad. aa 
N „Gorgyei e foarte ambițios şi presumţios, 
deşi se arată mult republican. El a băgat intrigă
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între: Lechi şi Unguri. Dembinski s'a. supărat, că 
nu-l dai voie să meargă în Galiţia, şi a dat; qe- 
misia. -Visoski s'a pus în:locul lui. Dembinski 

„a scris la Visoski,:care a scris ieri la: guvern 
că 25 mii Muscali ai trecut din Galiţia pe la Duclas 
şi 10 pe la: Solnoc încoace. Aceasta a dat: groaza, 
în Unguri, cari 'se tem de Muscali şi nu credeai 
că vor veni. Slovacii vin cu Ungurii, dar nu- 
mai fiind-că, legioana Lehilor a garantisat că Un- 
gurii le vor da naționalitatea. : . Său 

„Semere ma . rugat, ieri ca, să. scrii la a- 
genţii noştri la Londra şi la Paris, „unde, gice, 
„Sciu că sunteţi mult iubiţi“, ca. să. apere şi să 
ajute şi pe Unguri. Cum .vedi tu eii.joe aci 
rola. de protector. Agissez . en : conseguence, :Ax- 
mata e foarte supărată că Dembinski s'a retras. 

„Bisezanovski n'a sosit încă aci, de. care 
imi pare r&i,-căci m'aşi fi ajutat cu insul. 

„Bathyani ţi-a scris ţie prin Anăr assy, pre- 
cum şi lui Ozaila, SE : 

: „Să nu te. superi, căci. ţi-am scris Prince; 
căci am făcut'o. pentru că aci sunt . Ungurii 
şi mai cu seamă. Bathyani aristo-democraţi. Dar 
să; scii că altă dată n'oi face-o. 'Vedi insă să nu 
mă dal de ruşine, căci o :imprejurare lungă de 
spus m'a. îndemnat la aceasta. 

„Ei am scris lui Bathyani că la, Constan-
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tinopol tu Şi Ozaika puteţi mult şi că. Andrassy 
să caute “a fi. bine cu voi. De aceea voi căutaţi 
a-l influenţa mult, căci lupta va ţine mult aci, 
căci: Ungaria are “mai mult de 200 mir. ostași 
sdraveni şi mult: entusiasm. Sia 

” „Pentru -legioană iată cum stăm. Eu am 
dat a doua di, după ce ţi-am scris alăturata în 
copie sub No.'1 adresă la “Ministru. A doua di 
a. venit: acesta - la mine şi mi-a gis că cererea 
mea e primită, întocmai, dar: pusci nu ai. 

„Bă am dis să-mi. dea măcar vre-o 200, ca 
să fac: deo cam dată măcar o companie care 
va sluji de noyeau, şi când ei ori noi vom că- 
păta pusci, vom completa legioană, că de voiu 
găsi eu pusci guvernul să le plătească. Aşa ne 
am învoit. Cât. pentru cele-lalte condiţii ale trac-. 
tatului, vom avea întocmai ca, legioana Lehilor, 
adică foarte bune; intre care. e aceasta ca la 
sfârşitul resbelului să ne dea -atâţi ostaşi d'aj . 
lor ajutor cât vor fi ai noştri, cum şi câte 6 
tunuri de o' brigadă. Voiii umbla a scoate sol- 
daţi şi oameni cu pusci din - Valachia mare şi 
mică, dar toată nădejdea mea. este ca tu să facă 
a mi se trimite la Orşova măcar 2 sau 3 mii 
pusci cari: se'vor'plăti de guvern.. Dar acestea 
trebue să vie anume pentru mine ca să. nu. 
poată “guvernul a le lua pe seama lor, căci guver--
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„nul are nevoie spre a arma cala 50mii recruți. 
Aci am element mare între Români şi de aşi avea 
pusci multe şi un bun general Român, aşi pune 
o armată cel puţin de 30 mii; căci Românii, când 
ai audit că voii :ridica un steag Român, „cu 
toţii vor alerga să se bată sub el, iar sub 
al lui Semere nu vor. Ca Archimed dar mă a, 
dresez la tine şi-ţi cer aceste două lucruri, fă- 
găduind cu dinsele a răsturna lumea. Caută dar 
a-mi trimite cât mai multe pusci. De-am dobindi 
aceasta, apoi ar trebui să mijlocesci prin Czaika ca 
să capeţi un bun general Leah, şi de cei vestiți, 
ca să-l punem în capul armatei noastre. Bine e 
să scrii la Paris, ca să vie aci toți câţi sunt o- 
staşi ai noştri. Ei n'o pot; face, căci. n'am co- 
municaţie deschisă..: După cum vei vedea în copia 
cu No. 2.a. Ministerului, ivactatul pentru legion 
il voiii face la Pesta. 

„In scrisoarea către M-me Ghica, pe care 
te :rog să o mustri că nu şi-a ţinut făgăduiala 

“ce mi-a dat, vei vedea ce am păţit cu Bolliac. 
Afară de aceea trebue să scii, că nu s'a mul- 
ţumit a ridica o contribuţie pe oraşe, ci voesce 
a o face şi pe sate, şi a venit să ceară voie de- 
la guvern, pentru o foaie de sate. Ei nu prea 
eram de această părere, ca să nu ostenim aci 
pe oameni cu cererile; dar n'am avut ce-l face.
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Astădi a plecat îndărăt. Ce e drept jurnalul lui 
„nu e răi, cu toate că e prea unguresc, şi după 
cum îmi spune bagă multe numere în țară. I-am 
dis să se pue în corespondinţă. cu tine prin mij-- 
locul, prin care eram să-ţi scriii şi eit de mergeam 
în Transilvania, adică prin Bucuresci cu Paleo- 
logu, şi i-am dat; cifra noastră, cu acesta. Caută şi 
bu săi scrii, că-ţi poate fi de folos. a-l cu bi- 
nele, că aci lam făcut de a înjurat pe Eliade, 
Şi a dis că e de părerea noastră pentru. Negri.: 

" „Bolliac este aşezat la Braşov. i 
„Serie-mi, mă rog, cât mai curend şi, de nu 

eşti sigur că scrisoarea mă va, găsi, trimete-mi-o 
cu un om espres. Numai să-mi scrii lămurit de- 
spre toate câte ţi-am scris. Ei te ostenese pe 
tine cu aşa lungi scrisori cifrate, dar imi închi- - 
puesc că şi tu al puţină treabă ca mine Şi prin 
urmare iţi dai de lucru. Toţi cel ce aii fost cu 
mine din aj noştri s'aii dus la Sibiu, unde mă 

„ aşteaptă. Skender numai e cu mine şi plecăm 
împreuuă mâne la Pesta. 

„Salutare şi frăţie, | 

»B. 

„Să-mi dai voe să-ţi fac comision de un 
Moldovean, căci doresc să am măcar. unul 'de : 
poftă în legion“.. Da
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4, | - „Pesta, 6 Iunie 189, | 

„Sunt daseară în Pesta. y am putut a-ţi 

trimite scrisoarea de la Debreczin. Am plecat 

alaltăieri d'acolo, şi am venit cu trăsura până - 
la Solnoc, d'aci cu drumul de fer până in Pesta. 

Kossuth a avut o primire triumfală atât pe 

drum, cât şi aici. Am fost martor .la toate, căci 
am venit p'același train. Astădi n'am putut avea, 
întâlnire cu. Bathyani, căci ne-am. dat vorba pe 

mâne, Joi, a ne vedea. N'am ce face, mi-e urit, 

-şi de “aceea îţi: mai .scriii câte ceva. 
„Kossuth are mare popularitate în popor, 

dar tot are mulţi oposanţi; acum sunt cu minte 
şi tac.. Kossuth este bun demagog, dar spun că 

are puţină capacitate de om de :Stat. Se dice,că 
Nyari şi alţii. ce sunt cam oposiţie, se arată mai 
favoritori causel naționalităților  celor-lalte ; dar 
fiind-că acum ai puţină influenţă, n'am vrut să-i 

văd, ca să nu mă compromit la guvernul maghiar. 
Un Român trebue a avea multă circonspecţie aci, 

căci Ungurii ai defiență de noi, mai cu seamă câţi 
au în cap că lucrăm pentru împărăţia noastră. 

In 8 gile, cat am şedut in Debreczin, am vădut 
Rumâni(?) pe Kossuth, Bathyani,. Semere. Acesta, 

după Kossuth e cel mai popular. Generalii Un- 

„guri merg cam poncişi cu guvernul şi cu cel
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Lehi. Gorgey este frondeur şi a făcut mari mi- 
şelii lui Dembinski. Pertzel asemenea n'a vrut 
să rămâe sub comanda, luj Bem, şi a dat qe- 
misia. Sunt sigur că sfârşindu-se r&sboiul vor 

» începe a căuta să restoarne pe Kossuth, dar acum: 
nu cred. Scrie-mi ce nădăjdueşti dela Sultanul; 
va face răsboii ? sai de nu, atunci să căutăm a 
ne mântui singuri. cum vom putea, căci când am dis lui Kossuth că noi nu voim a face acum revoluţie, ci a mai aştepta, a gis şi el că soco- 
tesce așa, adăugând: „Mie mi-ar. fi lesne. a -a- 
„tunca pe Pertzel în Valachia mare, ca să ocup pe . 
„Muscali acolo Şi să-i opresc a veni. aci, dar sar 
„Prăpădi Valachia mare“. Dar .imprejurările r&- Sboiului şi invasia Muscalilor în Orşova, cum 
şi revoluţia, Bem Lehia (?) ne poi da ocasie favora- | „bilă; atunci ei sunt. de idee da nu ne opi chiar daca. Sultanul: sar împotrivi. Se. gice că 
Austriacii ar. fi bătuţ pe. Unguri de curând la 
Edimburg. a 
„Dela, Transilvania: numai sciă- nimic. ' Tu 

poţi afla ceva despre aceasta, mai bine dela Bo- 
liac, cu care să te put în corespondinţa.  Sciit 
că nu-l. faci haz, şi al cuvint. Asemenea sunt şi 
eui,. dar „cred. că .' oamenii politici nu trebue să aibă patimi şi trebue a se povăţui numai de calculul raţiei şi-a irage. folos din ori-cine.
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„Eu aci la: Unguri mă ţin -mânâru, nu prea 
arat că nădăjduesc numai la 'ei, şi fac :mare cas 
de buna, înţelegere a noastră cu- Sultanul, şi a- 
ceasta ca să n'am aer de supliant şi să nu le 

dau nas. Si ae 

*„Sunt:tare sănătos şi ce e mai mult, m8 

simţ mai. puternic ȘI mai. cu activitate decat 
altă dată. i pi i 

„Bă cred că în viitor partidele; care vor sfâ- 

şia în Semere (?) vor fi ale naţionalităţei Ungurescă 
chiar, se .vor împărţi între dinşii, unii. ţiind 

pentru: naționalitatea. a unei naţii, după cum: s'a 

şi făcut în anul trecut, şi alţii pentru alta. Ce- 
la 'donnera ă ce pays: un caractăre particulier. 

Ce sera pas certes en Europe lutte des clases 

mais des nations, până vor ajunge la o adevz- 

rată confederație, cu - toate că .şi aceasta e de 

indoit, de va fi cu putinţă, privind dorinţele de 

unitate naţională. ce Românii. şi Slaviă . visează, 
a face: cu fraţii -lor. din Turcia şi care sunt foarte 
răspândite. Dans: le monde moral comme dans 

le monde physique rien ne se fait. par saut. Les 

nations devraient tacher d'obtenir leur affran- 

chissement en commun et: apres: s'occuper de 

leur affranchissement pairtiel.'Il n'y pas ă aire 

que: Ungaria. e: şi material şi moral mai îna-
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inte decât Românii şi Slavii. De lă une pre- 
ponderance : ţoute naturelle, -mais' qui ne peut 
durtr et ne doit pas. M& rog să: faci cuno- 
scut ceea! ce fac aci şi-ţi serii lui Negri. Ei 
am gis şi gie Ungurilor: le diffârend între voi 
şi Români vient de Jă. Vous dites: 'Transilva- 
nia şi Banatul est notre pays car nous lavons con- 
quis autre fois; ei gic sunt ale noastre şi sun- 
tem- stăpânii cei : vechi şi acum nu mal vrem a 
fi conquis. Suntem 3 milioane şi voi 4 cel mult, 
dar nu tocmai, şi vrem să fim nație. V'aii pro- 
pus astă vară unire frăţească şi condiţii mo- 
deste pentru aceasta prin mai mulţă deputaţi 
din Transilvania şi Bănat, şi i-aţi nesocotit. Voi 
aţi gis că dreptul . de naţionalitate cu sabie se 

„ia, ai fost. dar, nevoiţi a face aceasta şi fiind 
slabi şi nearmaţiat luat de ajutor şi pusă, de.un- 
de ai putut găsi, de aci a.venit firesce alianţa cu 
Austria. Vous les avez provoqus et mepris6 parce- 
que vous saviez qu'ils sont faibles, et ils ont du ta- 
Cher d'âtre puternici. Acum iată ce trebue a faceete. 
etc. Trebue în ori-ce chip Şi cu ori-ce jertfă a se 
impăciui naţiile, căcă altmintrelea, ele vor fi'pentru 
Ungaria, precum Polonia şi Irlanda sunt pentru 
Rusia şi Englitera, şi Moscovitismul le va înhăţa 
curend sati mai târdiii. Libertatea individuală nu 
e destul. Les nations vor libertate naţională.
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| „Ungurii spun că ai la 200-mii armată, dar 

cred că ainu mai. mulț de-120, adică 91 bata- 

lioane .şi 17 .regimente: de - cavalerie, cari fac 

108: mit 4 mil legioana leahă,; afară de guarda 

naţională. care are puţine pusci. 

Ş „Aci. mă mai opresc, căci sunt ostenit si 

Need că şi tu te-ai ostenit descifrând, şi m'ai dat 

dracului pe mine Și depegile- mele de mai mul- 

te ori. i 

„La. Roman am Qis să socoteascăi că din 

robi ce erai nu pot ajunge'de o dată domni, prin 

urmare trebue a rămânea lângă Unguri, chiar 

într'o posiţie: puţin mai de jos, şi că viitorul va 

fi al lor; că garanţia cea maj. temeinică a na- 

ționalităţei lor este în libertatea Valachiei mari. şi 

mică şi Moldaviei, şi că aceasta -nu se va do- 

bândi decât prin ajutorul: Ungurilor. On doit s'im- 

poser des sacrifics dans le prâsent pour des a- 

vantages dans Pavenir. 

„Aşi vrea ca'să păstrezi toate aceste seri- 

sori. Ele ne pot fi trebuincioase mai târgiii, când 

ne-or -acusa, că am vrut să vindem ţara 

eee "Unguri în contra. Locotenenţei. Moi je 

pense toujours-ă mes ennemis politiques et je 

veux qu'ils me trouvent toujours arme et .cui- - 

rass6 contre leurs . attaques. Decifrând. Să pă- 

strezi copiile şi originalul. i
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Am augit astăgi -că -Bem,: care s'a dus. la Transilvania, în- contra Românilor, că ai de gând 
a impresura munţii şi a, le da foe şi prin gloate 
de Secui a sterpi'pe Români, după cum ai făcut 
fără ispravă Muscalii în contra Cerchezilor. “Dacă, 
resboiul va lua, un asemenea - caracter de ester- 
minaţie, “apoi anevoe se va împăca. Aceasta, 
n'a mâhnit şi m'a desperat. Sunt într”o' po- 
siţie echivocă. Iubesc pe Români Şi mi-ar. părea, 
Tău să se stingă. Je sens qu'il est 'n&cessaire 
pour tous ceux qui aiment la libert6 de soutenir 
les Maghiares qui sont le seul peuple qui est 
arm et qui en meme temps combat contre la 
Russie et ses alis les despotes. Apoi: pacea ce 
doresc, se face din ce în'ce mai anevoie. -. : 

; „8 Iunie, 

„Astăgi am văgut pe Bathyani în: pricina 
legioanei; n'am sfârşit încă tot din pricina ar&- 
tată mai sus, dar socotesc a sfârşi curend. Am 
aflat la, dinsul “Pressa din 22 Maiă, unde am.v&- 
dut protocolul: încheiat acolo. EI a dis că -Un- 

„gurii or fi prieteni cu 'Tureii şi tot deodată şi 
cu Românii, câtă vreme interesele ambelor nea- 

muri or fi asemenea, că: depărtandiu-se, el pot:
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rămânea, bine saii cu amândoij,: sai cu unii sai 
cu alţii...Pe urmă a, gis că ei:sper mult în .noi,. 
şi că ar fi bine „a-lucra împreună -a, trage. in 

confederaţia noastră în contra Austriei:pe Bosnia,- 
Bulgaria, Albania. . Înţelesul vorbelor lui celor. din: 

sus era ca 0 asigurare că Ungurii nu ne:or lăsa 

pentru Sultan. Mi s'a; plâns foarte de Pertzel că. 
s'a amestecat în treaba lui, legând relaţii cu Au. . 

striacii şi numind pe Lenoir şi pe Czaika agenţi ai 
Ungurilor, cum şi de Biscianowski căruia a scris 
să vie aci. — Acum ved că toată. speranța noa- 
stră e aci. Ei socot că şederea.. ta în: Constan- 
tinopol este 'de „puţin folos “şi prin urmare ai: 
putea veni măcar pentru puţine dile” aci; poţă: 
veni cu mare înlesnire pe la Vidin la Orşova, 
cu atât mai mult că este de mare trebuinţă să: 

avem un-om sdravăn ; ; şi eu să-ți spui drept şi din' 
fundul inimei, ţie Gnyco, ca unui bun prieten. 

al mei, doresc să mor şi de aceea să merg să 
mă bat. Nu.mă întreba. pricina: acestei hotăriri,: 

căci n'0 sciii nici et. Voi aştepta însă aci şi 
hotărîrea ta, căci mai înainte de toate voit să, 
fii credincios indatorirei ce am luat cu tine. 

„Bu ar trebui să mă duc în Transilvania! 

spre a priveghia formarea, legioanei, dar nu sciu 

ce voii face, atât. că alte trebi ar''cere să fii. 

aci, cât şi din lipsa. de bani. Tu ai putea să-mi 
Ghica, Amintiri, 27,641. . 19
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trimiţi. o poliţă prin Andrassy. Ei trimiţ această, 
scrisoare la Belgrad şi tu tot prin acest mijloc să:mi 
scrii. Dupe cum mi-a spus astăgi Bathyani, Mu- 
scalii' nu vin încă aci.. De vei veni aci,. ingri- 
jesce: mai întâi acolo de pusci.. 

„Skender încă n'are bani acum şi-i dai ei, 
căci Monti la înşelat şi nu i-a plătit cea ce era 
dator, 

„Al tea prieten, 

„B. : 

„Proiectul de lege s'a luat de guvernul Un- 
guresc la cercetare, cer oare-care modificaţii, dar 
m'0j sili să treacă, aşa. 

„Eii aşi socoti că n'ar trebui să vie mulţi 
din cei vestiți compatrioți 'dela Paris, căci mai 
răi ne vor încurca aci lucrarea. De poţi, trimite 
pe. frate-mei Barbu aci pentru. legiune. 

| „Cetățile cari se maj țin de Nemţi î în 'Transil- 
vania şi Banat sunt:  Belgradu Arad şi 'Tenteşvar, 

„Skender te roagă să spui lui Horvad să-i 
tvimiţa peceţile la Belgrad cum şi vre-o 4 fesuri... 

„ „Tunes (?) a fost trecut, se vede, căci a fost 
aci spre dus în moşie, nu lam: găsit noi. 

„Ar trebui să grăbiţi cu organisarea emi- 
graţiei, dupe cum. hotărisem la Constantinopol.“ 

[m
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(Anexă la pag. 280). 

„Monsieur le Ministre, . - 

„L'Smigration “Roumaine de la Moldo-Va- 

lachie desirant elle aussi s'associer ă cette lutte. 
glorieuse que la Hongrie soutient avec tant de. 
bravoure contre.les ennemis de la, liberts des. 
peuples, m'a charge de prier l'honorable Gou-.. 
vernement de. la Hongrie de lui permettre de 
former une l&gion composse des troupes de trois | 
armes sous son drapeau national. Cette, lâgion 
se mettant en tout ă la disposition de Phono- - 
rable Gouvernement - Hongrois, . jespăre qu'il 
voudra bien se charger de son 6quipement, ar- 
mement et de son entretien. 

„En vous priant, Monsieur le Ministre, de; 

soumettre ă l'honorable Gouvernement la de- 

mande que jai l'honneur de lui faire, j'ai !'hon- 
meu, ete, So 

| „Dobreezin, 30 Mai, 1849. 

„d Son Excellence Oe Batai, Ministre 

des Affaires Etrangeres“, Sa
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(Anexă la pag. 981). 

e 

„Monsieur, .-. 

„0omme; on a deja emball6 chez Mr. le Gou- 

veriăur les &crits, qui ont rapporti d a Penrole-: 

ment: des l6gions 6trangăres, je suis fach6: de ne: 

pas: pouvoir vous soumetitre les points en: ques- 

tion jusqu'ă, ce! que: arriverons- ă:-Pesth. Je dois - 

done vous prier de vous y rendre comme: il:6-" 
tait d'ailleurs' votre intention, a ce que je crois.: 

*„Veuillez bien y passer ă, "mon bureau dans 

Je courant de la semaine” prochaine-et jespăre 
a 

que' nous nous entendrons ă ce sujet. - 

- „Agreez Passurance des: sentiments distin- 

gu6s : avec lesquels jai Vhonneur d atre 

„votre devou6 serviteur, 

» Casimir Batigjani 

„Alinistre des Affaires Btrangăres. 

„Debreezin, 2 Juin, 1819. 

„A Mr. Balcesco, envoyt du p. n. R. 
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1 (Anesă 1a, pag, 277) 

i, it PROIECT DE LEGE. imita, 
    ii [IRA ia 

ari. 1 Despre “drepturile nani “Romane. civile 

| şi-judiciale.: ! 

| Ş 1. "Incetană întrebuințarea cuvîntului Olai, 

“Ani locui lui se! întemeiază cuvintul Roman. 
“pi «ți .. e . ILIA E : ia 

2. Naţionalitatea Românilor se reounoasce 

ŞI pen de: aptrurea, se' asigurează. 

4 
teii 

EI: crai 

ş 3. Românii. se “ot, folos) cu, limba. lor 

- liberi. în biserică şi şcoli şi în  exercijiunea drep- 

turilor civile. aa ir 
pam 

după proporția sepărulut, “scoli mai Tari şi dle. 

mentare, „in cari limba':maghiară :va,. fi: şi ea în- 

„Văţată,;; însă; toate. seinje e se.+Yor:propune, în 

„limba română: pa aaa ti iti îi 

$ 5. La Universitățile Maghiare: se vai ridica 

„câte o catedră de: limba. Română. .: 

“ $'6.:'In- "comunităţile ! (sic) 'cele 'Roinânesei, 

“comanda “guardiei: naţionale “stabilg-vai fi:româ- 
ae îi Ar 

- nesce, ii pa Dalia eta RIL Dia
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$ 7. In aceste comitaturi, scaune şi cetăți, 
unde Românii fac mulţimea, limba consultării va 
fi, Română. Protocolul se va încheia în limba 

„Română şi Maghiară. Corespondinţele oficiale la . 
Dietă, cu ocârmuirea şi cu juridicţiile (afară de, 
acelea. unde Românii formează majoritatea) 'se 

vor face în limba “Maghiară. 

$.8.. In privinţa dreptului - petiţiuner fie-că- 

“cuia Român. e. libei: a-Și. aşterne causa sa, înain- 
tea ocarmuirei în limba Română, 

$ 9. Ocarmuirea e indatorată ca , lâgile țărei 

| şi toate ordinele ce s'ating de toţi « să se apliceze. 

a le tipări şi în limba Română. 

$ 10. In comitaturile acelea - unde Românii 
fac mulţimea trebue să se aplice. ocârmtitori 
Suprem, din națiunea. Romană. 

„$ 11. In dregătoriile Statului, precum. şi. il 
 Bcaunele; de: sus şi de jos, în ramurile de slujbe 
mari şi mici, dupe proporţie, trebue să se aplice 

„Şi Români. -- : a E 

$ 12. In coaitașia i) Românesc, unde . 
„se. vor, întocmi -Jurii, . limba, judecătoare. va fi . 

„Română, iar. "judecata pentru împăciuirea, ambelor 

părţi se -va alcătui în limba părţilor.
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„Art. II.- Despre treburile bisericesci. . 

| 13. Românii trebile sale cele bisericescă 
reziinate pe temeiul democratic, Jiber le vor câr- 

mui în urmare: 

$ 14. Stand sub un ocarmuitor bisericesc, 

liber ales, vor fi scoşi pentru, 4 apururea de sub 

ierarchia serbească, 

N ş, 15. In tot. anul, să poată, ţinea. oda. Si- 

nod parţial. Şi general. | . DR 

$-16. La. Ministeriul: Cultului se -va ridica 

pentru Românii de legea r&săritului o: ramură de 

slujbe deosebit, ai. căreia! membri ' să fie : „toți 
Români. ai 

Ş 17. Românii uniţi vor î. neatrnaţi de 
Mitropolia, dela Strigon. | 

_ (Anexă la pag. 277). 

„Ezirait de la circalarie du Ministre des affaires pa 

irangtres Cite. Casimir Batihyan y de Pest, le 10 Juin 

1849, d tous les agenis diplomatiques et comandante mi 

" litaires des frontiăres. 

„Art. 4. Il y a trois principes qui doivent: 

servir de base avant tout ă cette reconeiliation,
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A et, respectivement ă, toue aliance, sur .lesquel- 
les nous ne, cederons en rien et d aucune condi- 
tion car 'ce scrait dutant que nous suicider N0Us- 
nânes,. “Ces. principes "sont 'ceux * ai suivent 

„d) L'units de V'Etat. 

| b L'intâgrite du territoire de VEtat comme 
elle existe depuis ' des sidcles. = 
ua0) La suprematie de “Pâlement Hougrois 
tes! qu'il Păcquis 'depuis mille ans par les” armes 
d la main, par laquelle-il est constitue ” en 
Stat autonome, et, qu'il“ s'est conservâ ien sta- 
blissant usage de la langue -hongroise: comme | 
langue. diplomatique lorsqu'il partageat tous ces 
droits civils avec les nations des langues diffe- 
rentes qui habitent la Hongrie. . La qualits di- 
plomiatique de la langie. hongroise, est „definie 
par les lois dans les points suivants: 

»4) Les consultations du corps l&gislatif 
ainsi que les lois et tous les documents qui y 
ont rapport se font en langue: hongroise. 

0): Dans! administration ' int6rieure est 
cete meme langue dont on se sert, mais on 
correspond avec I'6tranger „dans la langue res- 
pective, 

,: Devant tous les iribunaux inferieurs e et 
sup&rienrs: - ai
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d) Dans les 6coles superieures le ! hon- 
” grois est la langue: qu'on: doit; ermployer. ! 

SD) Les: matricules” doivent etre' Sorites- en 
hongrois, ” i :j NEI 

7) Pour la dorrespondahce entre les: mu- 

micipalites' de a” “ Hongrie 'et; celles. des'::părties 

“mtegrantes, celles- ci sont obligces 5 daocepter les 

„Ari. 5. A part de. ces. trois principes la 

nation hongroise partagera non seulement tous 

les- droits politiques sans distinction de langue 

ou de religion avec toutes les nations „qui ha- 

bitent le pays, - mais! "ele garantie: aussi cette 

6galit6 : du aroit' des nationalites' qui “bien ' que 

promise dans d'autres ctats ne fut nullement ef. 

'fectuse aussi “sincărement; que. chez” nous 2), et 

qui servent: de' pretexte pour 'exciter la râvolte 

contre la” Hongrie ne fut “en verite: “qu un moyen 

par Jequel Pabsolutisme cherche” a 'se consolider. 

art. 6. "Cependant;: pour 'lever tote difti- 

cultă, le: gouvernement Hongrois est; pret ă ac- 

cepter au nom! de la nation. toutes les condi- 

tions par. Jesquelles, les: nations de: Jabgues dif- 

ferentes ' dela: Hongrie coient “Tica garantir 

" leurs nătiobalites, „pourvu que ces conditions: S'ac- 

cordent avec les trois: principeş ci: :dessuş * “6non- | 

“Tl-est done pret ă:confi6r: V'adininistration
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des; affaires . „6clesiastiques sous" Pinspection su- 
prăme. de VEtat =: uniquement;:aux : fidăles . de 
chaque.. religion, „et dans.laguelle, aussi bien que 
daris toutes leurs afiaires particuliăreş,: qui, re- 
gardent leurs 6coles ă,. eux, leurs familles, leurs 
communes, leurs. procăs aux tribunaux infârieurs 
et, ceux. qui; se font: de. vive voix, ils. se peuvent 
servir; :de. ÎeuF propre langue“. ir RE: 

pa Piti i tai 
15... e, , „Pesta, :14 Iunie 1849,. 

| „Auscalii sunt Ja Presburg. Spun că. numai 
vI”0 14 mil. „Gorgey a bătut -pe Austriaci. la Anus 
(Neusatz). Bem, la propuner ea dea primi a comanda, 
en chef armia, a răspuns | că el cunoasce că Dem- 
binski. este mal bun şi că voesce a sluji sub din- | 
sul, Ce va dice la aceasta Gorgey, care primia 
a seryi, sub Bem iar nu sub Dembinski ? . Bem 
nu. a are de loc confienţă în Gorgey şi dice că 
numa! Dembinski poate bate pe Muscali. EI dice: 
până acum aţi făcut, numai vinătoare, iar nu .răs- 
boiu. Per tzel „s'a bătut la 'Tite] (Timel ?) pe Jela- 
cică, N ugent. Şi Puchner şi S'a tras la Var bas, Un- 
gurii stai rău in: Banat, „Căci aceştia, trei au ca, 
la 35 mil. În TPransilvania Românii asemenea; 
Stai bine ŞI. trebue multă oaste „ca să-i birue
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măcar cu Bem:: Din. nenorocire: guvernul :ma- 

ghiar lucrează încet.-ca guvernul: nostru. din tim- 

_pul revoluţiunei, şi nu s'a grăbit a. face .concesii 

la, Austriaci şi. la Români. Bathyani mi-a spus 

că Szemere lucrează: întru aceasta..0 :proclama- 

ție. „Am fost ieri şi astădi la dinsul, dar nu 
“Pam putut  ved€. fiind. bolnav. : Sremere e. „preşe- 

dinte, al. Miniştrilor pila e i i 

ie 02 Iunie. SII 
    

ii : 

: A doua [3 “aupă, c „ce, începusem scrisoarea 
aceasta a, sosit, aci: P. şi am .oprit'o ca să ţi-o 
trimit printr” insul, Aducătorul, îţi va spune toate 

„imprejurările, daci „Şi „cum. stai. lucrurile. ; Per- 

„zel a sosit aci, „precum, Și Bisczanovski. Se, gă- 

„i -sta propus d'a za şi ca varte şi « a lucra 
ntr'aceasta,. dar am. refusat, căt voit să aştept 
să nu m'amestee în, partide şi să-mi compromit 
posiţia aci, după. cum „cred .că. face Bisczanovski 

„şi cef-lalţi. Atat, voii face : voii sprijini « ca: din 

„cu putere, unde poate face bine, Tţi alăţur, aci 
„o proclamaţie dată de Bem când s'a-intorş în Tran- 
. Silvania, în care; înfruntă pe Unguri şi..de :care. 

„aceştia, s'a supărat foarte.. Am . pus. pe un tinăr
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“da tradus?o din' unguresce. Caută; s'0 pricepi, 
“căci 'limba română, în care a tradus'o. e cu ito- 
“tul ungarisată, “ŞI. n'am avut vreme a o: drege. 
“Kossuth â: fost :la Varadin, de.-s'a întâlnit 'u 
“Bem, pricina ţi-o va spune. p.: ....--- 
si Am primit 'asearăi-toemal scrisoarea "ta 
“No.:5, iar:cele-lalte::4 ' dinainte încă. nu le-am 
vădut. Aceasta e singura scrisoare cdân luat dela 
tine, de când am venit în Ungaria. Bem apără 
mult::pe Românii din Transilvania şi Banat. Voiu | 
vedea acum dacă işi va ținea şi făgăduiala ce 
mi-a dat d'a' ne da; oameni! pentru' legiune. Pen- 

"tru: legioana' asta: a trebuit să - trimit un om 
"intradins ca să-mi “ăducă-: regulamentul “alei 
"polone din tabăra ex spre. Galiţia, şi aşa căp& 
"tându-l ieri mi-a“ dis Bathyâni să fac un pro 
"ieet de convenţie, pe care lâm şi 'făbut! şi mâne 
“il due. “Fiind:că 'n'o să- pot! poate a-ţi trimite o 
“copie după dinsul; neavând: ocasie- sigură Că -a- 
_Ceasta, îţi voii însenină 'a6i prelimitarul şi con- 
“clusia. Sper 'că: voii. face' pe 'Băthyani a-l primi 
“astfel cum'e scris. "Tot ce ttebug:să: şilesci 'este „air trimite'cat:inal curend estă pusti. Eu Voia "căpăta''delai dinşii vro 3007 Pentiu- toate! cele- | “Valte m'ari' învoit:" ca' tot volontirul--care va a- 
“duce “una ăi s6 plăti câte '16 flotinţi” ârgint ; “pe acest preţ': dar”. socotind însă: şi transportul,
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poţi. a-mi trimite „bune şi multe, căci face. 48. 
sfanţihi ;una;: Despre aceasta ţi-am scris “în :nu- : 
mărul 10.: Despre .aceasta pune-ți poalele în. brâii,. : 

cum giceaii: strămoşii . noştri, : şi. lucrează iute.: 
In scrisoarea ta. am. găsit «+ multe vederi: minu:- 
nate.: Am avut întâi.idee. ca :dinti'insa să-trag . 

nateria “unui memoar, dar apoi. din cuvintul în-;- 

semnat de tine ca Sultanul să nu afle poate aceasta ' . 

(aceea, ce nu.e anevoe aci), am. socotit că mai - 

bine 'să, :citesc; scrisoarea, ta lui Bathyani- Şi: Sze.- .. 

mere. Aceasta o voii şi. face-o. mâne, 

-„Gărgey a fost deunădi aci vre-o: două gile ; 

„am; căutat: să-l văd. şi;:ne dedesem. ceas de, în-. 
tâlnire în Buda, dar. intârdiind el mult; în Pesta, .. 

după, treburi, ei, după, ce lam : aşteptat vre-o, 

trei ceasuri, m'am întors, şi el îndată; a plecat - 
la oaste, şi aşa nu l'am vădut.; Imi.pare răi, 

căci poate. oamenii. sunt nedrepţi către nus 
aşi fi dorit ajudeca singur despre el. ..: ii. 

„Din ce am şedut. mai mult ;aci, m'am a-.. 
sigurat şi mai mult in opinia mea asupra oame-. 
nilor însemnați d'aci,. şi care ţi-am. insemnat'o 
în deosebitele mele scrisori. 

„ţi. trimiţ vre-o câte-va numere: din foaia, 

lui „Bolliac, gin care un esemplar $ să trimiţi -la 

Paris. .. : 

„Aci s'a “început o “foaia română ; n'am vrut '
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să mă daii de faţă ca redactor, dar .voiti căuta 
a 0 influența mult şi fără asta, cum şi a 'scrie 
câte odaţă. O să caut a-ţi trimite No. l;:ce tre- 
bue să fi eşit:din tipar. Bisczanovski a fosta. 
cum la mine: şi na: rugat; să-l: dau cererea ce.: 
am făcut ei pentru Românii “din Transilvania - 
şi Banat “ca. să ceară Şi el aceea pentru Slavi. 
„Aceea, ce am făcut. Aristocraţii Unguri din Tran- 
silvania sunt împotriyitori straşnici mal cu seamă 

art. 7 şi 10. PV Ăiie povesti o dispută, 
ce am avut cu'mai mulţi dintrinşit,- 

„E, cum ţi-am dis, doresc să mă bat;: pen- 
tru aceea te rog să-mi trimiţi aci un ajutor, pe 
care să-l pot: însărcina. cu trebile aci, până când 
oii face eii chief la bătaie. Doresc. să fie un. 
om: de înţeles şi inţelegător. :De.s'ar putea u.:. 
nul din: Alexanâri: Vasile: sait 'Tancu, cel. dintâi . 
mal bine, :-cel dal doilea ar. fi''bine. săi dati o. 
companie în : legioană: Imi parer&i că n'am 
pe nimeni acum sub mână ca -să las aci, căci 

- va-fi neapărat ca ei să m duc''chiar acum în 
Transilvania pentu a: priveghia organisarea, le... 
sioanej. Când ai fi putut tu a veni pentru câte. 
va gile, n'ar fi fost răi, cu atât mai mult că 
te doresc tare. “Ași dori şi pe cocoana d-tale, dar . 
sunt supărat pe d-ei că nu mi-a scris de loc ; mă rog . 
s'o pedepsesci straşnic, şi: aceasta lăsând'0 acolo
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şi viind tu' singur încoace. De..mai nădăjduesci 

a ceva încă, atunci rămâi acolo. - ae 

„In. nisce gazete am vegut e că A“ Bogitera cere 

"a se desfiinţa convenţia dela - Balta-Liman. Nu 
sciii de e adevărat? Scrie-mi, Scrisorile să mi le 

trimiţi prin Bathyany. Sit i 
- „Vasile ar fi bun, că laşi pune'să facă curte 

la 'una-dou& din damele ce aii influenţă, . şi aşa. 
am merge bine, căci din : nenorocire eii sunt 

tare gauche “în această .. materie. Banii i-am 

sfârşit, “dar socotesc că 'e::de :prisos a-mi mai 
trimite, de 'se va, -face “legiunea. Ar .trebui 
însă, ca să mijlocesci prin. suscripţii a avea un -că- 
pitălaş, de care vom : avea 'trebuință în alte o- 
casii şi pentru alte pricini. 'I. e în Transilvania, 
dar cel-lalţi de cari mă întrebi nu sciui: ces'ail 
făcut. Despre frate-meii Barbu nu-mi scril. Ţi-am 

scris. să-l trimiţi .aci adecă -la- Sibiil. “Serie. lut 
Alecu la Paris de toate cele- ce- ţi « serii, că ei 
nu-i pot Serie, e tu 

„Când - cifrezi mă rog's'0 .faci mai bine, a- 

dică făra greşeli şi să deosibesci cuvintele. Scrie-mi 

mult, desluşit şi mai des. Trebue: să 'scil că toţi 
Lehii din legiunea alor ce':se află.în Transil- 
vania: sunt. cu totul în favorul Românilor. d'a- 

colo, 'şi 0: măriurisesce de faţa chiar Şi p 'aci i prin 
capitală. . 

>
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„opinion :du gouvernement hongrois com- 
me aussi celle des, patriotes “qui ont dirig6 et. 
qui dirigent.-encore "le mouvement. national et 
libgral-Roumain. est,: que. les deux nations Hon-. 
groişe et Roumaine, par leur Voisinage,. .par leur. 
position topographique, par la similitude de leurs: 
interâts industriels et politiqueş, et surtout, par 
le- pâril, dont. toutes les deux: nationalites sont. 
menacâes du.cot6 . du panslavisme, : qui «tend -ă, 
s'6lever::sur leur ruine, sont destinees â ne for--; 
mer dans Yavenir. qu'un seul ei: meme; tat, f&- 
dâratif. Il est done de leur devoir .et de leur, 
droit de s'envraider, YEciproquement et de com-. 
battre - aujoură'hui.. sous le mâme „drapeau .con-; 
tre le panslavisme. pour. la .d&fense - de la liberts,. 
comme auire : fois 'elles combattaient;. de. meme 
contre l'islamisme pour la, defence de la Chrâtiente.. 
Ces considerations: ont :amen6 les patriotes Rou-. 
mains de la Moldo-Valachie â proposer au Gou:. 
vernement hongrois de leur permettre de for-- 
mer -une l6gion de volontaires Roumains pour 
S'associer. ă : cette lutte sainte que la Hongrie 
soutient avec. tant de courage et de gloire con- 
tre l'Autriche et la Russie, qui sont les ennemis 
de' la liberts des peuples; et le Gouvernemenţ 
hongrois, a : accept6 avec. plaisir cette pProposi-. 
tion et la confirme par ie prâsent acte, sous les
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„... conditions ci-dessus mentionnees, dont il garan: 
-. tit, Pexcution. (Urmează 19 articole tratând de 
„oameni, lefile, armarea, „îmbrăcămintea, etc.). 
Apoi conclusia.. | 

„La l&gion jure Adelits ă la “Romanie (Mol 
do-Valachie) et ă, la Hongrie, s'oblige de combattre 
pour la liberte, mais-:jamais contre. la, Hongrie. 
En cas de. râels dangers :pour. sa patrie, la 16 
gion, avec: la, permission du „gouvernement. hon- 
grois (lequel ne la, lui refusera . pas) se rendra 
au secours, de sa, patrie avec armes,. munitions, 
artillerie et cavalerie. ete, „gouvernement. Hon- 
grois promet de soutenir la Romanie autant 
que linterât reciproque Lexigerait. 

| „les Roumains peuvent &tre surs que la 
„hoble et magnanime nation Hongroise ne com: 
„battra que -pour la cause de la. ljbert6 et jamais 
„ pour opprimer quelque” nationalits que ce soit, 

le but du gouvernement Hongrois 6tant que 
toutes les nationalites de la Honerie, ;aient dans 
Vavenir un libre et gal. d&veloppement. Par 
cons6quent il garantit la. nationalit6.:des. Rou- 

"-mains habitant la Hongrie. Ce. pour: quoi la, 
| l&gion Roumaine combattra les ennemis de la, 
Hongrie, qui sont en m6me temps. ceux de la 
liberte. | 

„Les patriotes Roumains Ss rengagent de plus 
Ghica. Amintiri, 97,641. : | 20
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ă user de: tous-leurs moyens- moraux. pour agir 

sur leurs frăres de la Transylvanie et les ame: 
ner ă cesser cette lutţe -fratricide qu'ils soutien- 

neni, encore contre la nation Hongroise et ă se 

donner la':main pour la d6fense de la liberte de 

la patrie commune. 

 „Szemere încă nu a sfârşit: proiectul pentru 

concesiile ce vor' a face naționalităților. Bat: 

thyani mi-a dis că îndată ce s'a sfârşi, -mi-l 
va înfăţişa ca, să-l cercetăm şi să-l discutăm îm- 
preună. E adevăr că aci se lucrează forte: incet. 

Au moştenit gleich-ul Nemţilor. 

| (Anexă a pag. 299). 

Proclamaţia Generalii Bem către lochitoria 
Transilvaniei, UI 

„Din oștirea mea. cea, din Banat, m'am în- 
tors îndărăt, după ce acest ţinut insemnător, 
care este intre Dunăre, Tisa şi Mureş, țărei Un. | 
gureşti, lam cuprins îndărăt. Numai Timişra - 
maj este în mâna împrotivnicului, dar întru a- 

„tăta inconjurată, că în puţintică' vreme. trebue 
să se dea. Locuitorii cel apăsaţi plini de bucurie 
S'ait dat pe sine'subt ocârmuirea cea Maghiară,
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şi pentru că l-am scos din jugul Austriacese Şi 
din tirania Serbilor mi-aa mulţămit mie. 

„Cu cât mi-e mai mare bucuria că învin-. 
gerea împrotivnicului cu foarte puţine jertfe a 
armadiei mele cea vitează o am făcut, atât mat 
tare mă supără şi: ră înfioară; jelbile cele multe, 
cari. le-am: audit; după: ce:rm'am întors, îl cat că 
amnestia care prin mirne' s'ă; vestit locuitorilor 
Transilvaniei, priri unii nu; în tot locul se cin- 
sesce, şi mai virtos'unil dintre mădulările: seau- 
nelor judecătoresei straordinare, nici ca: cat nu 
0 bagă-în seamă, | e 

„Fac cunoscut: dar, cum! că cu amnestia 
care: o am; dat, când am: recuprins “Transilvania 
locuitorilor ţării, şi care însuşi ocârmuirga; încă 
0 ai primit de bună, încât ici colea nu sar 
ţin, după făgăduinţa mea, mă voiii sili a o ţin6 
in sus; după ce aceasta numai în privinţa vendă- 
torilor patriei, jefuitorilor 'şi ucigătorilor îşi poate 
perde puterea. sa, a 

„Prochem: dar prin aceasta publice pe toţi 
aceia, cari în contra datei mele amnestiale orîn-. 
duele, mâcar. cu: ce s'ar fi vătămat,; plângerile 
sale documentate să mi le aştearne mie, ca la 
ocârmuirea, care vrea numai “dreptate iar nu 
isbânde, : să mijlocese punerea paşilor celor de 
lipsă în contra acelora cari împotriva: orin- -
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duelei mele amnestiale greşind, acea,o at vătă- 
mat. Plângerile nedocumentate pi nu. se vor. lua în 
Samă. . N INEE 

„i Ca dară toate excesurile, cari star put6,. ÎN” 
tâmpla - prin cuprinderea şi licitaţia averilor, pre- 
cum. şi . încuiarea: şi judecarea Statarială a per: 
soanelor .să se încunjure rânduese;,.cum că, lu; 
crările: judeţelor. acestora; -până. la, alta renduială, 
a ocârmuirei interimaliter: să încete, luând afară, 
investigaţiile cele legale cari sunt; în, curgere în 
contra ucigătorilor şi răpitorilor cei cari -șunt 
prinşi. Iar toţi aceia lângă chezăşie din prinsoare, 
numai decât, să se. libereze;. în-contra, cărora nu 
se dovedesce apriat cum că sunt, vendățori de.pa: 
trie sai. sunt; ucigași saii jefuitori:In conţra ace- 
stora investigația, numaj până atunci înceată, până | 
când.se vor pune. scaunele cele; judecătoare, iară 
în Curgerea șa cea „de mai înainte, iară. atuncea 
se .va . continua, ca, fiind 'ej, Slobodi. toate. docu: 
mentele ce sunt; de lipsă spre a-ŞI. adeveri neyi: 
novaţia sa; mai lesne să -le poată câştiga. 

| „Cu mare durere :vedem, cum.că şi aceia, 
cari pentru căştigarea libertăţii civile. şi-aa. văr: 
sat sângele, libertatea cea, adevărată răi înţele- 
gend'o asuprese şi terorisează şi prin. aceasta, | 
înstrăină simpatia, către ocărmuir ea cea .Ma- 

- ghiară,
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„Drept acea eii tâte individele cele militare 
din cari stati mai virtos. judeţele cele statariale, 
ci lipsesc de dregătorie, “Şi de cum va fi lipsă şi 
mai aspru îl voii pedepsi, "de cum va acestei po- 
Tunci â mea nu s'or pleca ; persoanele cele civile 
cari sunt la aceleaşi scaune judiciare, de “cum va 
vor Îndrăzni a face asemenea excesuri îi voi 
prinde şi îi voiii pune înaintea judecății stata- 
ziale, fiind că vrea ca orinduiala mea, cea am- 
nestială, care şi ocarmuirea până la un hotar 
mărginit o aă întărit şi o an cunoscut să iemae 
adevăr, să nu se vatăme şi micşoreze de amă- 
gială. Eu voinţei acestei voiii- sei al da-i 
  butere. 

| „AC&ia cari vreai să se îndulcească cu bu- 
nătatea, orînduelei mele amnestiale, dară: până 
acum ca fugiţi din ţară se află în ţară străină, 
cu- intoarcerea, înapoi să se silească, a-şi căstiga 
documente adeveritoare, cum că ei Sai n'a Ştiut 
nemica din orinduiala mea-amnestială sai cu pu: 
terea, ai fost siliţi a remân6 acolo şi pentru acea 
nu 0 ai sciut folosi spre binele săi. 
 “„Preoţilor, măcar din ce neam sai religie, 
pre voi cari sunteţi mai aproape de. popul, vă 

„îndatoresc ca să-mi ar&taţi mie ce apasă pe po: 
pul mai tare şi prin ce mijloace  s'ar put6 mai 
curend şi mal bine ajuta; 'că voese-subt ocar:
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muirea mea interimală cătăneașcă nu numai înde- 

stularea fieşte-căruia concetăţean loyal a o temeia, 
dar vreaii ca, şi. încredințarea şi dragostea către 
Ocârmuirea Maghiară din di. în gi să o întăresc, 
care este dorirea, şi scopul însuşi a Ocărmuito- 
rutui President al ţărel.“ 

7 

16, 

Dirculaire. A lous les agents diplomatiques 

de lu „Hongrie. 

176-K.u. 

„Apr8s les actions terribles, dont la dynas- 

tie autrichienne s'est rendu coupable envers les - 

peuples habitant ses pays, et surtout le royaume 

de Honegrie, on pouvait bien croire sa fureur 

sanglante rassasi6e, pensant qu'il ne restait 

marquer. sur les pages. historiques de notre mal- 

heureuse patrie, aucune nouvelle injustice, aucune - 

cruaut6 non commise. 

| „Lrahison, parjure, violation de sa parole 

donne, cabales jouces, excitation ă la râvolte, 

alliance avec des bandes meurtriăres qui ne fai- 

saient que piller, incendier et tuer, arrestations 

- des parlementaires, emprisonnement Qes patrio- 
2
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ies, leurs jugements et executions contre touţ 
- droit, contributions violentes, fabrication de faus- 
ses notes,. insolence de tout, genre, : bombarde. 
ment et incendies non motivâs des .capitales, 
destruction sauvage de. biens des: particuliers, 
ainsi que des trâsors publics,. soujllure. du- droit 
des peuples et .de la morale; tout ce qui.sou: 
lăve le coeur en efirayant lame, tout ce qui est 
horrible, lâche et blasphăme fut commis contre 
ce pauvre pays. 

„La Hongrie souftrit, mais jamais elle ne 
S'6carta de. la voie de la justice, jamais elle ne ' 
se Jaissa emporter par. un. sentiment de ven- 
geance,. jamais elle n” usa, de pareils moyens sous 
prâtexte de repressailles.. La nation Hongroise 
fut victorieuse en champs ouverts par !'h6roisme 
de ses troupes ei la justice de ses armes; le 
dernier de ses simples soldats ne versa son sang 
qu'en defense de sa propre personne, menageant 
Vennemi traitre meme au milieu du combat le 
plus furieux. . 

„Voilă ce qui explique la aoulsur profonde, 
que cette  nation ressentit. en voyant; traites 
isnominieusement ses malheureux combattants, 
qui tombărent prissonniers entre les mains de 
Pennemi barbare.. Il n'y a dinhumanite qui ne 
fut commise par les mercenaires de l'Autriche
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vis-a-vis de ces pauvres captifs. Btre accabl6s de 
famine, train6s sans aucune raison d'un endroit - 
ă Pautre, atteints de paroles blessantes et 'd'in- 
jures personnelles; souvent meme l'exâcution î 
mort 6tait “leur sort” ordinaire;. pendant qu'au: 
consraire au camp. hongrois, la majorită des pri: 
sonniers autrichiens n'a eu qu'ă se louer dun 
traitement humain et. gânereux, et quelques uns 
en publiărent leur reconnaissance. 

„Le Gengral en chef de !armâe Hongroise 
espârant faire finir de tels: mefaits, adressa un | 
6crit au marâchal de camp de larmâe autii: 
chienne, et tout en lui reprochant le manque de 
noblesse de cette manitre d'agir, il Vinterpella 
ă ne plus tâcher de cette maniăre le nom. de 
Varmse autrichienne et celui de ses comman- 
dants. Encore lui fitil observer que -6—8000 
prisonniers autrichiens ainsi qwun hombre ă. 
peu pr&s 6gal de blessâs et de malades se trou: 
vent en nos mains, que ce: nombre d6passe 
de beaucoup celui des notres (sic) captiis, et 
qu'entre les captifs autrichiens il y a des of: 
ficiers de grades supârieurs hongrois de nais- 
sance et par consâquent coupables du crime: de 
trahison envers leur patrie; qu'il: ne dâpendra 
done que du premier signal pour que la tâte d'un
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Hongrois massacr6 soit vengee par une triple 
execution. | a | 

„Mais cet appel du Gân6ral n'eut aucune 
suite, - : Dai 

„Au contraire, un nouveau crime fut, com- 
MS, 

„Le Baron Mednyânszky, dfenseur hâroique 
ei commandant du 'fort de Leopoldstadt, ainsi 
que: le ' capitaine diartillerie Gruber tombtrent 

„dans les mains ennemies, une partie de la gar- 
nison 'ayant capitulă. On. les 'traina pendant: 
plusieurs mois dans des cachots,. puis leur fit un 
proces ill6gal, et malgr6 le dit appel de notre 
Gâneral en chef, auquel on ne. râpondit pas 
meme, ces deux officiers furent ex6cutss pour 
avoir selon leur. devoir consciencieusement de- 
fendu la forteresse, Et-pour que Pex6cution făt 

- Plus degradante encore, c'est la corde. qui fut 
choisie comme moyen d'execution: 

„Cependant la Hongrie a toujours encore. 
horreur ' de cruglles repressailles, elle estime 
beaucoup trop la, vie de ses braves citoyens pour 
les livrer ă de sauvages massacres, et c'est pour 
cette. raison que le Gouvernement a dâcids de 
ne s'6loigner pas meme ă l'avenir du chemin 
que !'humanits: lui piescrivait jusqw'ă prâsent,
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„„Mais en attendant lă, le sort de nos mal- 
heureux prisonniers reste toujours plong6. dans 
une cruelle incertitude; soit qu'ils fussent, tom- 
b6s dans les mains de l'ennemi comme prison- 
niers de guerre, soit comme victimes de la po- 
litigue. C'est en ce sens que je vous charge 
d'6tablir. et constater ces faits prăs du Gouver- 
nement auquel vous tes envoy6, au nom de 
IV'humanii6 et de la civilisation, reclamer „qu'il 
fasse finir ces cruaut6s inouies. 

„Si les puissances Gtrangăres ne veulent 
DOus secourir, qu'ils fassent .valoir au moins la 
justice celeste et les droits sacrâs des peuples, 
en faisant, sentir ă !Autriche la honte des. pa- 
reils procâds, qui ne sont dignes que des peu- 
ples sauvages, et qu'ils sauvent aussi la vie â 
plusieurs centaines d'hommes de tout parti, en 
soulageant au moins leurs souftrances. E 

„En autre, servez vous de la presse, afin 
que l'opinion publique soit le juge de ceux qui 
se sont souille. de pareils forfaits et que leur 
nom soit marqu ă toute âternit6 par le mâpris 
g6nsral. Enfin faites savoir, que le Gouverne- - 
ment lui-meme avec toute la bonne volont6 de 
retenir le peuple et le soldat ne pourra.ă la 
fn plus Stre en. 6tat de maitriser P exasp6ration, 
que des pareils forfaits font naitre, ei que rien
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ne serait plus terrible qwune guerre î mort, 
0iL_chacun se rendrait justice î lui meme.     

"„Pesth, le-18 Juin, '1849, 

„Comte Casimir Batthydni, '“ 
;.. mMinistre. des Affaires 6trangeres..,.. 

17, | „Pest, 25 (18) Juin 1849. - 

„Ţi-am scris ala)tăieri prin Paleologu. Poate 
această, scrisoare iți va ajunge înainte, dar tot 
pentru aceasta nu pot reveni asupra celor ce ți 
am scris acolo şi numai continuez acea seri- 
soare. Am citit, după cum ţi-am scris, scrisoarea, 
ta lui Batthyani. Mi-a gis că sunt hotăriţi la 
o luptă înverşunată şi că.nu vor primi nici o 
condiţie sai transacţie.. Kossuth sa esprimat 
„asemenea către Bisczanowski, care s'a presentat 
la dinsul alaltăieri. Bem s'a împăcat cu Guver- 
nul Maghiar în conferinţa ce a avut cu Kossuth, 
dar n'a. primit comanda în Banat. Lehii sunt 
priviţi. aci comme un mal necessaire.. Bem scil că 
dedese demisia. Amnistia, micşorarea, preţului sării. 
făcută de el, cum şi dorinţa d'a fi independent 
de Gorgeyi a fost pricina. Dembinski S'a tras
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cu totul, se aşteaptă aci. Starea militară Şi po- 
siţia ambelor părţi s'a însărcinat Skender 'a o 
scrie lui Czaika, căci eu n'avusei vreme acum a 

„scrie mult. Te mân dar la scrisoarea alăturată. 
Vei vede că stăm cam răi. În Guvernul Ma- 
ghia" moliciune. Ne invoire în Generali, Neimpă- 
care a naționalităților. Generalul Asunj (?) îmi di- 
cea astădi că cele mai multe batalioane nu sunt 
complete ; d'abia ati câte 300—400, şi in loc 
d'a-le completa fac altele noug, Puşci lipsesc, 
Austriacii şi Muscalii ne împresoară. După o aş- 
teptare de două "geci dile, astăgi am primit 
dela Bathyani alăturata notă despre concesiile 
ce vor a face naționalităților. Cum ţi-am scris 
de unădi, era vorba ca, să discutăm împreună, 
şi mâine mă -voiă duce la dinsul pentru aceasta. 
Cum poţi singur vede comparând'o cu cea ce 
am cerut, nu mă poate mulţumi, căci fără, indo- 
ială că cu aceasta nu se vor împăca, Românii; 
căci într'insa, nu se dă decât acea ce aii avut 
totdeauna Romanii, adică limba în biserici şi în 
şcoalele lor. Acea ce li se dă, mai mult, este 
limba lor în comune. Dar nu se vorbesce nimic 

„Il. de şcoalele superioare (acea ce a avut 
până acum); . i 

p2. “de organisarea naţională a comitatelor / : 4 
unde “majoritatea sunt Români ; p 
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? în8. de. garda naţională românească ; 
pt de despărţirea Românilor în treburile 

religiei de Serbi şi de Mitropolia de Strigoni ; 
| -„5. de limba românească în jury ; 

„»6. de naţionalitate “nu. pomenesce Nică un 
cuvint. a 
7: „Apoi acestea era, cererile cele principale. 

Cum să faci pe Român, care-“are 'armele în 
mână, şi căruia Austria, prin constituţie k-a dat egalitate naţională, administraţie şi dietă pro- 
vincială şi legiuitoare, cum. să-l: faci ;cu aceste 
concesii a, se mulţumi, a .depune armele Şi a, 
țin cu Ungurii, Eu: desperez despre aceasta. Voiii căuta mâne a le vorbi -şi a le. deșchide 
ochi, Le-am dis de..mai multe ori:. „LES 'r6- - 
volutions actuelles se sonţ faites pour deux 
principes :: democratie et nationalită. , Ce fait .nul part ne..ș'est montr avec „tant, de force qw'en 
Hongrie. Vous devez compter avec lui dans Pin- 
ieret de votre salut dans le present et. de votre securit6 dans /avenir, ete, etc... De „voit -socoti 
de trebuinţă, voii face şi. un. memoar. M'am „silit şi mă. silesc să fac tot ce voit pută ca să 

- n'avem mustrare de cuget că nu ne-am făcut dato-. 
ria noastră, aducând o împăcare atât de dorită Şi, 
atât. de: trebuincioasă între Români şi Unguri.. 
Proiectul: meii cum, lam “dat, cred: că era bun ;,
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de o parte păstra tot acea ce vrea Ungurii a 

păstra mai mult, adică întegritatea țării, limba 

lor diplomatică şi chiar şi centralisaţia ce ei o 
socotesc cu: greşală- de - neapărată: Dintw'altă, Ro- 
mânii dobândiaii oare 'care garanţii naţionale, bune 
pentu dinşii şi cari i-ar fi îndestulat acum. Din 
nenorocire timpul grăbesce; n'ai vreme a lumina 

oamenii. saii a lucra asupra, opiniei publice. Tre: 

buesc fapte grabnice şi asta e anevoe de dobân: 
dit aci. : Privesc viitorul cu multă îngrijire. Dacă, 

Ungaria va căde, apoi noi cădeni cu totul şi pentru 
mult timp. Ei le-am gis adesea: „in politică ei 
nu creg mult la simpatii şi numai la interesuri ; 
v&..mărturisesc dar că gonese interesul nație 

“mele, dar pe acela, il găsesc cu totul-in al vostru, 

şi: pentru acea sunt. cu totul pentru voi şi do- 

resc numai ca aşa să, simţiţi şi voi. Asemenea 

că Ungaria are dou& căl, sai să fie aristo- 

cratică-monarchică şi în' legătură cu Austria, 
sai democratică şi unită la olaltă cu Românii. 
Batthyâni mi-a spus că ambasadorul Sultanului 

la Viena a: propus ca să dea şi el ajutor Aus: 
triacilor. De acea Batthyâni a scris lui Adrassy, 

casă spue.Sultanului, că de nu vor a le face - 

ajutor saii a sta neutri, apoi Ungurii vor căuta 

a nu ave trebuinţă de el şi a-l supăra în Vala- 

chia. mare, mică şi Moldova.- Sunt ostenit şi nu-ţi
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pociii” scrie: mal multe: "— Pentru legioană am 
dat actul alaltăieri lui Batthyâni, era să-l arate 
Guvernului maghiar şi să mă înştiinţeze, ' dar 
până. adi nu mi-a făcut nimic cunoscut. Ungurii 
sunt ca Turcii, lucră încet. Bacalimul şi aci: dom: 
nesce. Mi-e tâmă' că s'o sfârşi lucrul, când o fi 
prea târdii. Crede însă că nu e vina 'mea, că ne- 
răbdar ea m'a mistuit cu totul: 

* „Socoteso că 'ar trebui să mai astepţi vr'o 
scrisoare! de la mine: “până să te nisci de acolo, 
după cum îţi scrisesem. Să-mi trimiţi ins& pe 
cine vă, n'ar strica. Spune, te; rog, la cucoana, D-le, 
că mi-am făcut testamentul: şi am lăsat cu su- 
fletul' acolo: că o iert, căci nu mi-a scris, după 
făgăduială.. | 

„Al tăă 
B. 

  

„1! L'usage diplomatique de:la'langue Hon- 
groise ne s'âtendra que sur administration! des 
afiaires publiques et gouvernementales et en 
tant qu'elle est indispensablement nâcessaire 
pour le maintien de Vunite de V6tat de Hon- 
grie.. | 

"2. Le Gouvernement reconnait ț18. principe 
que dans l'6tat: de'Hongrie, la langue dans: Pad-
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ministration des communes sera, celle. de la ma- 
jorit6 -des habitants, „except6 ou. la commune 
meme ă l'âgard de la langue :peut &tre divisee 
en deux communes s6par6es.. 

„3. La langue d'instruction dans les 6coles 
6lerhentaires sera celle qui sera determine par 
Vadministration de la commune. Ia a 

„4. On se servira partout, de la: langue. ma- 
ternelle dans Vâglise et pour Pinstruction rgli- 
gieuse ; les matricules seront aussi vedigees dans 
la, meme. langue. 

35. : Les croyants. du rite. oriental auront 
les m&mes droits dont les confeșseurs des autres 
r6ligions jouissent 3, !'âgard de Vadministration 
autonome de leurs 6glises et ă l'6gard de l'ad- 
ministration de leurs 6coles. 

„6. Le Gouvernement consent ă ce qu'ils 
donnent le titre de Patriarche ă, leur archi- pre 
tre (pontif), dont le pouvoir ecclâsiastiqgue ne 
pouirait jamais s'âtendre au „delă des frontitres 
de VEtat de: Hongrie. 

»7. On 6tablira au. Ministăre 'de PInstruc- 
tion publique une section „particuliăre. pour les. 
afiaires des croyants du rite oriental. 

„8. Les 6coles et les 6glises du rite orien- 
tal participeront de tous les avantages' qu'on 
accordera î, celles de toute autre râligion... |
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-„9. Comme jusqu'ă, present, ils pourront 
aussi ă, Pavenir administer eux-memes les fon- 
dations de leurs 6glises et. de: leurs- scoleş. 

"10. S'ils le. desirent, -on' 6tablira a YUni- 
versit6 de :Bude- Pesthi une acult6. theologique : ă 
part pour eux., 

11. IIS seront admis ă 1'&gal des. autres « ci- 
toyens ă tous les emploits. de Eat, et le pass6 
ne pourra jamais - former: un :obstacle „ă cet 
-6gard pour ceux. qui: iseronf;: ; compris dans, Vam- 
nistie generale; ai 

„12. On. convoquera. un , synode. general pour 
Jes. croyants : du .rite .; oriental.: aussitot . : que; les 
circonstances de l'Etat le. permettront.. .. ; 

":„Outre, ces.. concessions. le. Gouvernement 
Hongrois. publie une amnistie gânârale pour tou: 
tes. les comunes,.;:qui seduites „par' les intrigues. 
de la aynastie, autriohienne, se::sont;: lev6es. les 
armes ăla - “main .contre le; Gouvernemenţ;. l&gal 
de la, -Hongrie, . aussitoţ: qu'il. d6clarent de you- 
loir'irester  fidăles -ă la. “patrie commune, ..qu "is 
rendent; leurs;. armes. ă-. Pautorit6, militaire, ou 
civile! desien6e a. cela, et qu'ils-d6posent le ser- 
ment; Sur Tindependanca de . VEtaţ: Hongrois+. | 

Ghica, Apintiri, 27,641. 21 

JI
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18. Ie „Pesta, 27 (5) Tunio 1849. 

„Starea lucrurilor e aceasta. 64 mii Muscali 

şi Austriac! au intrat; în Ungaria din Galiţia. 
Wsoski, care-avea 10 mii le-a stat în potrivă la 

Eperjes, Kassa, Enyitzke şi Gontz (iţi însemnez 
numele oraşelor şi satelor după o cartă ungu- 

'vească că n'am alta, caută a le ghici pe cartele 
ce aj), dar a fost silit a se trage indărăt până 

la Miskoltz, (20 mile de Pesta, 10. mile de De- 
breezin departe). Dintr” altă parte J elacici, care are . 

la, 40 mii spun că a trecut Tissa vrind să meargă 

la Temesvar. Wetter (2), care comanda acolo pe 

Unguri, spun că s'a tras la Teresiopol (2). Din sus 

Ungurii. asemenea, s'aii tras în preajma, Comornu- 

lui ; spun că acolo se-află 80 mii Austriacă cu . 

Muscali. In Transilvania au intrat 30 mii Mus- 
call: pe la Timeş ocupând. Kronstadtul: şi. din 

Bucovina pe la Bărgăii.. Bem, care se află la 
Bălgrad din Transilvania, s'a dus să-i bată; se . 
dice că el are la 40:mil în tot Banatul şi ran. 
silvania.: In sus Ungurii a 40 mii şi vre-o 10- 
contra lui” Jelacici. - Vedi dar că armia Unguri- 
lor d'abia, trece peste 100 mii; posiţia 'e grea .şi 
mai desperată. Guvernul maghiar va fi nevoit a 

„lăsa Pesta şi a trăi în tabără, Asta e hotărit şi se - 
va face curând, căci Muscalii pot fi aci în Pesta în 5
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-dile. Dembinski a venit;-eri plângându-se mult de 
“Gorgey. Astăgi s'a intâlnit cu Kossuth, -căruia a 
-făgăduit să remâe în "Ungaria: Gorgey. a. primit 
"să meargă astădi la dinsul să-i. facă. escusuri.: Eu 
am v&gut puţin astăgi pe Dembinski, dar mâne 
de dimineaţă am vorbit să, merg la dinsul ca să-l 
găsesc singur şi să-i vorbesc. . Ei: am dis.ca să 
pui. condiţii în garanţii, căci Ungurii. sunt: porcă 
de câini.. Inchipueşte-ţă că Batthyâni 'sa înşelat, 
a-mi spune astăgi că dorinţa şi scopul lor. este 
să amalgamiseze pe Românii din Transilvania, şi 
Banat. - Ils 'n'ont ni: rien 'oubli6,. ni rien appris. 
lam făcut observaţii asupra notei ce ţi-am 
trimis în privinţa concesiilor, şi mi-a făgăduit 
oare care modificaţi. (Ungurii dic că vor să facă 
pe Români Unguri, după-.cum Francezii aă 
franţozit pe Alsaţieni).: Mâine - îi voii :4a un 
memoar, despre ce modificaţii : voii. Numai ml-e. 
teamă c'or fi toate prea, târgiu. Despre legioană 
asemenea am vorbit şi mi-a făgiduit că maine 
se va înţelege cu Ministru de. finance şi răsboia 
pentru aceasta. Mi-e teamă, că din toate nor ieşi 
nimic. Din nenorocire bânil am. sfârşit de tot. 
Nu scii ce moi face. N u cred că voii mal 
eşi din' Ungaria. Nam nici cum să mă duc în 
Transilvania. Dela Skender am să iati 160 florini 
de argint şi nu are şi el. Sunt hotărit însă să stai
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pană''la urmă. Din” mai. multe pticinit- voii fi he- 
voit pâte-a mă duce să mă bat. Pote această 'scri- 
soare e cea-din urmă 'ce- Fi: Scrii, căci “comuni- 
câţiile: s'or închide: Siria i 

e a E ci m i Tae B. ii 

IDR E E SEE aa 

" „Wisocki: fait; - une. retraite: admirable. Il a 
battu -et::repousse plusieurs.; fois les 'Russes.: La 
derniăre fois .c'6tait :ă Szilkso.. Il- n'a avec.:lui que 
5: mille Polonais, les. . Hongrois ayant :f..le c..— 
Despecetlui . scrisoarea, ca, să- ţi die că, Gorgey, i în 
loc să mârgă. ieri ]a- -Dembinski,.. a plecat, ;la, ta- 
bără, Szabo, : locoţiitorul Ministrului răsboiului, . 
fost aseară la Dembinski, Şi. X-a-:spus că esta.0 o 
nebunie să :se. bată. cu: . Musealii: “Şi; Austriacii şi 
că ei vor.:se rendre: „aux Ruşis. “Dembinski le-a 
Y&spuns;:'-.0on :vouş, donnera.! ile. „pied . au;cu.: n Sic 
transit; gloria. mundi: : Me i petec ii: ai set ; 

A i p-i sit 

fi 

“iu “alătu aci: 0, o după. o sorisoare a! a, în | oii 
Băţianu, fostul” „prefect, Român ce sa Spenziirat 
„mai. deunăgi. de, Unguri, „Aceasta scrisoare, adre- 
Sata, gătre, Unguri + a, trimisi o, Ja, "Maiorul 'Giutad 6. 
Alie mi Sa împărtăşit ieri . şi. an pus! 0. de A zii SI ÎL ri] tradus „din „uhguresee, ca. Să -o, Împărtăgese, 

alia ii ca. Să Ned, ce die, şi. Românii Şi cum „SP. apără fe 
o mccteafi za şi € a. a ar . - td po. 
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ri „Din: rindurile, -cari către Ladislau Pop 
scriseși, aşa: văd .cum că D-voastră lucraţi lângă: 

- principiile egalităţii. libertaţii, şi. a. fraternității. 
Foarte mă mir, căci şi noj Românii tot pentru ace: 
laşi princip ne luptăm ; şi de când am început lupta. 
aceasta tot: adevărata libertate şi. ;recunoscinţa, 
existenţei politicescă. a :naţiunei „Române o..am. 
strigat. „Aceasta, ne-a fost simbolul, pentru asta 
trăim şi: murim. Dacă: dar: şi. D-voastră pentru 
asta v&-:luptaţi, atunci. între noi nu'este nici-o 
disclinire.- şi e pagubă a versa atâta -sânge. fără, 
nici un: folos. .; Acâsta nu. o, poftesce nici, nu o 
aduce cu sine principiul frăţietăţii ;. dar aşa .văg 
că ce diceţi despre. noi Românii, că noi .ne lup- 
tăm lângă : absolutism, ; acâia. tocmai „se potri- 
vesce. pe :sama, -voastră.- N'am. cereat noi cu voi 
a ne- însoţi spre luptarea, libertăţii; numai naţio- 
nalitatea'.să, ne o cunoaşteţi ?. Nam voit noi a'în- 
tinde dreapta noastrăvoue, „numai: principiul ega- 
lităţi, aşa să-l, înţelegeţi,. precum e. înţelesul .lui 
cel. adevărat ? Credeţi, sa trecut timpul da mai. 
subjuga,. popor. În..tot poporul ca, şi, în D-vâstră 
sa, trezit simţul: inaţionălităţii:. :Nică „atâta. nu 
Va. putut; încă „desmeţi, că de.simpatia Roma: 
nilor aveţă lipsă ?.... Nu :vedeţă, că: şi :nol şi-voi, 
două, elemente. isolate; stăm: în mijlocul atâtor 
milioane ;; de. Slavi,-. cari.: se silesc .a.ne/inghiţi.
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Elementul: Roman: cu mult e:mai: compact dela 
Tisa până'la Marea -Neagră::decât; al vostru, şi 
nu poate peri: din firul: popoarelor. Şi ce bine ar 
fi aceasta, de v'aţi 'gânâi,v'aţi' lua la socoteală şi 
vaţă :sili: a':câştiga: dragostea! Românilor (pentru 
că: dei! 'de aceasta; aveţi lipsă) iar nu'a: omori; 

„oameni : nearmaţi, 'a:'împuşca femel:şi prunci, :a 
aprinde sate,. a sărăci poporul, şi-toată ţara, ao. 
preface în 'centirim -(cimetierre). . Aceastai:se' îm 
potriveşte-:cu: drepturile: omenirei, natiurei Şi! a: 
popoarelor:; şi. de nu 'veţi înceta de faptele''aces- 
tea 'tirane, cari 'se cuvin numai. popoarelor: bar- 
bâre :şi. sălbatice, acuşi veţi: dai' seama 'înaintea; 
Europei :celei: culte,. căci această grea apăsare nu ! 
o ai ajuns: numai subt . jugul 'sălbaticilor. Mon: 
goli, - Tătari şi Turci. Şi;ce! e'mat:mult ?-:V& 
spurcaţi în biserici, multe: celerice 'se- ţin: de 
slujba besericească, şi . de :ţeremonil,: acelea. le-aţi 
prădat; şi '16; faceţi' nimic; Aşa':dară, fraţilor Ma: | 
ghiari, 'aceasta::ve “poruncesce'''v6ue : simbolul 
vostru ? Acesta :'e-: libertaţea şi fraternitatea , .. 
carei aţi proclamat: vot? iAceia, cari 'să:întore 
la Vol, aşa. îl primiţi! cat; îl; despuiaţi de toate 
averile şi:: poporul îl: faceţi. ca : cerşetorii, .. fu- 
gitoriu în'lume,' ca':prin aceasta “şi: moraliceşte 
apăsându-l, să-l puteţi întrebuința ca, un 'instru- 
ment. ::Aceasta nici Dumnedeti “nici oamenii niu'o  



  

  

* î' BUTEANU MID 397 
  

pot răbda. -Noi suntem gata saii-a trăi saii a 

peri şi a ne susţin6 omenia şi a. ne-oşti şi mai 
încolo pentru principiul nostru. Soartea va hotâri. 

Doară neamurile cele culte a Europei vor privi - 

aceasta ; şi nădăjduim că de nu alţii, neamurile cari 
sunt tot „de acelaşi soiii, aceleaşi doară s'or grăbi 
a ne fi întru ajutor şia..ne scoate din. legăturile, 

sclavismului. Căci doară neamurile cari iubese li- 

bertatea vor grăbi să ne vie spre ajutor. Noi 

până atunci ne vom bate până ja moarte, ca, să 

„nu cadă pe noi blestemul nepoților noştri. “Li 
bertatea, voastră sunt furcile, egalitatea dreptu- 

rilor stă, într'acea ca cele- lalte neamuri cari locu- 

ese cu “voi înta”0 ţeară să :le topiţi în elementul 
maghiar. Treziţi-vă, mat” este încă 'vreme,' şi nu 
vă pătaţi caracterul naţional, căci sunteţi făloşi 

şi de -multe ori fala, cea proastă mult strică nel 
maţii; şi: o politică rea Şi smintită, pe un neam il 

poate: răsturna în' mormint. La acesta, fie-vă-de 

esernplu neamurile cele glorioase; cari de mult s'aii 

stins şi” “ai perit. Voi şi in timpul acesta, al li- 

bertăţii încă: ţineţi în sus forma sistemei sela- 

„vismului * vechii: Dregătorii ! din, corpus juris şi 

Verbătzi (legile: fundamentale maghiare), adecă| 

voi numai la slugi poftiți a fi: ocârmuitori, ar 

nu a cetăţeni. | liberi. Ag este: că Iiboratea
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voastră, e lingușitură, amăgitură şi vorbă seacă! 
Asta fie. destul. SE 

„În Aprilie. citi . . 

» „(scălit) “Butea, prefect. 
iti 

"tă rog să. pastrez aceasta, căci « o  priveso 
„ca; „un documenţ; istorie)“. INI aae 

” BB... n „Pesta, 29 Iunie 1849, - 

„dit APIS ae 

„Ungurii. ai. perâut « o bătaie acum la Raab. 

_ Muscalii. înaintează spre Pesta. - Ungurii ai luat 

Aradul. n : 
Aia * se gătese puternic de. apărare, A i 

convocat, tot poporul la răsboiti sfânt Şi. naţio- 
nal. -Aă dou proiecte: „unul : da remână în 

Pesta, să-şi retragă aci oştile şi -să se apere'ca la 
Roma ; altul d'a merge Guvernul unguresc. în | 
tabără. Proclamaţia ce a eşit eri, declarând pa- 
tria în primejdie, e minunată. Primejdia .e; :mare, 
căci landwer-ultot :r&ă a lucrat până acum aci, 
şi în el e nădejde. | ) 

„In Tr ansilvania Românii E 'aă resculat c cu. a toţii 
în contra Ungurilor. Bem se află în posiţie critică,  
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Din: nenorocire nu se grăbesc a da ce se cade 

naționalităților. -Batthyâni a răspuns lui Biseza- 

nowski, care a cerut mat mult, ceva -decât ei 

pe. seama, :Slavilor: qu'ils. prefărent perir plutot 

que de se suicider. Protocolul făcut la Paris întru 

aceasta. de :Malali (?) şi: Czartoriski nu s'a primit 

aci de Guvernul Maghiar. A seară a fost Dembinski 
"şi cu: Bisczanovski, la. mine şi. cel: dintâiii mi-a 

făgăduit, a nu primi. comanda, decât ::numai 

de vor. da. naționalitatea, Românilor Şi Slavilor. 

Astăseară. el, s'a -dus la sfat la Kossuth. Aştept 
să. se, intoarcă, ca: sa aflu .ce s'a făcut. Se dice 

că Grgey., se înse Și că totul. va. fi. în mâna lui 

cum se: cade i-ar place mult. | i a 

„Am. fost astădi la, Batthyâni. L-am dat, « o 

notă despre. „nodificaţiile ce trebue să facă la 

nota ce mi-a: trimis'0,..a cărei condiţii, ţi le-am 

însemnat... : Modificaţiile - ce .voii, asemenea ţi 

le-am însemnat în No. 12..— Mira. primit toate 

afară de articolii, 6 şi. 10, (vegi. din cel dintâi 
proiect; ce ţi-am . dat).: “Pentru legioană mi-a, dis, 
acea: ce este.:cam. adevărat, că e cam târgii, 

căcă: acum, „până a! 0 face,:lueru. se notăresce aci, 

adică Muscalii vin: -in,Pesta.; Dar. că dacă Ungurii 
or împinge ;ceva. înapoi pe: Muscalt. acum, atunci 

lesne putem face. :Nu..m& mulţumesc pe atât şi
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voii” să mă duc mâine să ved pe Kossuth şi să 
am cu dinsul o: esplicaţie hotarită şi: iămurită. 
Batthyâni . este o.'secătură,: om de lum (?) iar nu 

de: treabă, şi din nenorocire cu  dinsul am avut 
a face. i 

: „Tu vegi că, puţină treabă am “tăcut Dar, de 
ai primit 'scrisorile“ mele“în! "care: “ţi-am lămurit 
starea lucrurilor! şi a'oamenilor: aci; “apot nu: mă 
vei 'învinovăţi. --Ce! puteam făce ei când: Dem- 
binski;!” Bem' şi! alţii încă; Tan putut! scoate la 
cale - cu Ungurii, Crede că sunt; proşti: şi: ciocoi 
toţi, şi” că: de:n'ar fi:coritra“Muscalilor in'ar me- 
rita să-I! privească 'cineva: IE: mu: credică aci o 
eşi luciu bine. Spaima - e mare. “Lumea e oste: 
nită la resbel. În. „căpil armatei dati puţină con- 
fienţă. 'Precum se arată, spiritul lor" prin . vorba 
lui Szabo. către 'Dembinski.: ce - -am însemnat'o 
in 'cea din urmă: scrisoare, şi pe urmă a tăgă- 
duit'o când acesta'“a întrebat; pe Kossuth ; tre- | 
bue dar:a ne: aştepta, şi la trădări. 

„De mă voii înţelege -cu Kossuth, apol-m& 
duc în: Banat: şi acolo! scol. poporul Român sub 
steagul naţional. De: nu, apoi. stai aci: Şi fac 
ce o face toată lumea. Poate Muscalii 'm'or' prinde 
aci 'sâii poate oiii' muri. "Allah: Kerim! 2 - Cred: 
că e de. datoria mea, să: stau: aci. cât voi: pute 
şi până imi vei scrie ce':să:fac..  



  

3. N. BĂLCESCU, - - 331: 
  

„Am primit ieri scrisoarea: ta de la 11 Iunie. 
Tu de ce:nu-mi scrii ; „de: scrisorele - mele de le-a -al 

primit pe toate?... e Ii 

„Longuard e aci de vr'o 4 .dile.;— Am fost; 

ieri la dinsul cu Bisczanovski. 'Pe:cei de cari 

imi scrii compatrioți nu l-am vădut şi nu ştii 
unde se află. Inchipueşte-ţi că de la Bălăceanu 

Şi ceilalți. n'am primit încă nici o scrisoare şi 
nu sciii: ce Sati; făcut -de “când ne-am despărţit 

la: Mehadia, “sunt 'acum . 5 septămâni::: Nu. puteam: 

merge. impreună 'la' Debreczin!':şi' aci 'din' lipsă 

banilor: :Aşi vrea;'să scrii :lul' Golescu Negru toate 
câte “iţi scriii,.-să-i. spul 'ce-am: făcut” şi':ce: n'anr 
făcut, 'cum' şi opiniile mele asupra 'oaimenilor şi 
lucrurilor; şi să-i iimpărtăşesci! hârtiile şi actele 

ce țl-am trimis: Ele:-vor sluji 'să arate 'intmo':di 
căi în iaceste “momente critice : pentru -libertatea, 
lumei;:noi: n'am stat; în': nelucrare, şi că vina :nu | 
ea noastră nici a Românilor. Batihyâni îmi qi-. 
cea/'astăgi - că''de -: ce :Românii : din: Transilvania 
nu'se unesc 'cudinşii 'in' potriva. Ruşilor,: şi pe 

-urmă iar Or incepe a se bate împreună” pântru 

năţionălitate: Tia care pricepi 'că “i-am respuns că 

de''ce ei nule dă- drepturile: lor, şi asta s'ar face; 

că eii aşi face-o, dar :popor ul! aprins împotrivă-le nu 

resonează ca noi ş. c.].. Că'ei propun 'asta;.: fiind 

siguri că pe urmă vor put6 ecrasa pe Români ş. c. |.
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„Puseiui. la -Dembinski ca să văd de. resul- 
tat şi încă nu s'a; întors de la sfat. Sunt: 11 cea- 
suri din noapte. Mâne dimineață voii aila, şi 

voiii continua scrisoarea. 

-. „Noapte. bună... 

- „80“Iunie,: 10 'ceasuri dimineaţa... 

i „Vii Ge la Dembinskki. . Tată: resultatul de 

aseară. EL. arată. că. Ungurii: pot. încă concentra: 

80 :mii şi că; e.chip. de împotrivire astfel. . Toţi 
se trăseseră :de părerea, 'lui, :afară „de Kossuth, 

când: primiră raporturi: de la Gorgey. că armata 
lui e en. d&route; :Şi că se. trage : la munţi, ;cum a 
făcut astă. iarnă, lăsând - drumul. de Pesta. des- 
chis.: Dembinski pleacă mâine; : : Muscalil . sunt la 
'Debreczin. „Je, ne sais encore ce que je dois faire, 
Am venit aci să mă. bat şi. nu pociă : ave nici | 
acea, mulţumire. . . a 

"AM Scris: astăgi. ai “Bălăceanu, ca. Să-i arăt 
ce-] scrii şi . să-l „povăţuese să se tragă;q' d'acolo 
în. 'Turcia.. . - ui 

„Socotesc să mă duo adi la Kossuth, :cu, a toate 
că mulţă imi dic că e de prisos.:Apoi. încă . îmi 
dic că în aceste. împrejurări nu:ar trebui, a mai 
compromite pe Romani. tt cea a 
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20, Jon Ghica cătră N. Bălcescu. | 

„1 „Încă la 8 Iunie'tu. nu primiseşi: nică-o seri- 
soare. de la .mine, cu .toate că afară de 'deosebi- 

tele ocasii, peste :dece ţi-am mai scris pe..toată . 

săptămâna. prin'-leahul :din Belgrad ;:în. una din 

cele din urmă îţi vorbesc pe larg de ceace s'a 
făcut; la, Paris între 'agentul: Guvernului Maghiar 
Szarvady,. Pulski, Ozartorysky. şi Rieger deputa- 

tul::Ceh. În.previsia „că poate - acea. scrisoare 5ă 

se fi: perdut. îţi: trimit o altă copie. .Tu:să..pri- 
vescă :. acest protocol  ca:.un:: fel::de îndatorire 

luată: de Guvernul: Maghiar: către. naţia' română. 
“Cât pentru Români. mi :se- pare mie 'că aceasta 

ar fi non plus ultra a celora ce! ar putea pretinde 

dela rUriguri, cum 'dică prea; cu :cuvint, că toate 

iacestea : sunt secături:: şi: dovedesce: că Românii 

-nu ;aizavut: oameni: cari. să-i; povăţuiască, - căci 

Românii : şi: Slavii :-ar: forma:.majoritatea, 'în : Par- 

lameat,/o"dată: ce 's'ar uni în princip egalitatea 

de; drepturi:politice,: şi'ar, impune:ori ce-ar voi. 

«Măi î.mult decât. orleând.eii: sunt ';de':părere: că 

este:d& făcut-aici ; deşi s'a făcut tractâlu(?) Grabe, 
deşi -sa numit, Stirbey:: Domri,: dar.:sunt;de; pă- 

xare să: lucrăm::pentru: confederație între:;Unga- 

via;: Valachia; ;:mare; » Valachia „mică, > Bariat işi 

“Transilvania, :pe- băsa. protocolului“ dela ; Paris şi
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putem aduce pe Sultanul a primi cu condiţia de 
a i se“ da Orimeia, încă Baronul Spleen mi-a dis 
că. i-ar fi gis'o chiar un Turc;: mi-a părut bine, 
căci întâia dată, cănd'-i-am propus'o ei, atât 
Spleen cât .şi Maior: Braon. s'aii . speriat. Eraii 
amândoi. oameni. cu mică: capacitate. “Andrassy 
nu mi.se pare mai cu multă capacitate. Maior 
“Brăon' are! avantagiul: de a fi mai conciliant.: Îmi 
pare. reii că se duce, “cu: atât mal mult că, era 
singurul: agent; ce -putea, av6 Guvernul Maghiar. 
“Caliţatea!' sa. de; Englez îl;:făcea inatacabil, :în 
vremei.ce Spleen a: fostsilit a-l:ruga Vizirul să 
plece. din :pricina protestaţiilor . şi. acusaţiilor. lui 
Titoff şi Sturmer: “Ţi-am trimis în precedenta, scri- 
soare că: Sultanul a protestat în potriva; intrărei 
Muscalilor :în; Transilvania, prin : România mare, 
in potriva -intrărei .Austriacilor. pe la: Orşova, -şi 
a refusat; intrarea: prin. Serbia. Se dice că Gene. 

-Talul Malkowski,: care a înlocuit pe Puchner,: în- 
dată, ce a augit: câteva, puşti ale Ungurilor. de 
pe lângă Orşova,::a:tulit'o d'a fuga''indărăt şi 
a intrat în Valachia la Cerneţi. Se :dice:că:1uu- 
ders -cu..25,000 Muscali: ar fi intrat. în “Braşov 
Şi: că ar fi avut şi o'isbire, dar acestea toate. se 
vor lumina mai bine mâne .saii. poimâne. . Aici 
minciunile . boncănesc. şi este foarte. anevoie a 
descurca, care. novită .este - de credut, ; când “nu!  
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este raport oficial, care ;se întimplă foarte rar şi 

chiar acela de multe ori şe înşală, : mai ales la 
Bucureşti, unde nu mai ește scrupul: de a minţi. 
Păstrez toate scrisorile tale,, dar voind să le co- 

munic lui G. Negru. şi: neavând vreme a: le copia 

le-am trimis. la, Paris. cu condiţie ca, să. mi..le 

trămită, înapoi., Acum însă pot. trimite, copii, 

fiind că am pe loran, care .m'ajută la, .seris. 'Tre- 

bue să-ţi vorbesc în trâcăt.de măgăria, lui Eliad. 
_A trimis o. enciclică -către emigraţii ce sunt la 
Brusa ; .pe tine 'te face mincinos, necinstit, ca- 

lomniator, căci al scris că -nu “ia ales .nimeni 

locotenenţi. în Transilvania... Te trateză de. hoţ, 
că ai furat bani şi nu te-ai supus. a-i trimite lor, 

„când ţi: ai. cerut socoteala ; te tiată, de: “intrigant 

ş..al.. Pe mine mă trata de intrigant,. că nu 

„m'am băgat, în; revoluţie, decât,.ca să-i. trădez 

Muscalilor : şi ca să fac interesul mei particular, 
precum mi Pam făcut, şi ca să fac'pe Câmpineanu 

Domn ş. al. Poruncesce,, dar. ca locotenent să 

nu se supue nimeni la stătuirile. noastre, . Nă- 
dăjduese să-ţi pot trimite .o. copie. E 

„Romanii de la: Brusa sunt seci de, tot. Le- 

maj - întâiă „să le spui; ce am de, gand, să fac 

cu: banii ce . se va da, „dacă, „acea cheltuială e de 

folos ; aşă dar Y-am. lăsat dracului. Eu m'am în- 
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curcât; foarte rei. în privinţa pecuniară. Îţi tri- 
mit tre: oficeri : Cehi, ca să între în legionul 
român: Filipesci “ pornesce cu dinşii. 
„Tl-am gis într”ună, din scrisorile precedente 

despre hotărirea celor dela: Brusa, pote pune în 
lucrăre ; cii' toate 'acestea' ei am dis lui Negri 
să ia cariiiă” lucrărilor. “Mi-a, dis că va să se gân- 
dească, două gile; “mâne trebue să-mi dea răspuns, 
Va întră îndată în tu atăţie cu Ardrassy şi va scrie 
lui Batthyâni. Intrigele lui Eliade sunt nepomenite 
şi sunt; pricina de nu-s Românii încă organisați. 

„Ştirile dela Paris sunt foarte: rele.' Ledru- 
"Rollin 'a "făcut; interpelaţie în potiiva. felului de 
a interpreta” votul Camerei: în pricina : spediţiu- 
nei: Romei; :resultaţul a fost chemare: la ordin 
din: partea! “Președinte şi un vot al Camerei, 
că armia, frăncesă a metitat; dela: patrie : în: lupta 
în potrivă! Romanilor: A: doua: qi grupe: 'pe- uliţe 
pentiiu''o mahifestaţie în favo-ul Ttaliei, '1htăemai 
ca la” înânifestaţia în” favorul: 'Lehiei. La: Căimeră 
Munteriii propun punerea în acusaţie': “a Preşe- 
dintelui L. Bonăparte ' şi a! miniştrilor : “ca: Silui- 
tori-al! articolului: 111 al! "Cânstituţier,: care dice 
că haţiă” francesă! respectă toate naţionalităţile; 
e urmă : “baricade; lovituri de “pusci, i: caţi-va 
oamenii! Ormotiţi.: “Parisul:' şi toată Franţa dechia- 
vată''in-'stare- de “asediu. Pe: Ledru-Rollin: şi''pe  
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"alți deputaţi de partida lui: îi învinovăţesc (?), 
căci ati voit. să facă o convenţie națională în 
sala St. Martin. : Generalul Changarnier iar este 
comandant al -garnisoanei militare şi al. gardei 
naţionale. În seara, de 14 Iunie Parisul. era, linig- 

„tit. In Baden şi Palatinat ţin, dar nu se întinde 
mişcarea în cele-lalte părţi aie Germaniei. Aici 
se dice că Liiders cu 24. mii: Muscali ar fi in- 
trat in Hermannstadt şi se îndreaptă spre Kron- 
stadt. La Predeal a fost o întâlnire: intre Secleri 
Şi Muscali. “Aceştia ar fi- împins pe Secleri ; la, 
Orşova Seclerii : ai împins trupele 'lui Puchner 

"iar în Valachia mică, şi caută să-i treacă pe unde 
să nu întâlnească oştire impotrivitoare. Se vede 
că suni trupe foarte demoralisate.. Se dice că 
Bem se afla la Tomos- Varos e aproape de Bu- 
covina. e 

Sultanul sa compromis foar te către Mus- 
cală şi Austriacă cu: sistemul :de - neutralitate ce 

a adoptat, şi fără îndoială că aceste două puteri, 

de vor isbuti, şi-or răsbuna în -potriva: 'Turcilor, 
şi poate că nu-i or lăsa fără răsboiit., Turcii ait luat 

puţin r&ă (nas?) decând unii alţii au lăudat armia 

lor de reservă.. Pune în gând .că ei n'o credeaii 
nici. a treia, parte, pe cât este. Sai pomenit 0 

dată : că -vin 150 “mii -de ostaşi de unde .nu 
aşteptat decât 40 mil. Apoi, de. vor mai bate 

Ghica, amintiri, 27,641, , 92
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Ungurii o dată pe Muscali, apoi sunt la îndoială 
că Turcii vor cădea pe ei. Dacă mă voii învoi 

cu Si pentru arme, apoi trimit pe Nă- 

vin Serghiescu ca. să privegheze transportul lor 

în numele tăi până unde vor putea trece din- 

colo. Am însărcinat pe Filipescu să caute. a .se 
inţelege cu Paşa de la Vidin. Când voiă găsi pe 
cine va, am de gând să organisez o propagandă 

sistematică în toată ţara. Vei sci că ei 'sunt 
hotărit a nu intra în ţară decât când . voit 
putea să intru cum sciii eii. Condiţiile legioanei 
sunt foarte bune şi trebuesc primite ; cât pentru 
cele-lalte : tu, trebue să tratezi pe basels urmă- - 
toare. Noi vrem să stăm uniţi cu Turcia sub 
regimul capitulaţiilor, cari. ne: permit a trata cu 
cele-lalte popoare şi ne putem prea bine uni cu 
Românii de la Transilvania, şi prin urmare: cu 
Ungaria sub raportul: comercial, industrial, .sciin- 
ţifie etc. şi chiar politic, căci atlmintrelea;: capitula- 
ţiile noastre nu se opun ca să fim chiar uniţă politi- 
cesce cu 'Transilvania şi cu Ungaria îndestul (9), 
numai să ne plătim tributul regulat în toţi: anii 
şi:după acea sunt pătruns: că ne Vom . putea 
avrangia- cu Turcii ; scopul ar. fi ca toți Românii 
să fie reuniți cu. noi Şi chiar federaţi cu:altul 
după principiul. egalităţii drepturilor ; acolo tre- 
bue să vizăm. Filipescu a fost astăd dimineaţă  
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la Ministrul. trebilor din afară ;.a întrebat unde 
se duce, Filipescu i-a gis că se duce la Belgrad 

ca. să treacă mai departe. -Ministru' ture I-a făcut 

observaţia, că -nu :va putea merge la Viena, ; Fili- - 

pescu i-a dis atunci că se duce în Transilvania. Mi- 
nistrul l'a întrebat dacă poate să treacă., Filipescu 

a profitat de asta, ca să-i ceară, scrisori de .reco- 

mandaţie către “Paşii dela Rusciuc, Vidin. şi Bel- 

grad. I-a.dat aceste scrisori. Filipescu, a dis. că 
se va sluji :cu ele -ca: să “cumpere arme pentru 

“legioană. . Pentru. aceasta: Andrassy; îl-.va da o 

întreagă putere. - Turcii nu. se.supără de'a ne 

ved6 'armaţă, şi chiar. dacă! am „lovi .pe Ruşi din 
„ Valachia':mare, i Valachia, mică . şi: Moldavia. Dar 

iată 'jocul ce vor: juca. dacă .vor:crede- că Româ- 

nii(?) sunt pentru -Unguri,. ei vor. cădea pe Mus- 

cală; în cas 'împotrivitor. vor cădea pe noi.şi pe 
Unguri.. Bem .a scris'ilui Fuad-Efendi. o: seri- 
soare, în care se plânge -că -Turcii. .nu - păzesc 

neutralitatea, şi lasă pe Austriaci să intre în 

Valachia,: şi termină, dicend, că daca va bate pe 

Ruşi, va merge să-şi facă datoria şi la Turcă şi 

să :gonească pe astă canalie, vorbind de Ruși. 

Astă scrisoare:a fost trimisă aci, ea a făcut mai 

mult pe Vizir -să ridă. —.Păstrez. scrisorile tale, 
fă tot; aceaşi cu ale-mele.; Aici în momentul ăsta . 

Românii reacţionari încep a fi .în prea mare. nu-
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măr. Vin cu fie-care paquebot. Buzoiano a. de- 
barcat -întâiii, pe urmă Rizo cu femeea sa, Ion 
Aleco Ghica şi femea sa. Aproposito de aceasta 
a venit o ceartă. cu Madame Gosmann marşanda 
de mode.: Ele. s'ati: disputat, era aprâpe să se 
încaere -la masă la ospelul Engliterii, fiind de 
faţă, oameni de toate  naţiile. şi chiar Indieni; 
dar. cea, mai mare bătalie s'a dat la însula Prin- 
cilor.. A. venit Doamna Bogdan, Moisachi ; acesta 
a venit ca, casier: şi dragoman al lui Ion Ghica 
ce era însărcinat a: cumpăra principatul pentru 
A. Ghica. - Căciulă mare a venit prea târdiil. 
Mâne se aşteaptă ex-Prinţul Bibescu. El vine să 
facă băi cu nevasta -la insulele Prinţipului. Ru. . 
siasla făcut Prinţ de Iinperiu şi t-a făgăduit 
să-i plăteasca datoriile, precum şi 0. mare pen- 
sie pe viaţă. Stirbey şi .Grigoriţă,. Ghica. trebue 
să sosească curend. Admiratorii lui Eliade .se gân- 
desc să meargă a-l vede. 

aDuni 2 Iulie. | 

„Negri nu vrea să, primească; dice că vrea 
mai întâiu să sondeze intenţiile lui Grigoriţă Ghica, 
căci el crede că va aduce mai multe slujbe: ţ&- 
vei, intrând. La Paris 1. Bratianu, „ Rusetachi, 
Melinescu şi Voinescu s'aii declarat comitet de:  
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„mocratic. Ne-am fi putut uni-cu dinşii, dacă nu 
ar fi luat un nume aşa pompos şi care o să le 
paraliseze ori ce lucrare ce este de făcut.  Go- 

lescu Negru umblă şovăind cu curu în două 
luniri. Comitetul democratic a protestat în po- 

triva convenției Grabe ; la aceasta a făcut bine. 

Frate-tăi pornesce săptămâna, viitoare. Maică-ta 

nu mi-a trimis încă banii. Dacă oiii putea scoate 
ceva de la cei de la Brusa, ţi-oiii trimite indata. 

2], | i | „Pesta, 31. Iunie 1849. . 

„Lubite, Pa 

i» „Aceasta ea; 5-a scrisoare: ce. ţi-am scris 

de 10':qile. Nu sciii de le-i: primi pe 'toate, căci 

„trebuie -'să scii “că; scrisorile “mele se urmează 

aşa cât una se :ţine şi completează pe cea-laltă. 
Astfel “cat mi-e teamă că pierdându-se una vei 
pierde firul, şi anevoie vel. înţelege: pe cea-laltă. 

Eu am primit 'de la tine aceste :scrisori numaj : 

„Din “4: luniu supt :No.:5; Mt 

ll fără număr ; 

„IT: : No. 7. Pe: aceasta am pri- 
mit'o aseară, 'după ce ţi-am trimis 'pe a: mea 

No. 14. 'Tu ar fi trebuit să-mi însemnezi câte 
scrisori dela mine anume ai. primit, şi să-mi
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respundi .la toată scrisoarea, şi'la tot numărul a- 
nume,.ca aşa să ne putem lămuri. :Eri, dupe cum 
ţi-am spus în scrisoarea: No. 14; m'am dus la 6 cea- 
suri dupe ameaqi'să ved pe:-Kossuth, dar nu m'a 

„primit, pretextând că e bolnav. Batthyani a. venit 
să-mi spuie aceasta :escugdânduil.. Am dis atunci 
acestuia, „cea ce vream :se- dic celui-lalt. -I-am 
spus. că, nu e vreme! de: pierdut, că ei. cred că 
încă este :timp:â'cerca.a dobindi. de nu CO0pe- 
raţia măcar neutralitatea lui Iancu, şi pentru a- 
ceasta trebuie mai întâiii făcute concesii largi. 2-a 
a trimite plenipotenţie lui Bem ca să trateze sin- 

„Sur pentru aceasta cu Iancu, de vreme ce spun 
că Guvernul maghiar nu are .timp a face acum a- 
ceasta; că din parte-mi voii trimite Şi eu un .comi- 
sarla Iancu, ca- împreună să, lucreze pentu aceasta. 
El.mi-a, gis că-nu.pot: a „face. concesii astfel::cum 
voii 'ei,; că nu potia;:da plenipotenţie lui. Bem, 
căci este. prea liberal; „que. du reste s;ils :.sont : 
perdu, les Roumains: nu-i. va,.mântui. La ; acestea 
înţelegi că m'am supărat şi m'am dus;.la; Dem- 
binski unde era; Bisczanovski: şi :Longuară.. Ace- 
stora le-am spus toate şi am is că ei plec din Pesta, 
căci nu pociă - folosi şi. mântui oamenii ce vor 
de.bună voie a se perde, şi--că toate; acestea;'qo- 
vedescii: că sunt tărâţi iar: nu liberal, şi că causa 
lor. nu : merită ca. un:om: cinstit a'-se, Pierde  
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pentru ei. Dembinski mi-a dis să, mai r&mâiit 
căci poate 'va fi numit cap al armiei. Acum a- 

vem elemente . pentru o. revoluţie „contra gu- 

vernului, dar timpul. nu e: priincios, căci ar 

urma mare. desorganisare. Astă noapte a venit, 

un curier, de la Bem, dicend că, nu poate dis- 
posa decât de 5 mii oameni, avend cu cel-lalţi 
înconjurat, munţii. lui Iancu. şi că trebuie cât,mai 

curând. a face pace cu Românii. :Nu putea. veni 

maj apropo ca să, dovedească: adevărul.vorbei, mele 

de eri. Peste o gi saii dou& Guvernul maghiar şi eit 
asemenea, ne mutăm la Ketskemet, unde se,vacon- 

centra” oştile şi apoi la nevoie:la Segedin,; şi apoi 
Domnul scie unde (vegi înse direcţia). Tot ce egreii 

“e că Ielacici :ne taie calea, pe la spate. Aceia ce-mi 

dici; că, trebuia, Qise lui Bem. le- am dis în parte 

de atuncă,. şi am mai însărcinat pe Bolliac; când 

Pam, întâlnitîn- Debreezin,' care; e bine; cu din- 

sul ca să-i ;gică cu: meşteşug. mare, că noi. lam 
numi, bucuros: de Domn șaii: rege. al. .nostu.. „Ori 

'cum:el:e pe cât. posiţia îl iartă,- in favorul „Ro- 

mânilor. Lehil din alor legioană sunt cu totul pen- 

tru :Români, şi aii cerut dela. Bem, ca. ei să. nu 

st bată contra... Românilor. „Kossuth. „a, eârmuit 

slab şi. r&ă,. el, mi-a doveait, Şi mai mult că nică 

o.dată un: demagog . nu poate fi.un om de Stat. 

El-a pierdut, Ungaria. La aceasta, iea mare parte
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şi Gorgey. Acesta vrea să fugă la munţi şi nu 
ascultă pe Guvernul unguresc. S'a trimis erl.ge: 
neralul Kis? ca să-l-silească să se supuie saii să-i 
iea comanda. 'Tot un lucru încă supărător pen: 
tru mine este că n'am bani de loc. Astadi n'am 
bani (?)-'nici cu ce să măninc. AY putea să-mi tri- 
miţi un credit la Lenoir ? sau Bisczânovski de 
vre-o 403.—Ei, cum ţi-am spus; mă duc cu 
Guvernul maghiar şi oi sta: aici in Ungaria până 
la: urmă. Serrez la main bien affectueusement de 
ma part ă M-me Ghicâ: que Jaime toujours beau- 
coup, malgre 'qu'elle: m'a manqu6: de: promesse. 

„Am fost acum la Dembinski : şi am aflat că: 
Gorgey a' dat 'demisia “de general: şi a remas mi- 
mistru de resbel. Dembinski mi-a dis: ils ont fait 

„Plus de fautes qu'il y a de cheveux sur la tâte 
d'un homme crâpu.. El înse se leagă:să: ţie res- 
belulii încă '6 luni. Creg 'că va fi numit. Inchi- 
puesce: -ţI cât aceste nehotăriri: aduc. pierdere de 
vreme şi apasă posiţia. : Dembinski: vrea! ca. să, 
iea ofensiva, prăpădind 1-i corpul lui Ielacică şi: 
apoi. contra Muscalilor. : Vrea, să eviteze o bătălie. 
mare şi să poarte resbel . defensiv .în priviiţa 
strategică,: adecă a hărţui pe duşman. 

„Tu pricepi că multe din cele ce- ță scriu, tre. 
buie să le ţii ascunse de Ungurii din Constantino.- 
pol, altele de alţii tot din Constantinopl. Deosi-  
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besce singur, cap ai bre, ar gice-un Osmanlii. Ni- 
mic încă nu e hotărit, planurile se schimbă din ceas 

în ceas. Sunt prea bine cu Dembinski, mă va 

ajuta, cred asemenea şi Bisczanovski. Acesta este 

un peu brouillon, - et: une fois qu'il a quelque 

chose en tâte, il y revient ă: chaque moment et | 

ă propos de toute chose. Maintenant il a tou- - 

jours les . Autrichiens dans. la bouche. Je ne sais 

si c'est une qualits diplomatique, mais j'avoue 

que je ne la possăde pas. En effet, je me crois 

trăs peu propre ă faire un diplomate: je ne suis 

pas assez souple. Cu.toate acestea nu cred că 

sunt, de vină în neisprava d'aci. Dembinski avea 

„un 4ractat cu Ungurii ca: să-l ajute.să: intre în 

Galiţia, şi când tot fu gata fu oprit. Tot :Lehii 

Y-aii pus în picioare pe Unguri şi ei nui pot su- 

feri: „Bisezanovski e mai inapoi. decât mine. De 

aci încheie că Ungurii sunt foarte de nimic. Ai pen- 

tru Români 0 ură nespusă.. Cu.toate acestea tot nu . 

desper şi tot făceam acum dacă, venirea Mus- 

calilor nu întrerupea . lucrarea,. acum. încă e 

vreme. Bani asemenea le lipsesc. „Bi şi: noapte 

tipăresc la, bancnote şi nu. pot isbuti -a acoperi 

chieltuelile.. Ai sosit astădi Murgu şi alţi Depu- 

taţi din Banat şi. Transilvania şi îmi spun că acolo 

-“ Românii sunt foarte întăritaţi contra Ungurilor, 

căci acestia îi maltratează foarte răi, şi că nu mai
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e chip. d-ai opri a face revoluţie şi a se uni cu 
Muscalii. - e i 

„Bă însumi desper. şi: nu mai cred că e chip 
a împăca, aceste ambe naţii. Nu poţi resona, cu 
ura, resbunarea, fanatismul, mândria naţională 
Şi înverşunarea, aminduror ; “trebuie “pentru a- 

„ Ceasta vreme şi multă vreme. Cea mai .mare 
vină. e a Ungurilor.' Acum e. târgii. La. fatalit6 
s'accomplira; „Ambele. naţii - sati. târit una pe 
alta in . mormint! -.! e a. E 

Per 

Ic Ei E _ i Talie 3 ceasuri dupe ameadi. 

„Am fost l4 Dembinski. Gorgey nu s'a supus. 
S'a, dus aseară acolo Mesaros. "Guvernul maghiar 
pleacă acuma. Aştept pasaportul şi o cartă, pentru 
drumul de: fier: de la-Batthyani ca să; plec şi eii 
mâne.: Pesta înfăţişează un spectacol trist:: Pe 
uliţă nu întălneştă ! de cât calabalicuri şi: oaineni 
fugind :încotro pot. .. erau, 

„Muscalii poimâne trebuie se: fie 'aici. '.Toţ 
este în' debandade.. Kossuth s'a desceptat în 
Sfârşit şi aseară 'a dis că 'se vede că Gorgey 
vrea se rendre la Austrieci. Le sauve. qui :peut 
est general, şi socot că s'o opri în Turcia.' Poate 
această scrisoare va sosi impreună cu mine: la 
Constantinopol.:: Nu sciii. de voii putea a ţi-o
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trimite. înainte. ::Sunt -îngrijat de Bălăceanu şi 

c-nie cărora am scris la Sibiii de:mai multe oii 

şi n'am 'primit răspuns. l-am scris -şi ieri::să se 
tragă spre 'Turcia. Nu mai este speranţă. Prin 

această. scrisoare vedi cum tot minutul schimbă 

şi smpirează situaţia. P'aică s'a respândit vorba 

că Ledru-Rolin e..president: al: Republicei. şi. că a 

declarat răsboiii *Austriei,: dar :-nu''cred: nimic; 
Il .părait que: Dieu: s'est fait. Cosaque:et 'quiil va 

refaire::le::monde:ă 'son image. — Helas!.:Proud: 

hon :avait :bien.:raison de! mettre.. ce.:mauvais 

Dieu ă la poite en:le- lonnissant.: Am fost astăgi 
de. dimineaţă. la. Longvard.: Prin-:două. trei con- 
vorbiră : ce -am -avut. cu dinsul, l'am dispus : cu 

totul::pentru ::Români.: şi îmi ..dicea că. voeşie 
a: nierge -la Kossuth 'să insisteze pentru aceasta. 

Targii ! — Consciinţa noastră poate fi liniştită, căci 
ne. am: făcut :datoria.: - Ungurii: nu:ipot;: dice: aşa. 

pi: „Ungurii pier ca şi noi şi tot'din'acea causă. 

Ambele::naţii -am-avut - în;cap un„general care 

nu concentră armia la: vreme. .Gorgey- poate. da 

mâna: cu “Tell. . Inchipuesce-ţi că - Ungurii, “incă, 

aii mai: mult; de 80:mii;: : dar „împărţită - şi : re- 

spândită” nu înse: departe; :şi cu':toate.: acestea 

iată unde ne aflat (sic)..:-E. probabil: că cu. toţii 

om: fi: prinşi: de: Muscali, .Eă', sunt. hotărit::-a, 

şed6 . şi:'a :pleca: din Ungaria cu cei: mai: din
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urmă. Să n'ai norocirea nică să mori cu cinste !!| 
Nu cunosc nimic mai crud.. Je suis n6 sous une 
mauvaise. 6toile. Scrisorile mele sunt mai mult 
jurnal. | o Sa : 

_n10 ceasuri seara. 

„Fusei la Dembinski. să mai .aflu ceva; e 
un foarte bun şi de treabă; betrân şi-mi. place 
mult. Se respândise vorba în''oraş-că Ruşii aii 
fost batuţi la Capolna, .dar el. îmi .:spuse că e 
minciună. Mâne s'aşteaptă, scire: dela Metzaros: 
Kossuth şi Szemere. ai plecat. Cei-lalţi Miniştri 
sunt în permanenţă şi pleacă. mâne: la-un: ceas, 
când voii pleca şi -eii; precum şi Bisczanowski, 
Longward şi toţi: ceilalţi. Dembinski mi-a dis 
că va remânea pâna..va primi: scire dela Mesa- 
TOS; i-am dis: să se: păzească: ca: nu 'cumva 
Swarz-Gelbovicii, de cari se. află mulţi între -oră- 
şeni, văgdend lipsa ' Guvernului “şi a oştire din: 
oraş să nu pue rnâna .pe.dinsul să-l. dea Ruşi- 
lor. Ma, ascultat şi. a poruncit să-X ducă; un -corps 
de garde.. Astă seară se făcuse oare “care larmă 
prin oraş în potriva banquenotelor, căci:se dice că 

„Ruşii ati declarat că nu vor a le “primi. :' Cest 
une. ruse :de guerre spre a paralisa Guvernul: 
După. toate probabilitățile Metzaros va 'fi arestuiţ, 
de Gorgey. Daca acesta îşi aducea şi se concentra
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cu corpul lui Vetter şi a lui: Vissotzky, se aduna 

ca la 80 mii oameni şi se:putea intocmi o a- 
părare. Aşa îmi gicea ' Dembinski: El acum po- 
vuncesce în lipsa lui Metzaros,. care s'a numit 

en chef numai cu numele, până va, irage oastea, 

dela Gorgey. . m 
„Nică o scire din Pransilvania. „Regele Go- 

drilor Jancu a mai bătut, se dice, pe Kemeny, 

care mersese să-l caute -prin.:Munţi. Poate. Gor- 

gey s'a supune, dar atunci poate o fi prea târ- 

dit pentru concentrare. “La bătălia de la. Raab 

Ungurii ai: pierdut 7 -mii oameni. a 

„Dacă Ungurii sar fi împăcat cu Românii 

sar fi: putut trage în ' Transilvania, unde ar fi 

putut ine un resbel vecinic. Acum nu pot merge - 

acolo: E SE 

„Bem se află paralisat; în operaţiile sale, şi 

oastea, lui e perdută pentru Ungaria, căci Secuii 

nu vor să iasă din Transilvania, unde şed. De- 

acea Bem nici folosesce Ungariei, nică poate 

fi folosit. Cum pot. fi oameni de stat aceia ce 

nu prevedea aceasta şi cari dic că Românii nu-i 

poate mântui. “Apoi trebue să scii că Românii se 

bat mai cu înfocare şi ai mai: mult ensemble 

decât Ungurii, şi Munţii sunt în mâna lor. 

„Am trimes eri doi tineri la, Iancu să-l po- 

văţuiască din parte-mi să se ţie neutru între
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Unguri şi Muscall, şi să nu iasă din: munţi; cum 
şi: să caute a se învoi cu. Bem, îndemnând pe 
acesta a.se' pune în capul unei mişcări mai mult 
română, sai curat Transilvană, fără excepţie .de 
naţionalităţi, căgend Guvernul maghiar. Aseme- 
nea am scris lui Bălăceanu. De voii putea, în- 
sumi m& voii duce în Transilvania. -: 
ll faut du temps pour les bonnes. choses 

et : malheureusement; les 6v6nements :-marchent 
trop vite, les: hommes ne sont pas assez ing€- 
nieux, : pour avoir des. bonnes :et; grandes inspi- 
vations. — Aussi.. je n augure : et: n'atiends; rien 
de bon. --..... i; RR SI 

"Venisem: aci cu credinţa. că voi. muri sati 
voii face: vr'o faptă folositoare, :Şi.. ved -că eveni- 
mente -crude mă stavilesc; , şi mă tem, şi privesc 
cu groază .nevoia în care. oii fi: a pleca. de aici 
şi a incepe Mari tristă vieaţă de proscris. 

- ii - : DIE ao 

22 it 10 ceasuri... 

„Metzăiros a sosit. “Gor gey este blocat” s 
vrăjmaşi şi nu la putut vede. Corpul acela 
dar, care era de 45 mi], e pergut. 

„8 Iulie, 1 ceasul: noaptea. 
aa ” 

a „Kossuth! s'a întors. astăgi . aupa prânz,
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Aci a venit veste că la Comorn eri:in 2 Iulie 
50 mii vrăjmaşi isbind corpul 'lui Gorgey, a- 

cesta le-a tăiat aripa stângă şi i-a împins până 

la Aces (sic). -Centrulii şi aripa dreaptă a fost 
respinsă de Klapka. Se gice că Ungurii au per- 

dut 700 oameni şi Nemţii 2000. Asemenea: Un- 
gurii ar fi luat 9 tunuri; dar scii că şi Au- 
striacii ai luat 6 dela ei, de care tace buleti- 

nulde aci. Pour mânager les 'succeptibilits na- 

tionales Dembinsky n'a pas voulu tre en chef 

şi a lăsat. pe Metzaroş, dar el. va purta, ope: 

rațiile. Dembinsky se leagă că va ţine:6 luni. 
Planul .lui Dembinsky scii că este: să mute răs- 

boiul în Ungaria de jos, în vreme.ce Kossuth şi 

Gorgey vor a părăsi cu totul Ungaria şi a merge 

la Viena. Acea ce Dembinsky dice că nu este. cu 
putinţă acuma.! Aradu s'a dat Ungurilor. Dacă se 
va da, şi Temeşvarul ce-l bombardează acum, apoi 
lucrul merge'bine, căci Unguri “ai atunci basă 

bună. de operaţii. Se gice-că- Ruşii dela Mis- | 
koltz. s'aii indreptat 'spre Debreczin şi au lăsat 
drumul Pestei, acea; ce ne :făcă să mai remânem 

puţin aci. “Se dă cu socoteala, căci' vor :să: taie 

Transilvania : de Ungaria - şi “se 'îndreptează! în 

ajutorul Temeşvarului.: Jelacici s'a retras spre 

Titel. Nemţii da la Comorn după bătaia de alal- 
tăeri, s'aii retras, dar Dembinsky bănuia; aseară
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ca nu cumva să se fi luat după corpul lui - Kmety 
ce se afiă la Stulveissemburg. La, Debreczin po- 
porul a omorit pe prisonierii ruşi. şi nemți '-ce 
erati. acolo, acum e temere -mare. ca. Ruşii să nu 

| facă repressailles. Astădi poate plecăm spre Sze- 
gedin.. . DN E a Ti 

22, „i Pesta, 14 Juillet 1849, 6 ceăsuri seara. 

"„"Ţi-âm trimies „astăgi o :scrisoare, acum: în- 
cep alta. Vegy: că scrisorile mele : sunt un jur- 
nal în care însemnez nuvelele de toată: dioa şi 
de tot ceasul. Dacă Muscalii. urma, a. păşi ina. 
inte după cum începuse, până 'astădi. se „sfirşia 
comedia în;Ungaria, : dar. n'a fost infaillibles nici 
ei. „Ploile şi drumul băltos; a oprit apropierea, 
Ruşilor. Mor. mulţi de căldură Şi holeră. - Spun 

„Că ar fi:la Polgar: acum.; Dembinsky.: a :: luat „disposiţii şi câştigând vreme se; câştigă viaţă, 
Iată 6 dile de când guvernul: stă in: învălmă- „şeală : din: pricina lui Gorgey.. S'a trimis:-eri; şi astăgi curier. la Gorgey ca. să-i ceară, -20:mij. Austriacii s'a tras îndărăt de la Comorn.!:Dem- binsky bănuesce- că s-or. fi: pogorit “in ajutor. 

„lui Jelacică. a Ata 
»Bisczanowsky. a plecat; eri. I-am dat eri o
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poliţă ca să, plătesci lui Czaika 15 3. Şi astăgi 
alta ţi-am trimes în . scrisoarea mea ca să, pri- 
mesci 27 ++ tot; dela Czaika. 

„Am primit jurnalul celor de la Brusa ce 

"mi-ai trimes. Sunt şi ei de părere că trebue 

modificat. Mi-a părut bine v&dend că între legi- 

. timiştii aceia (căci Locotenenţii şi cu ai lor reso-. 
nează tocmai aşa socotindu-se. că de droit divin 
puterea, revoluţionară a Românilor este inerentă 
persoanei lor, şi că Românii şi-aii alienat pentru 
tot-deauna dreptul de aav6 alt guvern saă cap 

decât pe dumnea-lor) s'aii unit mai toţi pentru 

Negri, dar - condiţiile. ce pun la aceasta trebuesc 

modificate, de nu se vor putâ suprima. Tu ar 

trebui să începi a face ca Czaika, la una saii 

două septămâni câte un buletin, dând în cuho- 
scinţă la, toţi emigraţii prin .agenţi starea lu- 

crurilor şi: lucrările noastre. Cu voia fără, voia 

„ celorlalţi, -tu organisează acolo concentrare şi dă 
direcţie emigrației, . eă. te voii secunda, şi cine 

va, vrea, vie după noi. Când este anarchie trebue 

lua, în mână direcţia lucrărilor fără ă ă 

„a o primi dela ceil-lalţi. Caută încă isvoare.-bă- 
nesci, INgrijesce încă a-mi trimite pusci, căci: a- 

ceasta: este o mare stavilă pentru legiune, fiind 

mare lipsă aci. Cum dracu să insistez ca să facă 

legiunea, când îţi spun şi e. adevăr că ai multe 

". Ghica, Amintiri, 27631. 23
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batalioane .în cari nici pe. Sfert oamenii rai 
pusci.. Acesta ar fi chipul. cel. mai: bun spre a 
isbuti în planul nostru. “Totul -dar atârnă mai 
Thult- dela tine. Sa 
"Am lăsat pe guvernul maghiar în aceste dile - 

în pace, fiind-că nu scia, ce să-şi facă capului, dar je 
reviendrai ă la charge bientot.: Este :mare nenoro: 
cire, că Ungurii nu pricep foloasele ce ar dobândi 
de ar lua altă politică; cu naţionalităţile şi mai cu 
seamă; cu Românii. Ce :se: va întimpla din a- 
ceasta ?. Iată ce cred: dacă Ungurii, :cum eii do- 
resc din suflet, vor birui: pe: Ruşi,:apoi acea bi- 
ruinţă. va profita în “viitor mai; mult. Românilor 

„decât ':lor,. căci isprava acestei biruinţe va, fi: ipso 
facto liberarea Polonilor şi a “Principatelor :cari 
ai'o politică 'contrariă, politicei de acum .a 'gu- 
vernului :. maghiar. „Aceasta:.0 : simt. Ungurii : Şi pentru:aceea, cât, va mâna : acesta: lucrurile. nu 
va lega relaţii: mai: strinse-'cu:. Polonil Şi: Ro- mânil: decât; o alianţă defensiva, Şi ofensivă, şi a- ceasta încă; nu:se va, put6 poate face din deosebi- rea politicei, dar cu vremea încă firesce guvernul - se va modifica şi alţi oameni maj puţin ostili naţi- onalităţilor vor lua carma, căci de asemânea oameni tot se află, şi între Unguri. : Pentru Unguri chiar. nai fără numai un mijloc a-şi păstra naţionalita- tea lor, şi aceasta: e federaţia, iar nu. supremaţia ;
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altmintrelea vor av6 soarta ce amerinţă pe Turci. 

Intr'adev&r. Ungurii, viţă concherantă, este foarte 

mică la număr, ca şi Turcii şi din di în di piere. 

Este. observat, că această viţă nu. se înmulţesce 

ca Românii şi cele-lalte naţii; elle est. frappâe 

de sterilite et destine ă. s 'Gteindre,. peu. ă peu 

ca. şi „Turcii. - Crede. că “am alergat mai prin 

toată Ungaria şi n'am v&gut . Unguri compacţi, 

afară de vre-o câte-va, sate: împrejurul -Debre- 

czinului: şi pe lângă Tisa; în toate cele-lalte ]o- 

curi. sunt. înnecaţi. în .noianul altor. „neamuri. 

Asemănarea: lor cu: Turcii. este foarte. mare, :a- 

tât în caracter, în vitejia individuală, cât: şi în 

trufia naţională. Soarta, le va; fi: asemenea:! Bi 

nu - creg să.fie nici 4 milioane..de Unguri: a: 

devăraţi şi. aceştia, nu -compacţi:.la:.un..loc, ci 

răspândiţi în. mijlocul: unei populaţii - de patru 

ori.. mat. mare. .şi ostilă, „lor. Acum .ail;:0,:ar- 

mată, dar „în: acea : armată. d6ue, din trei părți 

sunt străini, „între: cari. la ; 30. mii ::recrutaţi în- 

tre Români. Din, „aceste. date . singur poţi-:trage 

conclusia.; Bi le- am; ; gis; supremaţia Şi demo: 

veţi :p pica, tocmai în groapa; ce sreţi a săpa. :na- 

ţionalităţilor.. „După. părerea. mea, „Ungaria: „are 

două, .căl inaintea sa; . de. voiesce:a-Şă, păstra - -Su- 

premaţia: ce. a; avut, până, acun, “atunci «trebue
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a rămân aristocrată şi despotică, sai într'alte 
cuvinte a rămân cum a fost lângă Austria; 
de voesce a fi liberă şi democratică şi a incongiură, 
într'aceeaşi vreme - Şi, temerea de Panslavism, 
trebue a da mâna, la 9 milioane Români, nație 
innăscută democratică, - ce să stea împreună cu 
dinsa şi lângă dinsa; întrun cuvint din două 
una, sait o Ungarie Austriacă sai o Ungarie 
Română, altmintrelea nu se poate. 

„ „Naţia română din toate naţiile Orientului 
are cel mai frumos viitor, este mare, cred mai la, 
10 milioane, este compactă şi cuprinde tot ţinutul din Tisa până la Marea “Neagră şi din Carpaţi 
la Balcani, căci 'trebue să scii că în Transilvania, afară de vre-o 400 mii Secui şi  Saşi, Ungurii 
Sunt; numai vre-o câte-va mii: şi încolo tot Ro- mâni. Asemenea 'în Banat, Dincoace de 'Tisa sunt foarte puţini Sârbi. In “Bulgaria m'a mirat încă foarte: mult neîntâlnind din Balcani şi până in Dunăre nick:.un sat bulgăresc, şi numai sate românesci. Unde sunt Bulgarii? In Bulgaria 'se află puţini prin 'oraşe şi apoi între Vidin şi Niş şi dincolo de Balcani; Românii se întind în toaţă, Bulgaria proprie şi pe tot malul drept al Du: nărei -până la Belgrad. In' partea, serbică, pe Du- 
năre, ' după cum mi s'a spus, sunt maj mult :qe 40,000 familii române. Bulgaria proprie 'dar,
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după locuitorii -ei de astădi, este o ţară româ- 
nească,; vedi dar: că am drept să: reculez :hota- 
rele patriei noastre până în Balcani: 'O să moară 

Bolliac de. necaz: că n'a avut el întâiii . această 
idee. Românismul nu. se va pute desvolta şi 
scăpa. de atâţi. vrăjmaşi ce-l apasă, până când 
ambele Principate nu vor. fi libere şi nu vor or- 
ganisa puterea lor. armată, astfel: cum :0 visam 

acum vre-o 5 ani,şi cu care să-şi tragă cu sabia, 
hotarele sale naţionale. Puterea publică; a unui 

stat organisat este singura : garanţie a sa. :Dum- 

nedeul meii: politie de mai multă: vreme :este 
puterea, este „Iehova, Dumnedeul armatelor: Este. 

de trebuinţă, a - popularisa,. între . Români aceste 

idei şi a întoarce toată ţinta lor naţională către 
armă numai, căci numai cu dinsa se vor mântui 

şi vor fi mari şi. puternici. Ei simt cu atât mai 
mult această trebuinţă, căci se află intre noi: o 
şcoală romantică, care despreţuesce puterea ma- 
terială a unui stat şi ne. vorbesce numai: de-pu- 
terea morală, : puterea, dreptului (vedi. d.: ex.'a- 
dresa guvernului provisorii din Iulie anul. trecut 
către Soliman-Paşa). Şcoala romantică : în care 

iai parte atât Russet, cât: şi Eliad: şi alţii, -a 
perdut- revoluţia noastră. Sciă că şi.tu al ideile 

mele: şi nesciind. ce” se. va întimpla.cu:mine aci, 
Ta gi
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aşi dori să nu le pastrezi pentru tine, Şi să cauţi 
a, le popularisa.: 

„ţi: trimit No. 2. din. fonica „Democraţieat, 
unde. este un document al: guvernului pentru 
Românii - din - Transilvania, Iţă "trimit încă şi -ă- 
cest. estract,. care arată opinia luă Kossuth - şi 
hotărirea  nestrămutată întru aceasta. 'Acesta:mi 
s'a dat în secret şi doresc ca, şi: ti :să-l ţii aseme- 
nea, căci aflând guvernul maghiar că îl am, poate 
să-l :compromită, posiţia mea, aci. Bă îţi împăr- 
tăşesc .toate_ aceste - documente, pe care':te rog: 
să le păstrezi împreună cu scrisorile mele, căci 
„doresc'să, scriii ceva pe: urmă, într'aceasta.- “De. 
n'0 voii put6 eu, apoi-.vel face-o: tu,::saii “Go: 
lescu negru, ':căruia m8:rog a-i: comunica toate. 
De. poţi tu, FA :acum ceva pentru jurnale. 

„Posiţia 'Turcilor. in Principate dă slăbiciune 
politicei” noastre aci, căci Ungurii Şi: Lehii "vor 
a menagea pe Taret.. Şi prin urmare: se: tema 
face: ceva ce nu le-ar. plăcâ, sai care ar trâge 
bănuiala .loi-.. Lucrează. încă, acolo asupra; lui :An- 
drassy. Nu e decât un mijloc pentru: naţionalita- 
tea naţiilor; a dobândi este a r&sturna: 'guver- 
nul. maghiar, dar acum e vreme. Apoi o: s'0. facă 
Muscalil, căci ei .cred.că, isbânda e. peste: pu- 
tinţă, afară” numa! dacă lucrurile: nu se: vor. Bre- 
face în Paris, Londra şi Constantinopol.
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6 Tulis, iti 

„Astagr am fost la, Battniany. Mi: -a spus că 

Iancu a; seris'lui Kossuth . că se unesce cu Un: 

gurii ' contra Ruşilor dei va da naționalitatea 

şi celelalte. I s'a răspuns - îndată dupe basele 

hotărite cu mine. Aceasta e de o mare impor tanţă 

mai. cu seamă că Bem este silit a av6: necur- 

mat ca''acum contra lui Iancu 10: mil. - Bem 

se 'află acum într”o. posiţie rea. Muscalii aii ve: 

nit în. Transilvania cu 80: mii; el avea numai 

9,. căci armata îl era: răspândită. De aceea: Mu- 

scalil ai inaintat până la Dej. Aceastala 31 Mai. 

Bem aşteaptă artilerie ca să-i: atace. . BL se află 

acum în -Maros- Vasarhely,: la: 'Tecue (?).: 

„La Comorn astăgi era, să fie o bătaie. ' Due 

aceea, armata 'era să'se tragă “încoace; lăsând: o 

garnisoană bună.: “Toată puterea se concentrează 

spre Szegedin şi Banat. Dembinski speră că 

va stringe - 100 mil. Vor să bată întelă pe Telacici, 

şi- apol “pe. Muscali. *- E Sici - 

„Din ticăloşia: guvernului maghiar nu se e scie 

„încă “ “unde e Muscalil.. Se” gice'-că 'e“la 'Tokai 

şi că încă. nu 6''la Debreezin.: Se. gice că s'a de- 

spărţit în două, unii într”acolo;: alţii incoace: spre 

Pesta, : Acestea 'le- am'i-aflati: acum ' de la :.Dem: 

binski. ':' Avem : bună 'nădejde.: Pentru. legioană
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mi-a spus Batthyani ca să mai aştept vre-o trei 
patru dile, până se va orendui un ministru de 
răsboiii, căci Girgey a: dat demisia. Se dice că | 
se va orendui: Aulich. ; Metzaros s'a numit gene- 
ral en chef peste toate trupele şi. Dembinski chef - 
de '6tat-major. general, după cum .era Chra- 
novski la Piemont..: Gorgey . păstrează comanda 
corpului lui... e m-a DD ie 

 „Batthyani- mi-a spus-că asi greutate -din 
pricina banilor. Inchipuesce-ţi că ai nevoe acum 
a cumpăra puscile care se află la: Vidin, şi-a- 
ceasta. că din . pricina, . acestor. temeri. Şi mu- tări teascurile n'a. putut lucra. De “va ţine, cum 
Sper acum, . răsboiul, apoi:-voii face legiunea, căci la aceasta, di şi noapte gândesc. Monti încă 
n'a: isbutit in. legiunea, lui până-acum. din. lipsa, puscilor. Bathyani îmi gicea că vrea să, trimită, la Vidin lume ca să schimbe cu. puscile. — Cum iţi pare? NE a 
1 „Eu tot mă ţin de idea ce ţi-am. împărtă. şit într'una, din Scrisorile mele. (cred No. 19), adică d'a mă duce cu un steag -naţional în munţii Transilvaniei la Iancu şi d'a porni pe Ro- mâni contra. Muscalilor prin. ideia, naţionalită- ţei şi ax. scula pe.toţi. Am însărcina astădi pe Longvară .a 0: .propune:lui Kossuth. EI este cu totul. de părerea mea: şi are bune. argumente. a
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da; a şi fost astădi, dar neputând găsi vreme pri- 

incioasă, a. r&mas pe. mâne a se „neloge cu 

dinsul.: DCI A aa 

„Guvernul maghiar şi mai cu seamă Kossuth 
a păţit; o:ruşine ca 'şi guvernul nostru luând fuga, 
cum :aii: augit: că: vin -Muscalii.. Jurnalele d'aci îl 
ri: acum: .Qârtesc încă, pentru -destituţia lui 
Gorgey. Kossuth 'a venit astăgi aci, Bisczanovski 

asemenea. Aseară m&. aflam la Batthyani când 

fu chemat afară, şi îndată intră, aducendu-mi pe 

Nenişor. care: a sosit alaltăieri aci: şi: venise să-l 
întrebe unde :mă&; aflu.' Mâne îl pornesc în, Tran- 

silvania.. la, cei-lalţi, -cărora::am:.scris. că de nu 
voii pute iisbuti :curend. în treaba d'aci, apoi: voii 

umbla a-i aşeda pe toţi după gradul lor în-oastea - 

ungară. Sunt. foarte . îngrijat de -dinşii,: căci îl 

sciii fără mijloace, şi in oare care chip noi 'a- 

mândoi. suntem. responsabili, căci i-am adus aci. 

Lui Nenişor, care :a venit fără bani, i-am mij- 

locit de toate ca să se ducă în Transilvania. 

„Se poate aceasta ca Negri şi Alecsandri să fie 

acolo şi nici tu, nici ei să nu-mi scrie nimic, ei 

pe cari îi.iubesc atât? Tot aceasta aşi dice şi 

de M-me Catinca Negri, care am audit că a 

venit acolo, dar dumnea- -ei are mai multă drep- 

tate: să “mă fi uitat. IE 

„Gândese :că om. mai geds. aci--vre:0 trei
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- dile şi. apoi: om merge unde. ţi-am: însemnat. 
Ce voiu. face: după aceea, nu. sciii.: Aşi. fi dorit 
să fiu aci liber fără, însărcinare, „ca să mă pot 
lăsa dorințelor mele. .. sir i: 

". „Muscalii sufere mult ! şi va: suferi încă de 
climă; şi; boalele ej, cum; şi: de .strugurii ce vor 
mânca, 'la 'Tokai: peste puţină vreme. Dembinski 
pune “temei „p'aceasta. - Tau 

"In: scrisoarea: movesta Sunt “ceva! manta 
pentru tine.;; i 

„Nu plecăra, astădr, şi: inai rămânem anis 
vom: mal:'ved6 starea; văjmaşului (7). ei 

“Ţi-am-trimes prin 'Bisczanovslei- poliţa. de 
15 3 -care.i-am primit: de. la: “dinsul cas: o: „Dr 
besci: dul. Czaica, sai:Lenoir. «i ee a 

- „IțI: trimet acuni.. una de. 27: îă ca să: iei. 
dela! Czaica, -. i: a ae 

: “Imi rămâi dator dar. GI: a; 4, lac care maj 
adăogând. ce: vei: pute, :m&'rog:a mi-l: trimite 
cât: măi. Curând“. a Tu 

De pa EI e  III SII 

ae ii 

23. î CE Sregodin, 13 0 Juillet, 1849. Minut. 

de 'Suis; parti - avec le gouvernenient “Hon- 
grois le 8 du. mois en hâte de: Pest, :0ă-0n di- 
sait que les -Autrichiens: von entrer: dans. quel-
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ques' heui-es.: Rien' n'est 'arrive” pourtant 'et Pest 
est encore Hongrois: Je suis venu par Solnoe' ici. 

Szegedin- est actuellsiment la, : capitale: 'du' pays. 

„Les choses ont vari6 ici 'et nous 'sommss' en 

faveur.: Pusesem în lucrâre mai multe mine pen- 

tru aceasta: De&mbinski” şi: Longwărd. Acesta, 

mi-a: spus “că: Canning s'a: pronunţat: pentru 

_ Românii din “ Transilvania. - “Aceasta : a spus el 

guvernului -maghiar, care acum într” acolo'' ţin- 

teşte fără: a “aştepta: “mult. “Batthyani mă pot: 

tit la':'dinsul” spre a ne: înţelege.: Eram cam supă: 

rat: pe: dinsul "căci îl: vedeai că miiistă “in n 

cale ca! să nu niă înţeleg adr eptul cu: 'Kossăthi 

In vremea, aceasta a 'sosit ''aci Bolliac; “Deivos, 

Manu şi Vernescu. Am dis lui Bolliac să “meargă 

la Kossuth. 'Iam dăscălit! ce să-i 'Qică. “Kossuth 

Va. primit bine şi i-a făgăduit; că, va implini toate: 

Seara am -fâst la Batthyani şi ne-am: învoit în 

toate ! "condiţiile acelea," afară de art. X:"'Adevă: 

ratb că''âcel' articol” se reduce la: puţin; de vreme 

că sfaturile“! de ' adniinistraţie precum! şi sub- 

-prefecţii: sunt 'aleşi, Şi numai prefectul comitatu- 

“ii 6 numit de' guvern. Acestea, s'a făcut „ieri: 

Adi am „fost! la Kossuth cu: Bolliac." Tam dusa: 

ceste „conâiţii care: le-a primit, cum. şi tr actatul 

pentru Jegioană, care: asemenea, a fost primitcu ” 

condiţie da facă acum iun'batalion de o'cam dată şi



  

364 , N. BĂLCESCU 

peste puţin .să complectez legioana. Mâne. mă 
duc. iar. la dinsul ca să ieaii lucrul sfârşit şi să 
plecăm .cu toţii în Transilvania, atât „pentru le- 
gioană cât şi ca, să caut a împăca pe Români. 
Kossuth ne-a gis că el vrea să trimită pe Bem în - 
Valachia mare ca, să compromită pe Turci. şi 
să-l silească, a se demasca. El e cam Supărat 
pe ei. Nea întrebat ce credem noi pentru. a: 
ceasta. „La care am r&spuns potrivit scrisori- 
lor tale, că 'Turcil vor fi pentru Unguri dacă vor - 
bate pe Muscali; că. ei. nu mai pot' pretinde la 
neutralitatea Valachiei mari, unde mai cu.seamă 
se află Muscali, că ei pot asta în, Valachia mică, 
Mâne voii intra. în mai multă „desluşire, cu 
Kossuth... a i i, „Bolliac, cum ţi-am. spus, e bine cu Bem şi 
i-a dis într'0. gi, că noi, îi „Putem face o carieră, mai strălucită, decât i-a făcut, Ungurii, „daca. se va da: nouă şi va goni.pe Muscall din  Valachia, 
mare, Îmi. asigură că nu, i-a. părut „răi .d'a- ceastă. isbire a Bouț. Dortant, : Se vede. că . aceasta | 0. doresce şi Bem. Se dice că,. el a bătut pe Mu- scall afară din 'Transilvania Şi că. a; intrat în Bucovina, . Nu. se scie de e adevărat... La, întim- plare când Bem, va, intra în Valachia, mare, apoi „VOI d'acolo. trebue să. veniţi. în Valachia mare. cu Negri, ca să-l puneţi în, capul trebilor,  Penţru
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Iancu i se făgăduesce un rang de sus în armata, 
Ungariei. Ei voii să m8 întâlnesc cui el în 
Transilvania. Kossuth mi-a spus că scrisoarea 

lui e foarte frumoasă, dar cam vagă în cereri. 

Skender e la Panciova. Îi voii scri să vie. 
Nous avons: beaucoup de confiance dans Vaction 

de nos armâes ici. Nous espârons que en: 

nemi sera battu. L'esprit du peuple est admi- 

rable; il se rassemble . partout en landsturm 

Gârgey a rămas cu toată oştirea lui la Co- 
morn, adică cu .50 mii. Muscalii în număr de 
45 mii “s'a tras spre dinsul ca să se unească, 

cu 80 mii Muscali, ce sunt într'acolo şi cu Au- 
striacii.. Dembinski operează acum în dosul Mu- 

scalilor cu: 28 mii. 15 'mii Muscali ce erai 'spre 
Debreczin nu se ştie ce s'a făcut, poate s'a dus 
spre Transilvania. *Dembinski caută acum a de: 
gagia pe Gorgey. Cum vedi: planul s'a schim- 

bat: de” o cam dată din mai multe necesităţi, 
iar mai cu seamă din voinţa lui Gorgey, şi Un- 
gurii acum vor să ţie linia Tisei. La nevoe se 
va face ce a voit Dembinski, adică a se con- 

centra între Tisa, Aurege 4 Dunăre Şi în Transil- 

vania. 

„Dar gloria? a cui să fie? dicea, Bolliac. Eu 

intai am avut idea. Ei. acum-m: 'am dus iarăşi



368 - „Ne BĂLCESCU 

la; Kossuth pentru aceasta... Ca.:să scap de diîn- 
Sul, i-am făgăduit să-i dai. un .r&vaş la mână că 
e. glorios, şi am. iscălit. în tratatul legidnei, 
danduii titlul de dellegue special de bemigration de 
la:Transilvanie.. :Voii trimite pe Bolliac să şadă 
pe, lângă , Bem, şi să-l dăscălească; îi .voiă da 
plenipotenţie a. şi “încheia ceva. . S E 

„14 Iulie, 2 ceasuri după Wânz. - 

   

„Ghica, iubite; Ghica, ingenuche şi, mul- 
vumesce lui Dumnedeii, patria. noastră .se va 
mântui. : Vii dela Kossuth... Aceea ce d'abia în- 
drăsneam a. visa, se.va. împlini. :Bem. a:'bătut 
Muscalil. la, Bistriţa; şi i-a gonit afară, ;.acum !s'a 
dus la. Braşov şi..apoi la.Valachia mare. Am „ve: 
gut depeşele lui. Mi: s'a; arătat, de Kossuth. Vor 
să câştige cu-bani pe Omer-Paşa,. — Şi se va face; 
Inchipuesce-ţă bucuria mea : când; Kossuth; mi-a 
propus ca să ieaii:pe Iancu: cu toată armata, lui 
in Valachia mare. ,:: i it ED e “i: „Lrebue, a gis; ca toţi: Românii din Transilva- 
nia şi Banat să meargă să mântuiască, Principatele, 
unde e temeiul naţionalităţei romane. Aşa dar 
peste.. puţin, ; împreună cu :Bem,. voii intra; în Va- 
lachia :mare „Go ;mare ; Putere, şi. 8 :: milioane 
Români vor fi în picioare contra, Muscalilor.
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Kossuth îmi înlesnesce toate spre a lucra în Tran- 

silvania . şi ne Qă,:şi:bani de cheltuială, el e- în. 
adevăr .un om. mare.: Acum cred că causa. Jiber- 
tăței 'va.: isbuti, Nam fost: mici odată. aşa: “fericit 

ca. în: acest. minut... i i 

| „Astădi e trei: uni: de cană ne-am . despăr- 
ţi. Am” suferit -.mult, am. trecut prin multe mo-. 
mente crude, dar. acum toate: mi-'s'ai răsplătit 

cu prisos.. Tu scii ce-ţi rămâne: să faci. Nu-ţi 

pot scrie mai mult. Am gis lui Kossuth că în 

proclamația ce va face Bem să gică că Ungurii 

vor să: scape: şi pe :Valachia, mare şi pe 'Turci de 

Muscali, care. în tir&sc înta' o politică rea, Că vor . 

îraţie cu toţii ete. ete.ii si ie ti 
“ „Mâne ' plec. negrăgit,: „dcum: “sunt foarte 

€mu şi am! multă treabă ca să-ţi mai pot; serie: 

Ti:am scris:.pe'; scurt:::'Tu.:: completează cu! gân: 

dul “Ii: trimit 'binecuvintarea :mea' 'pentru idea 

ce-ai: avut!:d'a :mă trimite. aci..:Nu:;'credean 

“că si-—visurile se: pot împlini. A CEE asa 

dela Batthyani formală în:privinţa concesiilor. 

Imi. aduc. aminte, acea ce scriam lui Ion Bră- . 

tianu când eram la Constantinopol, gicondu-i 

că acela va pute mântui patria, care va dice: 

dintru :Ungaria: am descălecat“ „-Bolliac imi este 

de. mult folos.: “Kossuth. intră 'cu.totul..în pro: 
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iectul din 'scrisoarea ta. Despre acesta, am Vor- 
bit mult astăgi. Bem e cu totul “pentru .noj. 

„Jai fait expâdier les ordres: du gouverne- 
ment ă Skender ă, Panciova, otil se trouve, pour 
qu'il aille au plutot en 'Transylvanie; „Legiunea 
sera en avant-garde când s'o duce în Valachia. 
Kossuth a destituit; le gouverneur de la Transyl- 
vanie, căci 's'a purtat răi cu “Românii, ” după 
cum a arătat Bolliac. | aa 

e 

" „Cred că mi-ai vEdut jurnalul. M'am stre- 
curat prin toate şi n'am părăsit graniţa, lucrând 
când pe ascuns, când de faţă. Am dobândit confi- ența multor oameni trebuincioşi, şi de când m'am întâlnit cu Bălcescu la; Debreczin, unde "venisem pentru acelaşi scop, lucrăm împreună la toate: Serie lui Grigorie Peretz,. că şi daca, nu va voi să. vie aici tovarăşul. lui,: care ar fi de mare tre- buinţă, el să nu piardă o gi, să vie singur, căci el e foarte trebuincios. a 

| „Ohesar Bolliac“. 
s& 

„Manu te roagă ca, găsind un ocazion, să-i tri- miță geamantanul luf ce la, lăsat -la- Vigoureux Ca, să-l dea ţie. Deivos îţi trimite passaportul.
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Este .de: maret trebuinţă: a trimite: un.-agent: îri 
Bucovină. Trebuese':acolo: pregătite duhurile “la. 
mişcare şi 'la: unire cu' Moldova şi Valachia mare. 
Eu. o să: cauta o face. Dar ar: fi. mai. bine ca, 
tu să: trimiţi d'acolo pe Răşcanu ori pe Ionescu“; 

Hai 

Pe 

„a Talie. “ E ” 

„Oh! Bacalimul. şi “apatia turcească, N'âm 

putut, aisbuti ca -eri şi agi să se iscălească porun- 
cile. de: Kossuth şi să plec,: dar-mâne nădăjduesc. 
M'am învoit cu Kossuth ca Iancu să facă cererile 
potrivit acestora şi atunci el să .le aprobeze, fă- 

găduind-a;:le face a, se aproba. şi: de -Dietă,; cun: 
„şitot el. să.'ceară :a' merge: în” Valachia - mare 
spre :a ne: mântui de Muscali. Am dictat însumi 
porunca; către Bem în: treaba noastră,-prin care 
i se gice să, lucreze în înţelegere cu noi -şi se 

autorisează: a intra in Valachiă mare. -  ! 

„.î- „Le gân6ral Guyon vient de frotter assez bien: 

_ Jelacici ă Verbas. Bălăceanu se “află la Vasar-: 

hey. .1]l 'voii: însărcina ca împreună cu Bolliac să 

meargă a se. ocupa 'cu formarea, legiuni. Ei voii 

rămân la. Iancu până a. sfârşi cu dinsul şi 

a-l “lua şi pe el cu. armata lui şi să pregătim 

intrarea -.în Valachia mare.. Această frumoasă; 

idee despre Iancu am dat'o lui Kossuth : prin 

Ghica, Amintiri, 27641 = o 94
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Longvard,:şi astfel: a venit:.dela,: dînsul ;propune: 
rea..iAcesta, mi-a, vorbiti: mult. despre Lear..(nu 
ţii. bine minte numele), i i-care se ; află :.acolo pe 
lângă Cânning şi care, cunoscend aceste locuri; pri: 
vesce. cestia naționalităților; ca şi:noi;: De. nu eşti | 
în relaţie cu dinsul, ar trebui să intri, căci mi 
Va lăudat, mult. Longvard are duh. El îmi gi- 
cea: Voi verrez que quand les Hongrois bat- 
teront les Russes, Europe interviendra pour sau- . 
ver la; Russie“. „ Plecăm,: „astăgi, căci -am::sfarşit 
toate; :Bani să nu- -mi: mal: „trimiţă, ; dar să, înles- 
nesci.. venirea, frate-meii Barbu; aci. Copia, trata: 
tului .pentru legioană: o.;vej primi. prin Czaika, 
căruia; 0 va . trimite;  Bisezanovyski. Acesta; este 
un alarmiste ;; de: acea, :spune.;lui: Czaika, ca; să 
nu ea d la: loitre cele-ce-i va, :serie,: căci lueru- 
rile Ungurilor. le , „merg, :maij bine. de. cât. le. cre- 
de el. Z i 

„Iată să trimit tractatul, Binâca Kossuth 5 nu 
se putea, ocupa. d'a, cercetă ame&runtele . chestiei 
ostăşesci,: de care nu. „era, nici “competent; : de | 
acea, .cum :vegi, am . lăsat:o in .treaba lui Bem, 
ca. să nu mai perdem. timpul aci. A. „venit -un 
ofițer din Transilvania. Românii. a: mai făcut, o 
isbire şi. a, luat două tunuri.. Legioana polonă, primind porunca a merge în contra lor,:nu s'a supus de loc“,
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£ . NES . . ."i decta SA - ii E A TAI DID 

"Unesă la pag. sto.    
AN astia 21 ol tion 

„Capie, după, aăresul „Minis. [277—K. d.] 

   ae Ati oua) Bir 
„Messieurs, 

e a a i vali Le Zei ereeiiani ih 

„Vous vous ates offert, comme „intermediare 
esperant râtablir la pai entre 18 goiivernement 

hongrois et les insurgâs Rourmains de la Tran- 

_Sylvanie. Vous m'avez propos6 plusieurs articles 

formant le desir de . vos compâtriotes'” Tiransyl- 

vains. Je les.ai; „communiqu, avec Monsieur le 

gouverneur et MM. le Ministres, "et jai !hon- 

„neur..de vous: les renvoyer avec trăs peu de mo- 

difications en mâ&me: temps qu'une traduction en 
hongrois. Le .gouvernement ' dâsire vivement la 
paix et 16: bonheur de tous. les habitants de la 
Hongrie.. Si vous pouvez exercer votre influence 
â-ce que les.Roumains mettent bas les armes, 
dans le temps fixe et .qu'ils: soumettent les dits 
articles au 'gouvernement en forme de demanăe, 

je puis vous' garantir qu'ils: seront. acceptâs de 

la. part du gouvernement, Vous aurez rendu par 
lă un: grand service. au „Pays et a Vos compa 

triotes. ': at ai aaa 
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„Agr6ez, Messieurs, vassurance de + ma. „CON 

Sidâration trăs distinguse. m i 

t 
E 

„pe zegedin le 14 Juillet „1849, 

“Le Ministro des Aftairăs Etrangăres, 

„Cornte Casimir Bathyani. 

a Messieurs Balcesco, Age de P Emigration 

Roumaine et! Cesar „Boltiag“. a 
TE is jo i DT tota d 

    

„(Aneza în pag, 0. 

  

- „Proja de paciteation. dă n 

„pu lu Les alaques, fpisant une. nationalit6.-ă | 
part .seront,: designs .dorenavant dans. les. actes 
publics, sous leur:nom;-de::Romans. : tarii 

12: Lei:gouvernement, ; Hongrois: dâsitant: le 
libre ; A&veloppement;..de.. toutes.: les nationalit6s 
faisant;. partie. de .la: Hongrie, accorde: aux :Ro: 
măns: les: .garanties. nationales:. suivantes. i! =... 
ii p8' Lrusage. diplomatique de: la, langue Hon- 
groise- ne :devant. s '6tendre que sur la: l&gislation, 
administration des affaires. publiques et: gouver-. 
nementales, et, en tant quelle est indispenseble: 
ment n6câssaire pour le maintien de Punit6: de 
VEtat de Honegrie. La langue dont on se servira.
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dans - administration": des : communes ' sera: par 
cons6quarit ;celle de 'la::maâjorit6' des :habitants::" 

: 4. Dans les'comitats ou 'autre juridiction 
.exclusivement : romane::'0u bien -od: la: majorite | 

est.de:: cette : nation+o0n :pourra, :'se: servir. pour - 
les .discutions 'de. la ' langue! romane aussi „bien 
que 'de! la :langue :măgyare. Le:protocole- se fera 
de mâme “avec: le texte:.dans:::ces:'.deux lan- 
gues. - IEI Di i ie it) ii il 

„Les correspondânces':avec la diăte, le gou- 

vernement;: et :16s juridictions'se feront en'langue 
magyare, except “toute: fois la: correspondance 

"entre „les ':juridictions oi::on':se-:sert de':-deux 

langues.: Dans:ce cas. on” pourra.: correspondre 

en'langue :romane. “i: ir: pi 

5. Dans toutes les &coles; elles qui existent 

a6jă :: aussi',bien . que ' celles que l'Etat -fondera, 

dans 'Pavenir::pour les: Romans, “la langue” de 

Lenseignement” sera :la langue 'romane.. 

11-:::,6.::Dans"lescas qu'on introduise le juri oii 

la: procâdure verbale -'dans::les':'tribunaux: inf6- 

rieurs,:'le : “principe: destine dans Particle '4's'%6- 
tendre &galement;. ă"la::procedure judiciaire: pour. 

les juridictions comprises: dans':ce :m&me'article. 

i'7.“Tout Roman. sera; libre «de: donner des 

pâtitions dans':sa:propre:langue.i: i iso: 

„3. Les Romans:du'rithe::grec: auront;-les
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memes droits; dont .les.'confesseurs i.des''autres 

r6ligions: jouissent iă: l'egard de :Padministration 
„autonome de:leur:.6glise::et.:de -leurs” 6coles. Ils 
seront ;par: consâ6quant ; indâpendants :de la:-hyer- 
archie serbe et:pourront lire. librement leurs 6vâ- 
ques, :dont le; chef; portera le;titre de patriairche: 

sul 9..Onv6tablira , au --Ministăre :de YInstruc- 
tion publique. une: section: particuliăre. pour les 
affaires des. croyants du rithe grec, composse en 
botalite „par des -Romans :de ;ce:rithe. --..: 

:»10. Les. 6coles::et;:iles':6glises; de: ce. rithe: 
participeront de tous; les::avantages. qu'on.:: ac- 
cordera, ă - celles de toutes autres: religions. -: 

i» k1.-Comme : jusqu'ă : present, îls! pourront 
aussi ă lavenir administrer eux-meme les: fon- 
dations de leurs .6glises, et' de: 'leurs; '6col6s. | 
ua 12.: On! 6tablira, n PUniversitâ:- de :Buda- 
Pesth; une facults. th6ologique- ă, ă .parti:pour eux. 

„18.. Les Romans, aprăs une notification: pr6: 
liminaire'et une ordonance du gouvernement, pour- 
ront s'assembler annuellement;; en synodes:par- 
ticuliers..et: genâraux pour. leurs; iafiaires'de reli: 
gion; et; 'd'cole:sous. la: surveillanoe, dun. 'com- 
missaire..du.:gouvernement;. ie, pie pt 

“14: Dans .les:: communant6s ou: 12 langue 
romane prâvaut, le: “ci manderaeni: de las: garde 
nationale;-se: fera en --roman.
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în::315. Iisuseront âdmis ă l'6gal des autres ci- 
ioyens: 3 “+ous' les emplois:de VEtat,:et :la'passe 

ne pourra: 'jamais former un obstacle- ă cet Ceard 

pour personne, i 

“i 516: Les :Romans" însurg6s :contre în Hon- 

grie 'a6poseront dans deux"'semaines: aprbs “lă 
communication: dela signature: de! ce:trait6, les 

a armes ă la:plus: proche “autoritâ:' civile :ou' mili- 

„17. Il sera accord6 par le. gouvernement 

Hongrois une amnistie complăte et gân6rale pour 

tous le: Româns: compromis : dans les: derniers 6- 

vâriements,: qui: remplissent la! condition stipur 

Ie dans Varticle :prâcâdant. .i m 

18. Les. Romans. insurgăs, “aprăs avoir : a6- 

poss les! armes;: prâteront; le -sermeat ă -lin: 

d&pendance de la: Hongrie. Quiconque ne prâteră 

pas -ce': serment -deux :semaines: aprăs la “con: 

clusion 'du''trait6 de pacification, : ou qui ne 06 

posera;: pas les armes jusqu'au terme. mentione 

dans article - 16, sera exclude Vamnistie. 

“Il .serait! de: plus" n6cessaire: d'ajouier en 

ce: „i concerne les paysans 'que:: CI 

,1.' Les: 'corvâs':et': autres prestations. feo- 

dales: "sont; abolies: dans: les/ sens .de la 'loi com: 

plătement 'tant pour : les: Paysans civialista, que 

pour les Hurubas; e!
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"3y2..:leşi„villages: braâlâs :avec leur territoire 
qui, a appartenu aux paysans:seront rendu ă ceux- 
ci-pour. qu'ils: puissent: s 'Stablir. 'chacun: „dans sa 
maison; Page 

; a. les contrats. forces, ;qu'on -pretenă “que 
les seigneurs:.ont extorqu6s des : *paysans, depuis 
que la; “Transylvanie “ar;6te reconquise,- si: le ;fait 
sera prouv, seront; declares nuls-et non- -avenus:, 

  

.. p 

dn | “(Anexă ia pac: 270). dă n - mi i 

7: opinion au-s gouvernement Hongro 0is, com: 
„me aussi :celle des patriotes, .qui ont. dirig6;et 
dirigent mâ&me maintenant..le: mouvement; liberal 
en. Roumanie: :(Moldo- -Valachie) : 'est,:.que. les, deux 

nations Hongroise et: Roumaine, par. leur posi- 
tion: topographique, . par: la .: 'similitude: de. „leurs 
intrâts et surtout: par le danger dont .toutes les 
deux.sont menacâes du. cote du. -Panslavisme, 
doivent s'entraider râcipr oquement et combattre 
aujoura” "Hui. sous le. “meme drapeau.. contre; Je 
Panslavisme pour la defense de la, libert6, “comme 
autrefois elles: :combattaient ensemble , pour;;celle 
de la. chrâtiente. Ces, consid6rations. „ont, 'amen6 
les patriotes -Moldo-Valaques. ă . „Proposer au:gou-" 
vernement  Hongrois . de :leur. permettre. de. for. 
mer une l6gion pour combattre en: Hongrie. “con:
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tre YAutiiche:et la Russie - qui:. menacent.la:.li- 

bert6 commune, et le gouvernement:a''accept6 

cette: demande.. et! la confirme: par.!:16» present 
acte sous-les conditioni: di-dessous ::mentionn6es. 

„LI. Une des villes sise sur.la“+frontiăre: de 
Valachie et Transylvanie :seră d6sign6e par le gou- 

vernement Hongrois pour la-r6union des.:volon- 

tairss „Roumainsi et; la! formation:;de'. la: !l6gion. 

Il y aura sur la frontidre des -commissaires du 

gouvernement;:.charges ; de :recevoir:.les ::volon- 

taires et de les envoyer dans:les villes:de 'r6u- 

nion: Le gouvernemenţ. Hongrois. se: charge main- 
tenant: de Pentretien et de :l'aimerhent d'un ba- 
taillon, —le..reste; de Jă/l6gion': devanit-âtre:-com- 
plet6 par la suite, dans les conditions ci-aprăs: 

:i:IL+- Lai -solde. de- MM. les" officiers, + sous-of- 
ficiers, et :soldats sera la mâme. que. celle 'des offi: 

ciers, sous-officiers et soldats de l'armee Hongroise. 
La duree: de: la;.legion:sera pour tout; le ;temps 

de la guerre. Elle sera toujours regards6 comme 

&tant .vis-ă-vis:de l'ennemi.: et vecâvra,le surplus 

de la solde de. ;campagne.. Poti 

  

   
panica) regate cit 
„fi tii PO ai Iti it
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larrâ6e::  Iongroise — ina: que es: rations pour les: > chevauz:: e rnezure pe, 
 pAdjidantmajor: solde: 'de- capitaine;. 2-'ra- tous; 'pour: “cheval et 3 d „agent; par! mois: pour îrais” 'debureau, iz i i mai 

na „Ohirurgieri-na -Diajor: solde de captaine-— 1 Ta- tion. "Pour: le::cheval. -: POTI mr stă Ia rerbosier „pie major” solde! de Lieutenan, 1 Tar tion: :pour-le cheval::! Dr) at capra 
în, 2re“Aidey qui: esti, aussi! i marmacien-— solde de Sons, -lisutenant; 17: zece, th dă in "1, Capitaine- -răpportâtir,. solde- de: capitaine... '»Deux: fourriers : a 20 îl.:argent par mois, i ration: "pain: et! 'de”viande et. P uniforme de « ser- gent.. ee Dai a 00 TPI A r 
N Solde dei. „Gapitaiă_ cola, das Varna Hongroise;. Les deux plus ianciens : Capitaines 45 - chaque :bâtaillon--ăuronţ:! iune 'ration pour :le :ch&- val::: Les! capitaines, qui: seront! d6taches,. „auront une: Tati” “Pour :cheval. ii IE „'Solde: 'qe: licutânant; e et Sdus Yoitenant la meme que dans V'armee.: “Hongroise.: îir.. : | "„Solde des sergents-caporaux et soldats; le trompette, et tambour recevront, en surplus de la solde'2 kirtzi '“argent * pâr jour. „Chaque comandant de compagnie recevra 1 krtz: argent' par jour :eţ. par: chaque tate. pour
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frais divers . des: compagnies;. ils:ne.doivent donc 

pas avoir de prâtention pour les frais d'6xpâdi- 
tion 'etc.-:En: outre 'ils recevront::80: îl. 'argent 
chaque'. mois: pour: reparation des: armes, , fourhi- 

„tures, botes- etc, ri IOD mii Sin 

   
„Eta du, baidillon.. Li i 

fa ii i ET? ii a ini 

„Le “bataitlgin se::compose' de-.6 compagnies 

de ligne et une de voltigeurs, et recevra 4 pi&ces 

de canons et une voiture,de 4 chevaux pour la, 

pharmacie. Liartillerie sera A pay6e « comme les vo- 

lontaires.; ir cre i iz 
tu 

„Edi des -coiipăimâes. 

      
DC ai EL A 

  

e ri P pat, 

: „Chaque compagnie se':compose,! route: 16 

chazgesi «d'un tambour, d'un: menuisier, d'un:tail- 

leur, cordonnier etc. etc;, de 150 ă':200: volontai- 

res, qui recevront la solde et.:la ration';comme 

desvolontaires. Le. bataillon. aura; un: tailleur — 

la. solde -est--de.20 fl. argent:par mois,:1. ration 

de pain, 1 de viandeiiet:uniforme  de'“caporal: 

En. campagne. et; dans':les  marches: chaque. com- | 

"Dagnie -aura deux ;voitures: 3, 4 chevaux pour les 

hommes.-et :officiers: Un::armurier: d. 20 :fl.:ar- 

gent par: MOiS, ! 1: ration de- “pain et: viahde,: uni- 

forme:: sera ce bila ct enite ati
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„îi i Habillement: d'infanterie, "2. ii: 
PE Pa a ere 

"Un attila en: drap .bleu- avec-'les - brande- 
bours :rouges. et jaunes,; pantalon. garance :avec 
un passepoil bleu sur la couture. Un petit Shakho, 
kh6pi rouge, sur le kh6pi /aigle national cou- 
leur d'or et la cocarde nationale Hongroise. Au 
dessous du khâpi une plume er: crin noir. Les 
sacs. et. les courroies en cuir noit..:--! ..* 

pr 

„Categorie; a 

„Un manteau gris en drap pour trois ans; 
attila 2 “ans; —pantalon 1 an; —bonnet de po- 
lice rouge rond pour 1 ân;.—toile” cirâe pour le 
kh6pi::2. ans; trois: chemises, deux calecons pour 
l:an;—2 paires-:de: souliers: 1: an;—1:blouse:et 
I:pantalon '4'6t6r1 ian; — lume: de khâpi 2 ans; 
—dlcravate:1 an.:. ji. in e 

“ia Le. malades. seront recus .da s''les--hopi- 
taux „.civils -.et; militaires.. et, soign6s"au :compte 
du-gouvernement:Hongrois. . .... tri 

reusi „L'artillerie- sera compos6e 'de ;: Roumains::”. 
- IL Ohague homme qui passera, de:Pennemi pour..entrer “dans. la 'lsgion aura droiţ aux::con- ditions :ci-dessus -st;. ci-dessous. mentionn6es; iii „IV. Pour diffârents achats, comme brosse,
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gourdă etc.,. chaque ::v6lontaire,: en: entrant au 

service, recevra 6 fl. argent. „tarta 

X. Les homines bless6s ou estropiss en ser- 

vice seront. considerâs: comme les nationauz::: 

„VI... Les :veuves. et: enfants des -hommes, 

morts sur-:le; champs de. bataille seront; pension- 

n6s: par le -:gouvernement. : Hongrois:-en propor-. 

tion .des:grades que':les dâfunts occupaient;, et; 

comme .'ceux.: qui se “sont. particulierement « di- 

stingues- dans la guerre. îi: SII 

„VII La: l6gion sera sous les orâres au got 

vernement national Hongrois. ii 

„VIII: 'Le temps de service es , pour a du- 

r6e de la guerre. i si : 

„IX... Ceux qui: ont servi au “imoins 3 MOiS 

dans-la 'l&gion st qui aprăs la guerre. voudront 

rester. au service Hongrois :seront regus dans 

l'armee. avec.le meme > grade” au ls: avaient dans 

la legion. Di i : 

ai Xa: Ceuă qui. vouăront; entrer au. service 

“civil: vecevronti „les emploits: conformes : ă 'leurs 

grades militaires et.ă “leurs 'capaâcites.. Les sol- 

dats -pourront. recevoir ” des „Champs; et. autires 

secours pour. devenir. cultivateurs. - ii 

„XI. “Tout homme qui a servi dans la l6gion 

est: de: droit citoyen: Hongrois:: i i 
pei 
ah dee
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x XII. Le. commandement ;'sera -en langue 
Roumaine. TU E uri petre 
“ii XIII. Les.officiers.jusqu'au:gradă de. capi- 
taine , sont: nommss; par”: le 'commandant; de. la 1&- 
gion..:Les officiers :sup6rieurs: sont -proposâs par 
le: commandant; de: la,:-l&gion.; et: approuvâ6s.:par 
le. gouvernemenţ;, :Hongrois..: Les' sous-officiers- et 
caporaux. sont nommss -par-.le commandânt;. de 
la: l&gion. Le; commandant est : proposâ.par :/En- 
VOYE du parti national charg6 de :la;:/forinaţion 
de. la l6gion.,et „les .del&gu6s .:spâciaux de” L'6mi- 
gration. ei Petrei pere 
ci XIV. Les armes de la l6gion..procurâs par 
les volontaires seront payes parle: gouverne- 
ment Hongrois;ă; 16--fl. argent par; fusil.! | 
n: XV. Lav.cavallerie de: la, l&gion :recevra;::lă, 
meme :solde que infanterie! eţ;. 'Vartillerie; —re- 
cevra :le, fourrage; pour les chevaux, 1 .ration-de 
pain, 1 de viande et 1 krtz. argent par: jour 
par, cheval pour: fourrage... L'escadron: aura.. un 
mar6chal ferrand qui aura, 20 A. aigent-par mois, - 1. ration de pain, 1 de viande par.jour. et:Pu- 
niforme,.. Les lances,. sabres et. 1: pistolet -par 
homme seront. donnss par le gouvernement Hon- 
grois.: Les chevaux seront :au . compte de la ]6- gion et ne couteront; rien au gouvernement Hon- grois. |
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XVI Les officiers ne! peuventi 6tre ..r6vo- 
qu6s que d'apr&s les lois militairesiis iti iii: 

„XVII.;;On ne peut envoyer des orfciers des 
autres -corps pour entrer dans la, lgion sans le 

consentement du -commandant : de. la - 1Egion,. .et 

il sera en''droit de le refuser ou. “de le rece- 
VOT, Ri 

„XVI. Les officiers de tous , grades rece- 

vront un. mois de solde pour entrer.eri campagne. 

Les --sous-officiers-: qui seront nommss officiers 

recevront pour leur. 6quipement 2 mois de solde 

„de gratification. 

„La legion s'engage pour "la dur6g de la 

guerre.. „Quand, linteret, de la patrie la, r6clamera, 

la lsgion pourra, avec le consentement du gou- 

vernement (qui toutefois ne :le refusera pas), se 

rendre dans sa. patrie; avec. armes,- Dagages ei 

munitions. 

„Le: gouvernement promet dans ce : cas 

d'aider. les patriotes. Roumains: pour obtenir. la 

libert6 de. leur patrie, . autant - que. les. intârâts 

communs le lui: permoirone , 

La .l&gion jure fidelits ă la Roumanie et 

ă la; Hongrie. Elle :s'engage , combattre pour 

la libert6- et Pindâpendance, mais jamais contre 

la nationalite d'aucun ' peuple, principe qui lui
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est 'aussi:.cher: au la :brave: et ; magnatiime na- 
tion Hongroise. : E TD o 

-r 
Ţoor 

sait en i dus a Szegedin lo” 14 Sine) 1849, 

ET, ai i iN ; 

„ADprouY6, en principe o 

„Kossuth .. ș: 

„Gowverneur de V'Etat. Hon- 

grois. 1 

"„Lragent de bornieration -" 
Nationale 

„N. Balcesco.. | 

„Lo d6l6gu6 'spâcial de 16 | "Ls dătails eront râgles par 
"migration. ii + Mr leiLieuterianti gânsral 

IEI : : su i Bem-gui:y; est autoris6“, "70. Bolliac... : a dies Sa 
. : da... - rr! pi, fr TO ee 

  

(Anexă la „pag. 370). e - „189, 

»Maifoste du gouvernement Fongrois. 
z 
fite 

„Dans. toute. la lutte. qui. Ss "est, engagâe - en 
Hongrie, „depuis. le: „commencement . jusqu'au- 
jourd'hui, les Hongrois ne sont jamais. sortis de 
la voie l6gale. Ce. problăme :: demontr6 -par les 
faits, devrait plaider. en; faveur de la cause Hon- 
groise .devant :les cabinets, „Buropeens, :qui. res- 
pectent les droits politiques des nations et donne 
une. garantie; que: ce 'n'est point lanarchie et 
le dâsordre :qui.les a pouss6 . aux .armes, mais 
Qu'au contraire :ils. luttent. pour la: d6fense : de 
V'ordre. et du. droit; contre. -Parbitraire et. le: d6- 
sordre. 

.
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„- .„Le'royaume: de la Hongrie, auquel.appar- 

.tenait d6jă la Croatie, Plilyrie,. la Slavonie,. la 

Serbie, la: 'Transylvavie st: la. Slovaquie, n'a pas 

66  conquis. par lAutriche, mais il s'y: est 

" x6uni. volontairement sous: la condition,: que ses 

droits et son intâgrit6 seront; respectâs. La Prag- 

'matigue ::Sanctiân de la : maison .de Habsbourg 

lui. assurait pleinement. cette existence, indepen- 

dante, meme aprăs sa râunion ă.l'Empire. Nous 

n'6numârerons pas combien de. fois: les. Hongrois 

ont sauvâ Empire: d'Autriche; nous ne. repete- 

rons pas les: sermens prâtes. par : chaque . Em- 

- pereur. ă 'son avenement ă la ;couronne royale 

de Hongrie. : Les: pages. de : histoire sont ou- 

vertes -ă. tout le monde .puur. attester les. faits 

des iHongrois et; les serments- de. la : maison de 

-Habsbourg.i:: i i e dell 

„> „Au commencement des. commotionseuro- 

pâennes 'en 1848, les -Hongrois ont;.:voulu:.pro- 

câder! par des 'voies legales aux-amsliorations et 

aux. râfoi”mes! jugces: indispensables.:Le cabinet 

de'-Vienne, sans-se: dâclarer contre'les.Hongrois, 

mettant en-oeuvre sa maxime ordinaire de di- 

'viser pour râgner, par ses agenis illicites, a pouss6 

 Jes: Croates, 'les Serbes et les autres Slaves, ainsi 

-que les Roumans, a demander. des constitutions 

et des institutions" s6parses „de celles . des:: Mar. 

Ghica, Amintiri, 27,641. 
25
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'gyars. O'6tait. une tentative ă amener le d&mem.: 
brement du Royaume de. la Hongrie etă annu- 
'ler :Son. existence. - Le danger qui menagait; la 
“Hongrie a 6t6 compris. non seulement par :les 
Maghyars,: mais encore par beaucoup de Slaves, 
d'entre -ceux qui, composent ce. Royaume.. La 
.preuve en est, qu6 parmi les chefs du mMouve- | 
“ment: Hongrois et-parmi les 'troupes Hongroises 
il:se trouve 'aussi bien des Slaves que des Ma-: 
&yars.'Les Hongrois ont proteste devant le . ca- 
“binet de. Vienne . de cette atteinte „portâe ă: ]a 
“Pragmatique Sanction. Le cabinet de Vienne sem- 
blait -en apparence donner. raison aux Hongrois, 
“tandis” qu'il poussait les Slaves. â prendre: les 
'armes. contre les Magyars, .. et .faisait partir: les 
“troupes Hongroises pour Italie et les provinces 
6loign6es de VEmpire d'Autriche afin de dâgar- | 
nir la Hongrie -des troupes:. nationales. .. Cette 
ruse: du “cabinet de'Vienne a, encourag ă.prendre 
les armes les Slaves dela .Croatie et de: la Ser- bie,. et la lutte in6gale s'engagea; in6gale, car les -Hongrois, n'yant -pas leurs troupes nationales, n'ont eu: que leuis droits et, leur .patriotisme „Pour .se .dâfenăre, tandisque. les Croates ont recu 'de l'argent et des'armes de I'Autriche.. Leurs:r6- giments. de frontiăre sont „Sortis: sous le. com- „ mandement du -chef de Ja: Croatie, et; les Serbes,
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'outre'les secours de l'Autriche, ont regu des vo- 

Jontaires, de Vargent et des armes de la Princi- 

„paut6- serbe, qui n'appartient gudre ă  Autriche, 

“mais fait partie, integrale de la; Turquie; les Hon- 

grois, . forts.de..leurs' droits et animes d'un pa- 

“triotisme. ardent .et âclair6, ont . su . former. des 

armsâes,. et faire revenir une partie des troupes 

„que: l'Autriche. avait sorti du pays... 

„, „Poujours, cependant, 'moder6s et se basant 

sur la, -l6galit6, ils. combattaient -ceux qui vou- 

laient porter atteinte ă la Pragmatique Sanction 

et demandaient au Cabinet -de: Vienne de reve- 

'nir: 3 :4es sentiments: de justice et ă la maison 

de Habsbourg. de. :tenir -les: promesses de ses 

ancâtres. Les -choses restărent lă jusqu'au mMo- 

ment... pi a 

04 ai Ă - a - | Ie 

pia "„Btat “de: barmde Eongroise. (1849). 

 iupUne.lettre de : Szegedin -ă la date du 17 

Juilleţ- nous donne 'le nombre: de l'armse Hon: 

groise-ainsi .que;: les indications des contr6es dans 

lesquelles chaque corps d'armâe 'agit. 

94,000 h.. Sousles ordres du gân6ral: Wetter, 

aprăs avoir battu le ban Jelaciăă, ont
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occup6 Warbas et S'avancent vers la 
Rae direction de. Semlin. - 
„12,000 “n. Sous -les “Ordres du: gensral Guyanm, ; 

: Ces troupes ont .dâbloqug et ravitaillă 
| Waradin et il.se dirigent sur Karlovatz, -+12,000. h. Sous-1es ordres du g6n6ral “Wysoski 

-se sont. portâ. sur Gross-Wardein: 
6,000 h.. Sous les ordres du gânsral Kemety, 

Coup6s .par les Austro-Russes du Corps 
d'armâe du gânsra] Arthur Gorgey sont 

”.. all6 'rejoindre :le: corps -d'armâe du g6- _ neral/Wysoskii.: „ 24,000 n. Sous le: commandemenţ,. du. gân6ral „+“ Perezell.: 6,000 “ag “ces hommes se trou- „Vent dans. le Bana jusqu'ă Panciova, les autres sont Schelonnss entre. Kecs- kemât et Czeglea. 
39,000 h. Sous les ordres du general Arthur Gorgey. Il avaiţ d6jă, Porâre de aisser „10,000 .hommes renforcer :1a.; garnison „de Komorn et de Tejoindre :la grande armee avec ..29,000. hommes, qui lui „Teste, ou si s'est 'lui possible de se por- "ter au derriăre de Parmse Russe dans 

la direction:de Dukla. a tes 
30,000:h. Sous les orâres immâdiats qu- gâne- |  
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ral Dembinski. Ces troupes sont: 6ch6- 
lonn6s . entre. Czegled et Solnoc. . 

h. Devant Temesvar. 
h.' Devant Karlsbourg. 

h. Pour surveiller les mouvements du 

„partisan Ianco dans: les Carpathes.. 
h.. Occupant le Banat et la frontire-Mol-. 

„.: + do-Valaque, depuis ( Orsova jusqu'a au dela, 

17,500 
-de: Hermannstadt... 

h. Formant un cor ps mobile non: Join de 

” Bistritza. “ Toutes. ces: troupes: se ..trou- . 

:vent dans;le Banat:: et dans. la :Tran- 

 sylvanie et:sont command6es par le: 86 | 

3,000 
nâral Bem. i ii e 

h. Sous les ordres: du general Herman 

„.. Gorgey, se trouvent dans les, Carpathes 

+.:.pour . soutenir: les; nombreux corps des 

20 000. 

-guerillas. qui sy: sont form6s, 

h. Dans: les places. fortes, pi 

220, 000., 
„Outre . ces troupes,. ;0N: forme. Une. N0u- 

vele. I&gion: -polonaise.ă Arad, une l6gion rou- 

maine a: 

Szegedin. .: 

-Klausembourg et:.une l6gion slave ă.. 

i]
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„25, . . - 
» Bulletin de la guerre ' Hongroise. Bulletin d armia. 

„+ „Szegedin le 23 Juilet 1849. - 
1 Le g6n6ral Gorgey! ayant 'recu les 'ordres 

de quitter sa position auprăs :de Comorn et de 
se portei sur Miscolez : pour :opârer: de ]ă, vers 
Pesth, conjointement; avec le corps de Dembinski, 
est arriv6 dans cette :ville: le: 22 de'ce mois 
avec: 80,000 hommes, :ayant laiss6 15,000 “pour 
renforcer. la, garnison de 1a forteresse ds Comorn. 
Le gensral Gorgey se mit en marche le- 11 Juillet 
le long de la rive. gauche du Danube. . Ensuite 
de P&vacuation successive de -. Debreczin, Mis- 
kolez,' Szâszbereny etc.; toutes les forces de l'en- 
nemi :6tant concentrâes : dans. les environs 'de 
Pest;-il:a du livrer quatre : combats:contre les 
forces combinâes des arrhâes de Haynan et Pas- 
kevich s'6levant: presque au nombre de 200,000; 
il a battu l'ennemi ă quatre reprises, ă Waitzen,. 
Retsâg, Balassa:Gyarmat et -Losonez. La''bataille 
de. Waitzen surtout; fut courronnâe: d'un: succâs. 
complet,. Vennemi fut: forc6 de se“retirer sur: 
tous les points, laissant plus de 3000 morts sur: 
le champ de bataile. 

„Le lendemain le gânâral Gorgey ayaut 
quitte Waitzen, les Russes pour se Venger ae  
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cet chec ont bril6 et dâtruit complătement la; 
florissante ville de Waitzen, 'leur. cruaut6 etait- 

telle,. que “d'apres des renseignements positifs, 

les commissaires autrichiens eux-mâme ont pro- 

teste contre cet excâs de barbarisme, mais en. 

vain, les Russes ont 6l€ leurs masques et ne font 

plus grand cas de gouvernement autrichien. 

„A Voccasion de la bataille livree dans les 

montâgnes de Rstsâg la perte des Russes n'6- 

tait pas moinâre.ă celle .qu'ils ont. subis ă Wai- 

tzen ; la 'vengeance fut la mâme,.Râtsăg a subi 

le: sort de cette ville, elle fut dâtruite. 

sia dernitre battaille a 6t6 livree ă Losonez; 

Pennemi . fut. mis :hors - d'6tat - d'empecher plus 

longtemps le ,g6n6ral. Gorgey dans sa! marche,; 

qui. -ne.:fut.plus attaqu6 depuis..: Da 

iii, D'apres les: dernitres nouvelles la “jonetion 

entre le corps:d'armâe du gân6rai Dembinsky: et 

Gorgey 'vient; W'etre effectuse.: Le quartier: gene- 

ral du gânâral Dembinsky se trouve ă:Zsâmbok: . 

au delă: de Sâszber6ny. Le 22 il.y avait un com- 

bat d'avant-poste ă O-Tura; un dstachement de 

Dembinsky.:et un autre de -Paskevich .voulant 

faire simultanâment une reconnaissance. forcâe 

"sy sont .rencontr, il ay avait pas, des r6sul- 

tats s drimportanee, aa 

:. „De quartier găneral. de. Varmee du Bas-
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Danube est ă Peterwaidein; on'attend des'nou-: 
velles de ses derniăres. opârations. Le Ban -Jel: 
lachich s'est;: retirâ .ă: Kamenitz. On n: a. pas des: 
nouvelles de la Transylvanie*. 

wProdenati du: girl Bem. IS 

  

„x Eabitanus. de ta Moldauie 1 | 

207 Legi Russes : sienneiit de ' faire une nou- 
velle invasion'en: Hongrie:.et -dans. la. Transyl- 
vanie sans aucune 'dâclaratioii de guerre. L'Eu- 
rope 'se tait ă-catte infraction ă tous 'les. 'aroits 
des nations!. mais 'les Hongrois: sont; assez forts 
pour 6craser leuis ennemis: En: entrant avec les 
Russes dans une lutte ă mort, les Hongrois veu- 
lent: mâme en' faire profiteri:les!: „peuples . limi- 
trophes que !'oppression russe. &crase.: DE 

„C'est dans ce but qu'une: , Partie de: mon 
arme est entrâe 'en: Moldavie. i 

"„Peuple Moldave, si tu 'veux otre libre et: 
jouir 'd'un gouvernement constitutionnel: “Sous'la 
Suzerainet6 de la Haute Porte, lăve-toi ; pour ex- 
terminer les hordes barbares qui infestent ton 
pays natal. Que tous les sommes. “Capables de 
porter leurs armes se jettent sur V'enneni' COomM-: 
mun; qubils' iînterceptent toutes les communica-  
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„tions, et bientât avec le concours de arme Hon- 

groise et de la population” guerridre Valaque, qui 

se lăvera en meme temps, la destruction de l'ar- 

me ennemie ne sera. pas difficile. 

„Le secours de la, Haute Porte ne se fera 

pas attenre, car elle sentira que l'emancipation 

de la Moldavie et de la Valachie, qui veulent 

rester sous la, Suzeiainet€ exclusive comme elles 

Pont 6t6 aiutrefois, pent, seule assurer son e 

xistence politique. fature. sape par le Czar de 

jour en jour d'avantage. 

„Dâfil6 d'oltuz en Transyivenie 19 (7) Juillet, 1849. 

„Le îeneral en 'chef de Varmâe Hongroise 

- en Transylvanie 

u. „Bem. 

“Astăgi cu bucurie 
“* Ungurilor veniţi 

„Pre. Bem în câmpie 
Cu toţă să însoţiţi. . 

: Spălaţi armiele voastre | 
„.. De şolduri le. legaţă bis 

„.. Din câmpurile . noastre 

"Pra. Peel îi alungaţi |
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„ Marte Deule...: 

Cu not.să fi, 

ia Fe! a tei fi iz 

Narte peule, etc. 

BEM ÎN MOLDOVA . 

Mare bravule,,. eu 

Tu însoţesce DR 

Şi "nsufleţesce, i tii 

On: mit de oi despodie. 
Și în frigări” le pun, -. 
“De surle,- de cimpoaie 

Pădurile: resun. pa ă 

„+. Ungurii se. aşează! : 
Pre lângă un mare foc, 

ȘI Bem ospătează 
„Cu dînşii la, un loc. 

„Stai gata acum, cu toţii ! 
Să. plece la, isbânidă, 
Sa gonească Ruşii 

„Să capete dobândă, 

Bem merge înainte 
P'un cal cu ager curs | pis 
EI. peste *nbrăcăminte | 
Poartă o piele de urs,  
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„Iacăi:că porniră ;:: . i, 
„Ungurii mult voinici, ae 

„Ca, lanţuri se. înşiră, Sa 
P'a dealului „potici. 

Feraeile cu jale. . E Aa 
. Privinduri lăcrămând Sa 

„bis. . 
Îi' auqiaii pe vale iau 

Cum se duceaii cântând. 

  

Marte Deule, etc. | 

——— 

27. 

„Adresse du gânral, ein aux Autoriles „Moldawves, 

„Către autoritatea civilă superioară « crapului 

: şi districhuulaă Ocna. aa Să 

„Aflând cum că, avant garda. mea nu maj a 

fost îndestulă a bate trupele rusesci ce se aflati 

la graniţa! Transilvaniei, eii însumi am ajuns în 

Moldova ca să. ajut. naţia moldovană. a. “Boni “de 

tot „pe Ruşii ui 

„Toţi: bărbaţii şi tineri: cari voesce â, con-: 

tribui la această; faptă sfântă sunt chemaţi. a 

veni. îndată la cuartirul general al meii,unde vor. 

fi organisâţi milităresce" sub şefii lor naţionall.: 

Fie-care să ia armele,;: cari vor fi avut, şi aceşti: 

cari :ati cai: Să vie 'călări. : - - il ur?
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„Eşti rugat, - domnule, să vesteşti această 
noutate prin: darabână 'la'toate localităţile din 
ținutul dumitâle şi să împărţesci această, procla- 
maţie pe la toţi locuitorii, 

„Miliția care se află la Ocna pentru a păzi 
pe făptuitori de. rele să. stea în pace, şi astfel 
numai se va bucura, de: protecţia mea şi-şi va 
păstra funcţiile sale... 

„Oneşti, 12. Tulie [1849]. | 

” „General-cap al oştirilor din. Transilvania 
Feld-Mareşal Leitenant 

„Bem“. 

28, | a N 
„Proces verbal de la Conference tenue d Faris par ARE. le Prince Czartoresy, Szarvady, a Pl Dol e 
. „Dans: une: confârence : qui leut lieu chez 23. 

A. l6.'Prince „A; .Ozartorysky eta laquelle prirent: 
part Mr. le comte Teleki envoy6 du' gouverne.-: 
ment Hongrois auprăs la! Republique : Francaise, 
Mr. Szarvady..secrâtaire - de la, dite: lsgation' Hon.-, groise, et: Pulsky! agent : Hongrois ien Angleterre,. „ainsi: que: Mr.: Rieger' d&put&  'Tschech -ă 'la der-; nidre didte gânâuale de I'Empire d'Autriche; hom: me influent dans le parti national de son:pays. .  
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„On discuta et examina, les-arangements ă 

prendre, les: concessions mutuelles ă faire” tant 

de.la part des Madjars, que de la: part d'autres 

populations de la Hongrie, afin: d'assurer la 

paix intârieure de: ce: pays, et: reunir toutes. ses 

forces contre les armees coallis6es: de | Autriche 

et de la Russie. i e : 

„La question une fois. Dos6e; ele. -en fi 

naitre une nouvelle, dont la solution prealable 

„parut indispensable.. La dite - question prâalable 

serait de. savoir, : oă devrait ;.s'arrâler 'la. gtierre 

„de la Hongrie contre la cour. de ::Vienne, ou.pour 
mieux dire, que ferait-on-.de l'Empire d'Autriche 

apres une victoire dâfinitive ? :Cette meme ques- 

tion fut o6jă pos6e par des personnes marquan- 

tes-ă Mr. Pulsky ă Londres. See 

„Et il a 6t6 reconnu en principe : 

„"Atendu que—la : Maison : de. Habsbourg a 

perdu la;iconfiance. et Vastachement; des 5. peaples 

soumis ă son sceptre; cea catuza 

„attendu que—le prestige - ont. ele s'en- . 

tourait et „qui. lui. fournissait; les moyens de gou- 

verner, se:trouve maintenant, dissip6 ;. 

„attendu .que—par cela. meme, la. maison 

de Habsbourg ne saurait plus tre qu'un danger 

constant-pour.. les libertâs et: les droits. sacrâs
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des difierentes - nations, :qui composent .encore 
„la -Monarchie. Autrichienne,  telle qu'elle existe; 

„attendu. que—le .maintien dune “aglomâ- 
ration de' peuples .qu'aucun :motif n'appelle - ă 
vivre .sous:.un. centre Ccommun, ne saurait €tre 
maintenu 'sans l6ser. les: voeux, les . influences, 
les intârets et les droits de ces memes: peuples. 

„La d&châance ide la Maison de Habsbourg 
“et la -dissolution: de son. Empire accomplies mo- 
ralement :par le: fait 'seul! de la :dâsafection  g€- 
n6rale devient:-aujourd'hui une” nâcessit6 stant 
„pour la +Hongrie que 'pour les peuples soumis 
“au: sceptre de: l'Autriche, ce serait done le but 
de la guerre contre: la :cour de: Vienne, :que' les 
“Hongrois - et leurs : allies 'devraient chercher ă 
atteindre. ile e 

„ Mais: attendu: que — Vinteret genâral de 
VYEurope : demande 'l'existence d'un! &tat. puissant 
et :intermâdiaire: entre ia Russie, la: Turquie et 
I'Europe occidentale; pe, 

„âttenau' que—une partie des peuples com- 
“posant -aujourd'hui 'la :Monarchie: Autrichienne, 
tels que: les Bohămes,;. Moraves,: Sil6siens,: IIli- 
riens- et sauf. reserve “les: Galiciens, seraient dis- 
pos6s et trouveraient leur interât ă former. con- 
jointement : avec la Hongrie reconstituse un tat 
f6d6ratif;  
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„11. „attendu. que—cet :6tat :constitu6 sur. des 

bases d'6quite et de justice pourrait r6unir les 

:6lements de force et de: puissance propres ăre- 

:pondre ă Ll'intâret Burop6en au iu aurait ă „sau- 

:vegarder. “i 3 

„I-a 6t6. reconnu en principe, que: c'est ă 

la... Hongrie qui par sa lutte glorieuse: contre 

:PAutriche, s'est : d6jă assure le droit dinitiative 

-dans toutes les combinaisons d'intârât 'commun 

-poui les dits peuples, qu'il âppartient d'inviter par 

un “acte solennel et dans un moment: opportun 

les peuples! de la Monarchie Autrichienne ă; for- 

mer. d'un: commun accord une nouvelle f6dsra- 

- tion, laquelle sans toucher en quoique ce soit 

ă Pautonomie des 6tats fed6r6s, pourrait: neans- 

moins: assurer ă cette nouvelle . f6dâration:- le 

degre. indispensable de force etde puissance.: 

sI a 6t6:reconnu: en: outre, -que les -popu- 

Jations Italiennes: et i Allemandes: de: la :Monar- 

chie, dont les intârâts: et les :voeux :sont necss- 

'sairement  difierents . de  ceux : des populations 

-pi6cit6es: devraient tre :laiss6es parfaitement li- 

bres de':se :constituer : s&par&ment de la nouvelle 

-fsdsration--et: de 'se rsunir chacune comme elles 

_ Yehtendraient, les unes:aux autres allemands de 

.Francfort, les autres-ă un' 6tat' Italien. .. -.: 

„Ces':points ainsi. resolus' quant;: au 'prin-
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i 

'cipe, on examina .la .question intârieure de la 
Hongrie. . .:.. ..:. e - 
* „Des-membres. de la, l&gation Hongroise ont 

“temoign€-.qu'eni .'autant, que les dispositions. de 
leurs compatriotes Madjiars et les intentions du 
gouvernement;; et; -de. la . Diăte -: Hongroise leur 
Staient. connues, ils croyaient pouvoir. assurer, 
qu'on 6tait pret: ă: reconnaitre aux nationalites 
non  Madgiares de la Hongrie tous les: droits . 
“qu'en ;bonne justice. elles: seraient fondâes ă, re- 
clamer. D'aprăs lPopinion' de ces -Messieurs les 
-nationalites. non. Madgiares de. la Hongrie pr6- 
-sentaient deux . catâgories. distinctes, : savoir: 
les nationalites bien d&finies .pour' les limites .| 
des - pays qu'elles:. occupent e. par. les . tradi- 
tions d'une: existence. â&;:part,' et “les .nationa- 
lit&s :moins: d6veloppâes. et non compactes...Dans 
la.-premiăre. catâgorie: se: trouvent la, Croatie, la 
Vajevodyha, et: les: Roumains ; dans''la seconde 
les Slovaques et.les Allemands.i -: i i, 

- i „D'aprăs le temoignage des Messieurs. de la, 
l&gation Hongroise - les „Madgiars seraient dâci- |. 
d6s ă, laisser. aux peuples de la. premiăre cats- 
g&orie: toute.leur autonomie : et de ne les .ratta- 
cher ă:la:couronne de. Hongrie. que par .un lisn 
federal. Saut toute fois les. stipulations ă,: faire 

- pour l'entretenir. d'une: fiotte commune, 'la, con-   

n 
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struction !. des voies - de: communication: et:: “les 

garanties d'un. commerce libre: : . iti i ii 

-„Ces points: principaux en ce: qui“ concerne 

les igrandes' frâctions :r6gl6s resteraient ă resou- 

dre la "question :des-:frontitres : militaires.: -Mes- 
sieurs' de :la':l&gation 'Hongroise -declarent; qu'on 
veut 'laisser. aux frontiăres la libert6: de rentrer 
sous-la loi: commune: et de 'se' r6unir ' aux :po- 

pulations 'civiles de:'leurs pays respectifs, ou de 
continuer,. si :bon':leur:'semble,: le r6gime mili- 
taire — mais qu'on. ne saurait le leur imposer 

sous aucun n pretexte, ni Par. aucune raison: quelle- 

conque. etate 

„Pour 16s.. moutatioias comprises” dans. la 

seconde categorie Messieurs. de la: l6gation: 'Hon- 

groise :prâtendent, qu'en: leur assurant une ad- 

ministration': propre, cest-ă:dire,- dont -le : per- 

sonnel serait compos6. de leurs' nationaux, une 

justice: rendue' par. -les: magistrats -indigânes, le 

libre usag6 de leur langue dans les 6coles, dans 

!administration :€t:'dans! les tribunaux,:: des 'in- 

stitutions communales': analogues a: leurs habi- 

tudes 'et .ă.. leur. 6tat social, :et''le libre exercice 

de leur culte, on aura rempli a leur 6gard: tout 

ce que la justice et l'equit€ la, plus stricte peu- 

vent exiger, et qu'en avangant au delă de cette 

limite on mettrait la perturbation et limpuis- 

Ghica, Amintiri, 27,641. 26
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sance. au „sein ;,de l'6tat: sans. satisfaire.: aucun 
voeu l6gitime, aucun' besoin:; râel.rnirii; sie, 
uri: .„Ces: assurances.; de ;la ;part;: de, ;Mrs.. de la 
lgation Hongroise ont;paru.ă, Sua. le, Prince 
A. Czartoryski:et. Mr. Rieger:iattach6 aux: int- 
rets . des .populations non. Madgiars de la Hongrie, 
res, satisfaisantes ; et;-.conformes aux voeux con- 
„nus :de; ces: popula ilons, par: conseguent propres 
ăi les amener. ă des voies de. conciliation..i. -: Și 
“i „Bt il-a.6t6 convenu. d'un commun accord: 
pa „Îl. Que la Diăte Hongroise. devait. formu- 

ler dans un acte officiel et, sollennel -les  deela- 
rations ci-dessus indiques, et; que les „popula- 
tions non Madgiars de: la Hongrie devaient les 
„accepter. avec. satisfaction. et confiance et: tour: 
ner . dorenavant leurs armes et leurs efforts con- 
tre. l'ennemi. commun, c'est; ă dire contre. la COa- 
lition, -Austro- Russe ; ă ii Sit i 
In p2. Quill 6tait: par consâquent du devoir. et 
de lintâreât des vrais amis de la, liberte dans cette 
partie de l'Europe et. particulizrement;: de: ceux 
dont les. interets nationaux y sont . .engag6s 'de: 
redoubler d'efforts afin q: assurer ce resultat dans 
le. plus bref delai..: Si 

„Paris le 18 Mai 1849 

! 
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29. 

“„Contrat : avec Pagent. du, Prince Czartorinski pour 
Lentree , de quelques- officiers.  Polonais. dans da l€- 

„gion. Roumaine en Trans yloanie.. zi 

„Morisieur” Ton: Ghica agissant au .nom- au 

parti national: Rouman, :apres. s "etre . entendu 

-avec Monsieur Michel .Czaika Czaikovski: Vagent 

de Son Altesse le Prince A. Czartorinsky ă Con- 

stantinople, accepte : Messieurs 'les officiers. Polo- 

nais Jakubowski, Soulakowski et :W ysoski au ser- 

vice de la l&gioh Roumane qui se forme ă Pesth. 

„Les susdits';officiers Polonais, d'apres: Yau- 

torisation de agent de Son Altesse le Prince 

-A:' Czartorinski, acceptent le service. dans la ]6- 

gion “Roumane qui se forme ă Pesth, jusqu'ă ce 

qui'ils soient appel6s par: 5. “A. le: Prince Czan- 

torinski ou par son representant ă servir la 

cause de la Pologne d'une maniăre plus directe, 

cas dans lequel les susdits officiers seront libres 

de quitter la I6gion Roumane. Les susdits' 'offi- 

ciers Polonais occuperont dans -la l6gion Rou- 

mane les grades que le gouvernement Hongrois 

jugâra'ă '“propos "de leur decerner. 
op 

„Gonstantinople 1e; 1 -er. net 1849,, Da 

„Ion. Gica. 

„Michel: Ozaiha. Ozaihovshie. . 

. + i ei pi
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se - LT 

Vi SAL Constantin * “alubowski! lieutenant; au 
regiment” des lanciers de : Karkow,: d6mission6 i 
en 1847; il a commands un d&tachement de 
cavalerie: en:1848 dans le grand -Duchă.. de Po- 
sen;“il a.servi en: Italie dans; la '6gion: polone- 
lombarde.. en: 1848. pendant .la premiăre -cam- 
pagne et. dans. la; l&gion polone:romaine en 1849. 
„ut „ML. Valerien ; Soulakowski.. 'sous-lieutenant 
du regiment d'infanterie: autrichienne Koudelka; 
il.a fait la campagne .d'Italie de:1848 et. 1849 
-dans. la. Jegion;. polone lombarde et polone-ro- 
maine. 

 M.- Jean: Wysoski &love de. “Pâcole: mil 
taire | ;du - gânâral Chizanowski; il a':servi 'ă, Ve 
nise dans. Vartillerie” dans; le. “grade de .:sous- lieu 
tenant“. Pe i rraipa aa Tha 

ae E Rae! 

| 30. . A . „Orşova, 15. August, 1849, | 

„o mlibite, titani 
„în scrisoarea a acum trei gile, ta -am arătatîr în 

scurt cele urmate până atunci. În seara acea, chiar 
ducendu- mă la: Zamoiski şi Bisczanowski ca, 
să” le dai scrisoarea să ţi-o trimită. Aceştia mă 
asigurâră,. că: lucrurile - merg aşa de rii, în cât 
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trebue a gând! la .retragere,..că ei: precum şi 

chiar. Kossuth pleacă. îndată cu :legionul Lehilor 

la Wysoski. Bi voii, le-am dis, să aştept până 

mâne pe Bem. Dar ei mi-a diseră atâtea că mâne 
o fi prea tardii, că m'ai făcut a dice: „oii 
veni cu vol pană la o, staţie sai, „până. la Ca- 

ransebeş şi acolo voit. „aştepta să văd” ce face 
Bem ; | că, “dacă el va vol a se“ “susţine, apoi 

u dinsul Şi mă voit întoarce, langă el“. 
în acea: noapte. am şi: pornit. Pană a! nu. ajunge 

JA Caransebeş, | „Wysoski mi-a dat! 0. însărciriae 

ca să merg. înainte, şi aşa am venit, aseară aci 

la Orgovă. Să 
Mă „Adi am găsit pe “Boliiac! “An află că 

ciocoii din ţară ai dat poruncă, ca ambii de 

vorm intia, între” cât: alţi în ţară să fim arestaţi 

îndată. Nu sciam ce face şi încontro s'o apucăm? 

Aflarăm acum prin  Zamoiski,. care sosi 'astăgi 

aci, că. Bem trage în Transilvania cu-tri geci mil şi 

că se ţine. -Hotărirăm dar să:plecăm îndată spre 

Transilvania pe la Lugoş, pe. unde e calea deschisă, 

Asta îţi: spun ca să scil. i-am spus şi altă dată 

că: voiii-.să mor sai;să fac vre-o faptă mare. So-. 

cot. că acum: vom: put6 ; începe. o. mişcare ro-: 

mână..De: nu alt ceva, măcar 0 grozavă vesbu- 

nare. ciocoilor. pt II a 

„Am găsit aci 'la Bolliac mat: multe scrisori
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de la; tine. Nam. 'avut':timp-a le decifra.: ÎN tri- 
mit. epistola” lui: Golescu. “Seriei săivie încoace“. | 

Cr 
e - pe . 

iz Ta. i i: in pi 

  

NE ii aa a “31, 
E: 

ou? iioa 

„Paris, 17 Octobre 1849. 

„Chei. rca, o; suis, a Pâris depuis, hier 
soir. Je, Suis venu. par Pesth! et Vienne. e nai 'ai | 
pas 1e temps de. te raeconter. la a „niănidre tout. 
role, et. les dificrenis deguiserments avec les- | rr 

quels jăi traverse tous: les Stats du, Schsvartz 
Gelb. Je Pecrirai „deriain “une lettre detaillee. 
Mensonge et courage, Voila ce 'qui "ma 'sauve. | 

„„Adieu., „Mes iimabipenţe, ă M-nie, Ghyca. 
ii: 21 

să îi sa tf : hi : „Tout ă Lai ÎN Si | 

pă Balciseoi. 
i piu ie 

  

„ALon- cher- viăiix,. “Rotnariul i nu: piere, dice 0, vorbă veche. C'est cs qui'iă; explique 1e:miracle: de 'l'6vasion: de ::Balcesco. rJ: en * suis .:hsureux comme 'si'.javais:revu mon: proptre frăre.: “Vivent ceux qui ne 'sont. pas” morts.. Voillă: mes opi- nions; 'Je :t'ai: envoy€ -par -un certain Mr.:;losth ! une 'lettre::de recommandation.;- Nela; prends 
pâs:au serieux :par la raison que : moi- -meme je n'ai jamais vu mon recommand€.'. A gis:-en 
cons&quence: et .portes :toi bien. Je. t'attends a



N. BĂLCESCU , 407 
  

Paris et; en. attendant, je t'embrasse et te prie 
de: presenţer” mes : „amities ă A -me: Ghyca. 

3 , 

„Salutare frateasca. RN Da „Salam alekim - 

„Ion, Alezandri, PR AY. Alezanări“. 

92. i iti ai „Pare, 22 Octomvrie 1849. -:-: 

plite Gica, i 

„Tată urmarea” istorier: ele. Boliaci ti-o f 

povestit? până când: ne-am despărţit. lângă, Ca- 

ransebeş. Am intrat: în: acest oraş, ;cu. toate :că 

mi se :spunea; că :pot;: găsi . acolo: pe duşman, 

fiind-că vream să merg la: Bem: şi altă cale-nu . 

aveam... Nu .era : nică” imprudenţă, - nici :.uşurinţă, 

nici. esces. de'vitejie, ci numai stăruința: în a în- 

deplini hotărirea de'a ajunge în: sfirşit pe Bem, 

_după câre ' alergam :de vre-o: trei: săptămâni. 

După ce: m'a;lăsat Bolliac, 'eii. am - propus . Un- 

gurului ce ne!insoţia d'aintra ca mine în o- 

raş, vrend a espune! pe Racoviţă, şi pe Florescu. 

Ungurul'a 'primit.: Atunci- şi băeţii n'aii- vrut să 

mă: lase a merge singur. şi sai rugat. să le 

daii:voe a veni: şi el. “Am aut norocire a nu 

găsi -pe vrăjmaş în -oraş.şi a apuca drumul Ha- 

ţegului, unde după o cale de: un ceas ajunserăm 

„ armata. Ungurească ce să 'trăsese dinoraş.;. Mă
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întâlnii cu capul.:ei comtele; Lazăr. şi. merserăni 
împreună. până : spre .Poarta : de fer, câmp vestit 
de glorie a lui Huniad cu Turcii. MB silii în 
tot „chipul să deştept puţină: inimă în comtele 
Lazăr, care împreună cu arinăta lui erăi foarte 
demoralisaţi, îndemnându-l ca, să ne - oprim şi să 
dăm acolea in acea posiţie minunată o bătaie . 
în cinstea lui Huniad. Dar în zadar îmi fu silina, 
atunci îi lăsai şi plecai cu 'soţii me! spre Haţeg. 

“ „Până a nu' ajunge. într'acest oraş intâlnii 
locuitorii şi . oştirea : fugind, şi . strigând : : Istene 
Muszka, acea, ce vrea. să. dică.. că Muscalil sunt; . 
îm. oraş.: Cu toate; acestea .nu ne întoarserăm în-. 

„dărăt şi intrarăm „în oraş.: Musealil :eratu la.por: | 
„ile oraşului:.pe. deal, şi: comanâantul oraşului se 
ocupa. de a capitula.. ; Şedui «În: oraş; până. când 
am văgut :pe:-Muscali a; porni, să. intre; atunci 
mă trăsei în: grabă, înapoi până la un sat anume |. Grădiştea. Acolo lăsarăm 'trăsura : Şi incălicarăm 
pe cai,. luând o călăuză, ca . să: ne. treacă. peste 
munţi. pe poteci spre Deva, unde ni se spune: că e;Bem.' După..o călătorie. de: 0 gi prin:munţi, 
după ce am fost primejduiţă :d'a, :fi arestați şi . ucişi de ţărani reacţionari „ce ne;luă de'Unguri, Ssosirăm-.seara la .un sat : Linjina, --unde aflarăm că cu 0 -gi înainte armata lui Bem . s'a 'des- făcut. şi. că ''el -a, pornit pe. la Luncani: peste 
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munţi: la -Orşova;: Nu-ţi: pot descrie ce am ..su- 

ferit. atunci, :v&dend. toate illusiile :mele : perdute 

pentru. tot-deauna... Nu-mi mai rămânea atunci .de- 

cât:să, vedem cum, să ne scăpăm viaţa,-căci ne. 

aflam  împresuraţi::de --vrăjmaşi. “Drumurile. spre 

Orşova: îmi eraii închise; şi, Orşova. cu depărtare. . 

Puteam, cu anevoinţă însă a intra. în ţară la 

Vulcan, dar. sciam. că:-voiii fi:arestuit.: îndată ; 

am .hotărit „a trece printre: Ruşi: şi :a mă arunca 

în ; munţii-ilui. Iancu. Plecai;a'doua gi: cu Flo: 

rescu:.şi::Racoviţă.: spre :Mureş, vrând. a „trece. a: 

cest, rii -printre Deva. şi:podul : Simeriei. (Piski), 

- unde. şi : furăm - prinşi: de; Cazaci : şi iată cum: 

Aşteptam lângă Mureş pe un deal ca:să înnopteze, 

să trecem .riul fără a ne..ved6: picheturile. mu- 

scăleşti înşirate d'alungul. riului, când ne pome- 

nirăm cu un: escadron .de „Cozaci lângă noi., Pă- 

durea, era..departe. Hotărirăm atunci. a-i :inşela, . 

Şi. plecarăm „spre. dinşii, le .diserăm că suntem 

ai. Iancului, -etc.. Ei ne luară cu dinşii să ne ducă + 

la .Liiders..ce era aproape 'cu. tabăra... Sciam că 

acesta mă .caută.. şi are: pe Jângă ..dinsul; copoi 

cum Popescu, Bălăşescu şi alţii din ţară... Pe 

drum .ne împrietenirăm cu: Cazacii: ce vorbiau . 

românesce; le :deterăm-tutun,. îi înşelarăm cu 

vorba, astfel în:cât ne: deteră. drumul şi ne în- 
toarserăm:-spre! Mureş, : pe::care îl; trecusem a .
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doua: gi dimineaţa!» În: două;dile'-de' Ostsnitoare 
călătorie “prin : îhurţi ajunserăm “la: Campeni. 

- Iancu,:pe. care.ril însciinţasem : de: sosirea, “mea, 
îmi:.găsise::io colibă;-într'o - pădure : în: preajma 
„Câmperiilor,i'unde 'şeguii- ascuns: o lună: de: dile. 
Ruşii. şi Nemţii: mă 'căutatt!'pe moarte işi: Iancu 
„afost: chemat de două ori. la; Sibiu :şi cercetat 
despre: mine::+Din' norocire acturile: cari arti 
putut: -compromite 'pe-:Iancu nu. eraii "cunoscute: 
Nemţilor 'şi:Ruşilor, şi '€l pută ă se desvinovăţi 
şi: a- dice că nu'scie unde:sunt; eii.. Românii q'a- 
COlO :mi-ait':arătat multă: dragoste - şi 'jertfire.'- A: 
fost peste! putinţă să pociii :capăta: un. pasaport 
sub. ori:ce nume. : De :acea am! hotărit ântâiti să 
trec în Moldova pe:ascuns: pe la 'Toplitza -peste 
munţi şi să. mă .predaii:: Moldovenilor: ca să%--mă 
treacă. în . Turcia:::Pe urmă am găsit 'ca: mai -si-! guir d'a merge. la Semlin şi a. trece la “Belgrad. 
Industria, - Muntenilor, unde niă aflam, :este-a face şi a-vinde -doniţe şi ciubere, şi astfel. ei pot 'că-: lători în toată ţara “Ungurească, “fără. ca: riimeni: să-i întrebe 'de pas. Hotării dar. a: mă “face qo-; niţar. e a a 
8 bolnăvisem în munţi de uri Şi de ne- lucrare, mă: apucase .frigurile 'şi .un junghii.: Plecat. bolnav 'şi osteneala. drumului” mă făctă să- nătos. Am. plecat împreună. cur Racoviţă, “ Neni-: 
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şor- şi "Dincă, “eroul! bătăliei dela Bucurescii “eu: 

Turcii, 'ce' fusese! lângă Iancu. Eu nu vream săă: 

iai, Qar 'el ai insistat: dorind: să vie “cu * mine 

la Constantinopol:! Ara: luat; trei ţărani sai moţă; 

cum i'se numesc: acolo; am : încărcat: trei 'care 

măări 'eu-! doniţe, ne:ami-spoit ':cât'-am :pututiişi 

ne-am îmbrăcat iri :zdienţe::'ca'-să isemănăm “a 

mâţi; şi am pornit; la drum: prin ţara Ungurească 

pe:la Buteni la; Arad. Luaserăm încă dela: Iancu, 

afară-a6 revaşurile de 'doniţari, ' nişte atestatuni 

sub nume schimbate că suntem "din: ţara: Ro- 

mânească ! şi “că: ne-ami bătut;:pentru: “Impăratul 

împotriva! rebelilor:“Maghiari:'şi că mergem pe 

la; Semlin-:la: Belgrad'să'ne căutăm familia.“ După 

o:călătorie de“trei:gile făcurăin. o: întâlnire “ne- 

plăcută..-Un tist de 'gendarmerie ungur, 'cu mai 

mulţă:: gendarmi neiopri 'în:'cale, începu 'a :ne 

căuta prin care sub pretest da-căuta: arme: (arine?);: 

găsi:'nişte mantale şi nişte /cisme, începu 'a ne 

sudui şi a; gice 'că le avem 'de furat dela dorini. 

Nu fu destul: că':ne luă: hainele, 'dar: din neno- 

rocire se- găsi un' atestat d'acele ale lui: Iancu, 

-pe. care Nenişor. nu îl ascunsese bine; întrebă, 

al-cui este. Dincă spuse că'e al lui“ şi îndată, 

il 'arestuiră şi:nouă ne 'dete' voie a merge îna- 

inte.: Se :despărţi bietul Dincă de noi fără, haine, 

fără “bani, "căci: n'avusel' vreme- a-l 'da, avend
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banii: ascunşi. Mi-a părut tare răă de -dinsul, căci e. un. zâravăn. băiat şi mă îngrijia pe drum. 
> Cred; că, .o fi scăpat . de; vreme ce e „cunoscut că; s'a. bătut „Pentru Schwarz-Gelbi, şi îl! scia şi ei şi Ruşii. Această, întîmplare ne-a făcut a schimba drumul; şi a, „merge: la; Lipova, d'acolo' pe la..Ti- mişoara,; la - Panciova şi  Semlin. Sia 

„Am făcut această, călătorie. în 10-gile Vin. gend. la :doniţi :din sat în sat; şi din oraş în oraş, Am trăit, r&u: dormind ; tot, merei.-pe iarbă u- medă,. în ploaie, fără, foc, hrănit răi, Viaţa asta 
câinească :m'a. făcut, sănătos -Şi apoi _potriveam 
lucrul. avec ce fond. de, bonne :humeur, qui, ne 
manque dans les temps ordinaireş et, que je trouve toujours; en::moi dans les grandes; oceasions,. Aşa de esemplu la Panciova „am . petrecut; :0 gi. în- treagă . în „piaţă: pe. o ploaie ;straşnică :vingend ciubere. şi : certându-mă : cu... babele câte un ceas pentru -un Crăiţar. Am: lăsat căruțele cu :marfă la. Dunăre 'şi. noi am intrat “pe. seară în Semlin.. Am petrecut :noaptea .intr'o cârciumă, -unde am. fost primiţi de.pomană,..A doua, di.: des. de -di- mineaţă am. alergat pe..la.: cunoscuţii noştri, cău- - „ tând:mijloa da, trece.la. Belgraq Şi i-am găsit. pe toţi. speriaţi de tirania. Nemţilor, dicându-ne să. fugim cât: mai curend : că, e-peste putinţă. să trecem în, „Belgrad, ce e un.loe bănuit. Am fost; 
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în' sfârşit „la; consulul engles' Fontblanc, care mi-a 

spus: tot: acestea. I-am» arătat că âm'un pas'fran- 

ces: dar :că nu-l'pot: da “de' faţă,! de: vreme -ce 

“ poartă: un' nume: polon şi supus austriac! (aveam 

pasul! lui: Deivos) şi 'că n'are nici 0: viză: nen- 

ească 'şi astfel: nu pociti esplica cum mă -aflu a: 

colea... EL: îmi făgădui să. meargă la: Belgrad să-mi 

scoaţă un .revaş dela 'Limperani ca să pociii trece, 

dar 'îmi 'gise că pentru cei doi:-soţi! ai” mei nu' 

se: poate .face nimic şi că să fiu mulțumit: de 

. voit: pute -trece :şi 'Singur.:: M8 'v&dul 'atuncă 'Si- 

lit să povăţuesc pe Racoviţă -şi -Nenişor: să 'se 

întoarcă.-indărăt în Ardeal, şi, fiind-că' ei nu sunt 

corpromitaţi, să caute a dobândi pasuri bune cu 

căre să călătorească: Apoi. trecu Dunărea, mă 

îmbrădai. în“ hainele :mele. şi. m& întorsei în Sem- 

lin că un.om de treabă, trăgând la un otel. A 

două. qi::Fontblanc îmi aduse răspuns dela Lim- 

perani ca să-mi -vizez pasul. Îl repeta că e peste 

putiriţă,i: că: cum--Yoitt arsta, la poliţie mă are- 

stează. EL. îmi gise: că el nu-mi poate face.nimic, 

că Limperani:are datorie a face .şi nu vrea, şi 

mă lăsă în uliţă.: R&măsei în posiţie foarte” am- 

 barasantă: Mă aflam în “Semlih fără nică un pas 

regulat,;- fără, să sciii ce nume să dai la otel, unde 

mi se cerea:pasul: A” mă intoarce inapoi :nu'se 

inăt- putea, căci căruțele plecaseră cu: soţii: mei.
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Eram:.sigur,, că trebue; să. mă, arestuiască.: Într'o 
asemenea, ;posiţie altul. s'ar. fi:aruncat „în. Dunăre, 
ei .hotării -a. mă arunca;pe :Dunăre şi-a mă duce 
Ja,-Viena.;: Îmi. luat. inima, în. dinţi, şi „atestatul 
lui. Iancu. în mână, şi mă; dusei. la General-Com- 
mando. În spusei:: multe şi: potrivite, minciuni ; 
că eram.șă merg.la. Belgrad, dar. audind' că:.ru- 
denia, mea .nu se „mai. află „acolo,.- voi să .mă 
duc la: Viena să-mi continuez studiile.: După mai 
multe cercetări. şi consultări ;isbutii a,. dobândi 0 
-YViză.. pentru „Viena. În pas. aveam mumele de.A-. 
lexandru Ionescu. il ia ie i, 12 i„Speram că „voii - put, „evita Pesta, şi:a 
merge. pe. la, Agram,.;dar., vaporul: de.;pe.: Sava. plecase şi trebuia, să.. aştept.10 „dile; „fusei silit 
a. nu „perde vreme; Şi. a, pleca, înainte, pe..Dunăre 
la Pesta. ; Mustăţile mele. rase mă;:ajută de nu ful. cunoscut. în, Pesta, iunde,; am :fost;; silit „a şed€ o:di: şi-a, umbla : prin. -.cancelarii spre: a-mi viza pasul., Aceleaşi. ai vrut':să.:m8; piargă..; la Viena, unde am . fost. asemenea. foarte mult . su- - părat,. de: poliţie . în două „dile ce-am. 'şegut,! Ca să iau..pas dela. Mussurus. pentru Berlin a tre- "- buit:să aduc un bilet “dela , baronul Deben, ; cap la poliţie, că, sunt. supus. otoman, „Acesta, i: m'a, speriat atât de mult; cu. chesti6nelelui,. în. cat pierdend. răbdarea Supbrat i-am dis:, „cela, valait 
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bien la „peine.. de combatire pour votre “Bmype- 

reur pour &tre questionn6 par vous comme un 

criminel“. Aceste ;vorbe.. mi-ai scos; biletul. Ast-. 

fel; am „scăpat; de: Schwarz: Gelbi.: Ce „e :.mai--cu- 

rios. în. toate - aceste; este: „că am. scăpat, cu; banii 

lui: Liăders.- pate a tarie 

iri Iancu primise. 3 mil: galbeni. în: bani de. 5 

ruble dela Luiders şi dintr'aceia mi-a dat şi: mie 

50 42 .cucari am călătorit, căci bani: nu aveam, 

'Trebue 'să: scii că, afară .din banii: ce-am: «luat la, 

plecarea. mea, din ; Constantinopol, despre a căror 

intrebuinţare. ţi-am. dat. socoteala, jam - cheltuit 

încă -dela ; mine! pentru: ţinerea mea şi :a vr'o.nouă 

compatrioți 1130. 4F..Scii, că. am. Vuat dela Kossuth, 

când :m'am dus în munţi. pentru cheltuiala. dru- 

mului, ca. la 150 %,. şi. din aceştia, am cheltuit; 

banii ce mi-al trimis prin. Zamoiski nu, j-am pri- 

mit, căci: nu-mi. trebuia. “Tu „mi-eşti : dator.. cu 

12 +£ din. banii. lui. Skender.: Am Să:iail. vre-o. 4 

sati 5 .4F..de:la 1. Ionescu şi alţi. atâţia, dela 

Zane ;..de ei. put. săi :scoţi şi să mil 'trimiţă 

mă. îndatorezi. -De ai: mijloc. .să mai. adaugi vre:0 

20 .sau.30. „4 . dela, tine. împrumut. :n'ar. strica, 

că mă aflu tare strimtorat aci,. sosind . fără. pa: 

rale multe Ş, îră. haine. 3
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- „26 Octoinbrie. : 

„Alaltăeri: a sosit'şi I..: Bălăceanu (âl nostru) dela Viena. —' Florescu, Caracaş aă fost in: munţi | 
şi d'aci Sai dus'la Sibiu, -vrend să 'se. întoarcă în ţară. Deivos, Duilie şi alţii rămăseseră în Cluş Şi” erai: să. se traga în munţi cu'gen.. Gal, apoi 
nu. scili ce s'âui făcuţi... - SR ata n sÎn. munţi trebue să, scil că pe Român! i-a 
desarmat; şi-a băgat: garnisoane prin toate 'sa- 
tele. Cererile ce au făcut Românii prin depu- 
taţii lor la Viena n'au fost primite. : Lauriănu şi 
Barnuţiă sunt în Transilvania. De.se va declara 
resboiu, cum nu cred,: apof-eti viii la, Constanti- nopol, de nu apoi; cred :că tu :vei:.veni 'aci. Aşi 
vrea, în această din urină, întimplăre, să ne apu: căm aci a scrie o revistă Românească serioasă, care să ne desmeticâaseă pe 'toţi - Românii. din ameţeala, în. cari suntem şi să: ng “îndrepteze pe o cale 'bună. Pentru aceasta .ne trebue fondusi. Eu--voiii- serie “ii Negri în. Moldova: Asemensă, socot că, de .n'al întrebuințat toţi. banii, ceicred poate că i-al primit acum dela mumă-imea,- apoi îi' putem întrebuința, in - treaba, aceasta... :.:. > „Spune te rog lui: Bolliac: şi lui Bolinti- neahu complimente. Bietul Bolliac a avut no- OG că. n'a rămas cu mine, că se prăpădia. Ne- 

d 

  
4 
4 
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vasta,: lui. a; fost la Cuş.. Acum: s'a dus, socot, 

în ţară. pt, SD ata 

„Bă. aveam: hotărârea, „xriină. la Constanti- 

-nopol, d'a:m8. aşeda între Cuţovlahi, . căci: socot 

de neapărat” a developa naționalitatea, într'acest 

avantpost.. al Românismului. De ai putea trimite 

“un om sdravăn “acolo, ca să ne facă un raport 

asupra stării' morale şi | "politice: a “lor, apoi am 

căuta O: șeoală, şi 'să dăm de 'lucru lă atâţia ti- 

neri: ce: :mor.: de : foame. Ar “trebui ca: trimisul 

_tăui:să. se ia acolo bine cui popil ! şi episcopii: şi 

să-l - ? a: „căpăta î fonduri pentru. "deschiderea! unei : 

goli. - iii 

„Ei aci :am vegut pe: toţi afară de dor 10- 

cotenenţi, cari. sunt părăsiţi de toţi compatrioţii 

afară, de fraţii Golești şi Grădişteanu. Eu după 

toate semnele - îi cred nebuni.  -- 

„Spune lui “Bolliac'că Locotenenţii îl acusă 

că a: vindut şi el o bucată de ţară Ungurilor. 

Te: rog să-mi scrii regulat “prin: toate poştiele' şi 

qi -lul “Bolliac şi Bolintineanu să-mi scri6.::'Dar 

Marin ce face? Spune: multă frăţie” dela - mine. 

Asemenea : şi: 'Skender-bey, “căruia îl vel arăta că 

îmi-pare' răi că'nu Para! întâlnit ca să: putem 

a esecuta plânul: nostru! da -rămân6- tâlhari “în 

Carpaţi. Adio. | 

ta „Al tăi, N. Bălcescu. 

Ghica, Amintirie 27,611 
97
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„oTubite,:n'ar;:fi mijloc 'a „dobândi d'acolo un 
post pe lângă ambasada dela Londra, de::pildă 
Vre. un attachă: saii secretar? De -ce: nu ifaci tu 
ceva. cerând din. parte-mi:'Ministeriului“ RS 

tii ! crt 

  

etapei f 88, ti i Dita 6 Notonavrie 1849, i 

. „Iubite Ghica, :ce.?., iar ne „batem ?: Jurnalele daci; de, vre-o „două dile. ne. face s'o credem;:;:De 
e adevărat însciinț6ză-mă, ca -să vii îndată acolo. 
Bălăceanul e. aci-.şi pleacă ;peste trei dile. spre . 

„ Montpellier. Dar, de. va fi. răsboiu,.. apoi îndată 
ne întâlnim şi plecăm la Constantinopol. Aci ne 
avend ce face, m'am „apucat, de. capul Locote.. 
nenţii, ca să le. plătesc de. calomniile „ce :a..v&rsat asupra ta, şi;a -mea,: Am, poftit pe.Tell. să. se bată la, duel şi nu l-a - dat .meşil. „La fost frică să nu-i facă, vre un glonţ :bubă. . :Am.. de gând să-i -fac atat de ocară, în . cât să-i silesc :să fugă din..: Paris, Am -văgut pe Baron Spleny la: Brown Şi. mi-a..gis că. are. să, ceară, satisfacţie lui Eliad pentru pricina ce sei. . ..... cap 

„Ce fac ai noştri p'acolo ?. Marin, frate-meii, Bolliac. Scrie-mi regulat .şi spune multe,compli- mente :]a  M-me Ghica, din parte-mi. ... 

A ăi 
„A. Bălcescu, 
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„Spune lui Bolliac că am avut aci Jac Te- 

lei o ceartă pentru dinsul cu Szemere, care pre- 

-tindea, 'că el 1a dat'acel nasturi! de diamant lui 

:Omer- Paşa. Lam „spuis” curat n în”! "ochi, că e 

  

“minciună ia at 
MR ppt a Z re! PT reţi z 

1 of ; ze | , E 

! ! r e N s “i i ț : a. 

Sa punte II „16. Noveravrie 1849. 

i a „ivite nică, ia E 

  

i: tn 
) pata 

pi 

"pă: sita, : răi priit” Scrisoare "dslă tine, 

sper” “car cu! “paguebotul” “dela, 19" voii 'av6:; “pă 

trimit aci o scrisoare! dala” Toniesou “mic! „către 

'Jonescu' mare: m o 

„Ce faceţi, vă bateţi sai nu? Scrie: ni! ca 

să soiti” ca':să fac. "Nam" a-ţi “spune d'ăci. Nu 

facem ' Dimic. "Eu “mă gatesc! pentru publicaţie. 

“Aştept să- -mi rimiţi” ş i tu ceva articole dacolo 

d ale tale şi: dale Ii Ionescu. i 

„Complimente | la cocoana. 

gag ÎLE DE 
ar
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BD, i i e pa Decemvrie' (1849), , - 7. - pia tai t pont 

17 3. »Nu'ţt-am.seris -pe.. de o, parte, căci. aştep- 
„tam să aflu: de, eşti „în. Constantinopol ;saiă -al plecat încoa, după cum îmi scrii în : Scrisoarea 
ta din 5 ale lui Noemvrie. 

„Prin actele ce-ţi va trimite Voinescu, vei 
ved6 ce am putut face aci. Nu e tocmai bine, 
dar încâi 'să ine scăpăm de Locotenenţii, să: ne 
organisăm într'un chip Ş.apoi lesne vom  per- 
fecţiona organisaţia. Caută dar-a dobândi cat 
anal multe adesil vei put dintre emigranții. din Constantinopol şi Brussa., Nol, suntem . aci 14, Ja cart: adăogindu-se 2, dela: Genâva ;şi 2. dela Viena, fac 18. Cu cei d'acolo vom. put, ave 
majoritate, «er i „Sel că, aci, spre, a, nimicnici, acusaţiile ce Me aruncă acel blestemaţi, „Carl: acusă ca ,să, nu fie, acusaţi, am numit, o. comisie pentru cerceta- vea de bani rămaşi pe la uni alţi. „EX, după ce am arătat, toată, istoria, bani- lor rămaşi la mine, am spus că plecând din Constantinopol am lăsat să primesci tu banii, d'acasă, şi să-i ţii până so organisa, emigrația, comme nous €tions ulors en train de le faire. Că, la intimplare, când nu vom isbuti a ne orga. nisa, apoi tu poţi a-i"-cheltui în folosul causei, 

  

 



ORGANISAREA EMIGRATŢIUNEI 421; 
  

cum: îi socoti: mai bine. .Eii acum nu sciă, „pri-. 

mit'aj. tu bani: şi:câţi?.: Ce- ai: făcut - cu: dinşii?: 

Despre acestea. mă rog :să-mi dai lămurire: curată, 

ca să scitice. să fac aci. . rii i titi i 

„Ai sosit aci . Biberstein,; polon: “ce-ai cuno-- 

scut din - Constantinopol..: A. venit din: Ungaria, 

de unde 'a:scăpat anevoe;: mi-a spus: că.a,. fost | 

cu Duilie câtă-va vreme, şi că acesta, dobândind 

un: pas. ca Român din: Transilvania,. a::r&mas- a-. 

colo pe lângă Sibii -intr'un :sat. “Tot: acolo: şi 

într'acest chip. ebue să: fie Nenigor, Manu. Şi 

Caracas. EI: Da 

„Boceanu: e. a: Geneva: cu: Mitica, Otet 

lescu. ti PERII 

„Ce s'a făcut Bolliac, trate- meii?. Ne am. pri- 

mit: nic o 'scrisoare dela ei. -... :. 

„Dela :tine. asemenea mural: € o serisoare am, 

cea dela. 5--Noemvrie.: a i 

Sai ! - Lc) “ Dă „AL tea AER 

i „N Bălcescu. 

36. a „Fie 7 ema 100, 

i “o Tubite ; Ghica... ti 

„setels veni la mine. acum şi îmi aduse 

serisoarea ţa din -14'ale trecutel.: Tare: îm pare
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r&i „căi nu sosi: cu; 0 :săptăniână; înainte. 'Ţi-am 
Scrișrieră:ce-am:: fost.-silit:a: face -aci;::De când;am: 
venit: ai: "cădut:.toţi: pe:-mine,;: aşteptând numai 
dela mine a provoca o organisaţie,;. dicând că 
sunt:umiliaţir:să. vagă, că Locotenenţii -îl repre- 
senteză, cu : destulă .nevrednicig ; în: toate părţile. 
ai „A împinsără lucrul prea iute,:- căci eii;:ce- 
Team. mâi înainte a mă înţelege: cu-tine: şi: Ma. 
gheru.:: Simţiam: şi. simţ: trebuinţa „unei. organi.; 
Saţii, :- care.. să, ne : dea “o. posiţie. nu:atât;: către, 
străini : cât. cătr6: Români „i ca'sări putem..;avă. 
oare care inacţie în părţile Române. Dar: eram; 
de :opinie.. d'a forma O societate secretă.:. Tu „Vegă 
dar câtă nenorocire, că, scrisoarea ta. îmi veni: 
taârgiui.. Acum;-ce-socoți-tu.să, facem? -,,. 

„A strica, şiaceastă organisare este -a, ne per-. 
„de. cu totul în opinie şi a,face mulțumire mare la 
Locotenenţi, Gândeşte-ţe curat şi spune-mi ce: de. 
făcut, căci, ei voiii să lucrez mai înainte de toate în înţelegere şi împreună cu tine, căci te 
iubesc şi te stiin mai mult decât se poate că cregi după arătarea d-lui Eliaq. Gândesc că am trebuință,. să-ţi spun că n'am luat nici odată pe . Eliad de confident, al Simţimintelor mele către tine. Şi aceasta e o infamie ca, atatea altele, ce a. născocit; acest Mârşay, i E 
(Aştept. cu. nerăbdare .o Șcrisoare a ta... , 
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ș...* „In privinţa, cestiei: lui Bolliac, . convincţia 

mea' morală este. că Ungurii suni mişei, că nu 

numai: n'aii: nicio dovadă, dâr încă i-am găsit 

curat mincinoşi. intr'aceste 3 puncte, cari: sunt 

destule 'ca .să dovedească că în: toate mint. 

puii... Ad pretins” mai întâi, după. cum şi tu: 

îmi „arăţi, 'că-Bolliac;.a dat ;inapoii-lui Kossuth: 

pinteni; şi garnitura... nasturilor” în Turcia, acea, 

ce nu e adevărat. ut 

pd Szemere mi-a: spus. aci. mie: că -aceasta, 

o adevăr: că: să ;făcut la: Orşova, :dar :că atunci 

prilianturile „erati. încă.:la Bolliac; şi::că: Kossuth, 

în răvaşul: ce.X-a: dat, dice că brilianturile:rmân. 

a se trimite la X Paşa, în vreme ce' eu: fiind 

faţă, -când Kossuth: a scris acest răvaş,” ţii minte 

că: a. dis, după cum:i-a spus Bolliac,! că brilian- 

turile s'aii trimis. Despre ;aceasta: poţi: vede; a- 

cel răvaş ce trebue să fie la Bolliac. - | 

„8. EL spun că un negustor a mărturisit 

în diuă plecării lui Bolliac spre Caransebeş, că 

a văgut acele brilianturi la dinsul. Apoi aceasta | 

nu e adevărat, căci eu am fost tot mereu a- 

tunei cu Bolliac „şi: n'am vădut viind pici un ne- 

gustor, nică. n'am simţit că Bolliac ar fi avend 

acele briliante. --.: i. aa 

ti, Despre: bani Bolliac. avea: 200 4: “daţi. de 

Kossuth — atâta. numai — pe. cari: mi'.i-a arătat.
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Când 'am :găsit!'pe Bolliac la Orşova, era încă 
plin :de ilusii şi gândea că.toate or merge bine şi într'această posiţie; ori cât; de stricat. om: să 
fi: fost, n'ar 'fi::putut să 'compromită el :posiţia 
lui în: Ungaria şi: să se. lapede. de tot efectul ce aştepta, din înţelegerea cu:X Paşa, idee. pentru câre se nevoise atât de mult; şi: 'care .plătia .fi- resce .în "ochii lui "mai :mult: decat acele _dia- mante. ee 

» Toate. aceste. consideraţii mă: fac: să; „cred, cum credi şi tu, că Bolliac e calomniat.: Il. faut chercher î, les. faire valoir. -Dacă Bolliac va: voi 
să-i. dai. şi: o atestare formală : despre”: aceasta - sunt gata a o.face. .. a 
"Multe complimente la cocoana. Să-mi scrie: . "Lui Barbu-n'avusel vreme a scrie.. Com- plimente :lul: Catargiu şi: Marin. î::::- aaa 
aaa 

NE Băteeseut, 
DE SEP a 97 Paris) 15 Dotăvite 1849.-: 

„De când am primit Scrisoarea ta din '14 N oemvrie, la 'care l-am răspuns îndată !puţin, 
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, 

e:'cea: mai bună şi cea mai. practicabilă în :po: 

siţia în. care îie .aflăm.:Ea: are încă “meritul '4'a 

ne:scăpă 46 formele democratice, care în această 

împrejurare : ne :poate 'mai mult vătăma decât: 

a ne.ajuta. De'.acea.ei. am: declarat lui: Rosetti: 

şi: D.. Brătianu că tu, neprimină. a: fi-in Comitet, 

ei: după legăturile ce am cu tine; nu''pot 'sta.: 

Aceasta am seris'o şi lui. Magheru, -arătând la 

toţi -cuvintelă temeinice, pe cari te razimi. tu a 

nu primi. '-Apoi “retragerea: mea. aduce neapărat 

desfiinţarea 'a.totce 's'a “făcut, aci. De- acea: aşi. 

fi fost tare mulţumit, dacă tu n'ai fi dat afară. 

hârtiile ce ţi: s'a trimis de :Voinescu într'âceasta; 

Am. căutat: şi voii căuta, a. trage pe Magheru în 

sfera, noastră de lucrare, căci ne poate fi :folo:. 

sitor. cu: nuinele şi popularitatea lui, de nu prin 

capâcitate. i PA ie al 

„Eu :socot că trebue a':aşeza lucrarea, ast-. 

fel ::"Pu. să r&mâă în Constantinopol ori :cum "vei: 

sci şi vel.put6.- Bu 'să rămâi aci în Paris şi de. 

n'om av6 pe::cine trimite la. Londra, apoi să 

“mă duc odată 'acolo să-mi deschid oare-care re- 

laţii şi pot 'd'aci 'să-mi-ipăstrez acele. relaţii. Pe' 

Arăpilă să-l trimeter -niai-la primăvară în Tran-- 

silvania. . Bolliâc. să: meargă! în 'Bulgaria şi pe 

mall: Dunărei ca! să. fie în comunicaţie cu ţara. 

Magheru: să rămâe „la 'Viena, cae având 'pe:Pe-.,
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retz pe lângă: dinsul ne poate ajută. ;:.Nu, scii. 
dacă ; Maiorescu este. acolo,;: căci: lam ..pute ; ÎN. 
trebuinţa. Ei acilea,-'afară;:de: jurnalele francese, 
cu „cari. sunt. în .relaţie şi .le . dati articole. voii 
să: încep: 0 revistă, română, .; care: să . apere..re-: 
voluţia. noastră, şi, să; pregătească alta:'nouă. Ani 
Şi început; a lucra un articol iîntroducător.:; care 
va cuprinde aceasţa: .ir.! Ze tt 
i» Partea I:— Idea „progresului lege: istorică, 
Aplicația, acestei: legă - în. istoria noastră, 'adecă; 
un: tabloi.. despre istoria : Românilor dela; început. 
pânacum. ; ... .; pu 
iii „Partea IL. — Care . este calea. noastră! d'aci' 
inainte. Trei. ţinte. deosebite, :între: Cari: aleargă, 
Daţiile. . .. tit ai iri 30 at pl. Tinta naţională. cea mai principală, de. 
unde chestia de unitate naţională chestie.de Viaţă; 
şi: putere,atat inlăuntru. cat Şi din afară, şi.care ne 
poate.pune in':stare a:ne împlini misia, noastră; în. 
omenire; Ce este. acum „Practicabil în această, pri-: Vinţă, „Unirea, Principatelor: de. o. cam dată, 'etâ.. 

; *»2..- Ţinta,:socială care;;se .rezumă;în chestia, proprietăţii, de care se „leagă şi chestia: dăjaiei, a: creditului: şi-a. organisaţiei Îi i cai 1 '»8-"Ţinta: politică. saw. formelg;:. Organisaţiei. din lăuntru sai : libertatea. Şi legalitatea, indivi-: duală. Suveranitatea poporului. Tiparul.: Asociaţii. 

ai Tai 

ere 
E CRAI 
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Camera. : Domnul. -Judecătoriile :şi legile. Puterea: 

armată: ;Rducaţia şi :instrucţia, ete.: -:i pia ae 

.pPrincipiuri: generale: şi. însscurt; voit da a-. 

supra, tuturor acestor, puncte.-i-Acest articol va, 

sluji. ca . o.tablă: de;:materii ;şi. fie-care punet;; din-; 

tr'insele,; va forma. in: urmă, i obiectul: unuj- articol 

deosebit, tratat pe; larg. Pie, 

- 3Opinia-: mea e că, cu: incetul această! revistă: 

se, va..face. şeful ce dorim, adecă că. va. concen:: 

tra: pe; toţi în. opinia şi lucrarea :sa: şi' astfel vom: 

putea a dobândi atât: în. țară cât şi între emi:. 

grai 0; centralisaţie; neimpusă,; de :nimeni.: 

intai ACUM trebue să: ne: chibzuim de mijloacele: 

de bani, atat. pentru : tipărirea . reviste), cât şi. 

pentru : cele-lalte. Despre '; „acestea caută: da. do-: 

pândi: dela "Purcă,ei pp i; ui 

în pBd: socot că aceasta :e-cu atat mai: . trebu- 

incioasă, cu..cât trebue să;. căutăm a influenţa.» 

ideile: în: țară, unde se..propun xeforme şi: se nu-. 

mesc, comnitte. Cu atat maj mult ei cred că, cână: 

aceste comitete. .vor sfârşi lucrarea . lor; :Ruşii ca. 

şi Turcii .. Vor: „fi siliţi ca la, 1831 a convoca 0; 

Adunare .. de . revisie care:să le desbată. a să. le: : 

primească. ;- iti : 

„Fă socot încă că “acţia - noastră mai Cu. 

scară. acum trebue; să. se- concentreze în Mol: 

dova : şi. Transilvania; unde : sunt...oameni:-, d'aă:
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noştri:'în .câpul lucrurilor: şi:'Cari :trebiie. îmbol-: 
diți, căcă în ţară, la! noi: puţin putem - face 'nof. 
De acea, eii.voiu: săiiţiii de aproape. ps: Molqo- 
veni şi: am şi. scris: lul::Nepri :ceva; într”aceasta,. 
cerându-i :a „ne. căpăta bani pentru revistă. : Acum 
cu plecarea lui Alexânări poimâne, îl voii mai seri. 

„Scrie-mi de poţi. dobânâi “prin. Moldova 
foaea': din : Bucovina, de::nu,: apoi: ţi-o' trimit ei 
d'aci, :'căci o 'primim. Asemenea câută a-mi 'tri- 
mite [de]: p'acolo -jurnalels- din Bucuresci şi Mol- 
dova, :cum şi din Transilvania. - ta 

„Îmi - scril-: că-mi. vel trimite socoteală: de: 
banii; câri: i-a! iat: dela mumă-mea. Aşi fi dorit 
de s'ar .pută ca în: această „socoteală.: să .nu fi- 
guieze. banii „luaţi . dela “Marin pentru: plecarea: 
mea şi a lui Bălăceanu în Ungaria. Pricina,. e! aceasta ::''că cei blestemaţi daci a: început; să dică -că :acea ice ma. făcut -a: merge în. Un-. garia, a fost -ca' să: am - dreptul “şi privilegiul a: mânca 'aceşti bani. “Aşa, -n'aşi, vrea :Ga :: numele. mei ' să figureze ; “poţi :arăta "acea 'ce.aj dat: la: ceilalți; Ei aci am “dat socoteală de - bani şi. le-am: dovedit că din' 400 4 ce erai 'asupră-my. n'am mâncat un galben, măcar deşi am. fost; strimtorat;: Pentru.::300 4 primiţi: de tine am spus că :pentru “dinşii. tu- ax :să qar “socoteală, - căci ei,. plecând din Constantinopol, am 'lăsat să-i:  
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primesci tu. pentru -Casa emigrației d'acolo, şi la 

întîmplare, când emigrația nu s'ar organisa, după 

“cum: eram în lucrare.a o: face, apoi'să îngrjjesci 

ca aceşti bani să se întrebuinţeze în folosul causei 

cum vei socoti mai bine. Aceasta e pentru in- 

teresul amânduror, ca să nu gică. că ne-am. în- 

„voit între noi să mâncăm banii. Îţi voii: trimite 

peste puţin: copie . de: memoarul :€ ce. am. dat. Co- 

-misiei întru aceasta. .: - “ 

„Îmi trebue: negreşit ca să-l i trimiţi seri- 

isori de recomandaţie dela :Divan :. către; ambasa- 

“dorii turcesci: W'aci.şi dela Londra, ca: altmin- 

„brelea nu pot face:nimic aci. .:: tii 

„În :privinţa instrucţiilor:: ce ceri - a: se tri 

mite “ambasadorilor: de .acolo, Sefels mi-a, gis că 

cabineturile “le-ai dat plenipotenţie şi că totul 

atârnă.;de la purtarea - lor. acum; Tu caută a-i 

lucra, mereii şi: de orl-ce .vei ave “trebuinţă aci 

serie-mi, . dar: numai: te. rog. pentru acele ! reco- 

mandaţii :a::mi-le înlesni ca să -poticere :dela Ca- 

dimach. a-mi, deschide: relaţii aci.. ta 

. Ei, sufer mult. aci din. pricina climei, care 

mă super. la pept.: -:. iri 

AM: aflat; că în Transilvania; Schwarz: Gelbi, 

au: arestat, pe: Manu.. Mr-e.: teamă. de bietul băiat 

să nu,:sufere pentru noi toţi: Avea inimă «şi mi-a 

fost de folos acolo.  -iiisiiiid îi triiidda 9 “rr
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mb il riste ri 16/Docoimvtie, îniruit 
ta ji 

TD TA E i za re CP ee i 
oii Viu :dela. o, soir6e : dela; Czârtoryski şi. 
:scrisoărea ''ta din: 24i:Noemvrie..:- i e 
ii i 3În”aceasta sunt . două 'puncte.la cari 'voii 

  

găsi 

ați răspunde: i pi e e cette tere 
iii, Lui Este i chestia de lucrare într'acestei'im- 
“prejurări.:. Et :socot şi 'am'vorbit:- cu :'Arăpilă, ca 
să mă repez până la Londra.::să 'v&d: pe: Pal- 

-merston:i Poate banii ice: mi-ai: trimis să-mi slu- 
jească la. aceasta, dar! nu-rhl iiva:: fi :de ajuns: şi 
-mă! gândesc de unde;'să maj. capăt. -: Dintr'altă, 
parte acilea om căuta'a'i face ice: se va pute, „Este - grei: că Ministeriul -s? a:! stnimbaţ.. şi că 
toemaj . când 'un “Ministru din ăfară; învaţă niţică 
carte :românească,-1l :: dă, afâră şi'vine: altul ''ne- 
'pricopsit. :Apoi: scii că''ei anevoe se pricopsesc. 

vii * Tot-ce “e de “făcut “mai! bine'-e:: d'aă :pri- “copsi prin Palmerston ;""şi' aceasta 'm'otr:sili- a face, In :gilele astea. voiu- face Un :memoar .sim- plu şi scurt. Îmi-pare:irăii--ca, 'nu-mi::scril (nimic 'despre:.natura "memoartilui, :Găcă ei: cred'!că tre- bue să cerem lucruri practice şi practicabile în îniprejurările'de! faţă, şi: să mal lăsăm lao parte pe: Mircea, Vlad: şi cel-lâlţi.. Trebue a presenta; o soluţie care! să se pară, mar' lesne.: 'Altmintrelea n'0 scoatem la CĂPBtaiU, ni ți a Dia  
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„Îmi-pare răii:că-:nu mi-ai trimis recoman- 

daţiile dela::Divan. Mi-ar! fii fost :de':mare'lipsă. 

încă nu :6:vreme perdută, 'sileşte-te. : "Czartoryski 

-mi-a: spus :astă -seară''că lucrul: e cam pe 'răsboiii 

Ja iprimăvară. “Din. altă: parte 0 "scrisoare: :'dela 

Galaţi 'ce::am .vBdut, spune că la Brăilă au ve- 

nit: 1500 "pioneri Rugi „cari se! „ esercitează: a 

face podipe' Dunăre: 

'„Despre!'istoria; banilor; n'avusei::vreme a-ți 

tiraite, memsarul' ce 'am dat: la: 'comisie,: ce ei 

însu-mi -am'- provocat“d'a.:. se'. face, vădând că 

blestemaţii : ai 'îndrăsnit 'a' mă : acusa că nui'le- 

am: "Gat banii "să-i ' mănânce. „Pricina, în:: scurt 

e: aa mt iati pai 

“din 600 ++. ce mi se dedese spre a merge la, 

paris. şi cari: prin. ofisul Locotenenţii s'a hotă- 

rit: să fie:.pentru- deputaţie la: „Constantinopol, 

sai întrebuințat “astfel : ii pie 

1:20. i opriţi :de la Vistaie e pentru cummpirarea 

“aurului; ---: . 

100: Pi daţi lui: Vasiliadi, casierul deputaţiei; 

"40 + cheltuiţi: în “călătoria, şi: întoarcerea: dela, 

“5: Constantinopol cu deputaţia ; E 

:40 42 cheltuiţi pe ghimie în comun ; îi ” 

48. "+ luaţi. de :Peretz; Sa 

300:4£.-primiță de tine. 
542: EI tr totii
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tit Remân, 581% „meplătiţi din-;suma care 
Sa;'luat, din aceşti. bani;-de frate-mei.: cel: mic, 
icând -a .fost, isgonit din „țară; şi nesciind i natura 
„acestor. bani,:a. luat . din ei. dela :mumă-mea.-ne- 
avend „bani, . şi pe ari am gis că. mă însărcinez 
a-i plăti: Ri” le-am ar&tat pe;larg pentru :ce nu 
Yam. dat. în Transilvania; şi la „Locotenență ;: şi 
că” din această se vede că ei, deşi în mare lipsă 
în; toată -această .vreme,:n'am întrebuințat pe sa-. 
mă-mi, aceşti bani, nici n'am trăit'din bani publică 
ca, toţi cei-lalţi.: Acum.văd că tu în socoteala ce-mi | 
trimiţi treci banii -ce .mi: s'a dat mie: Şi lui : Bă- 
Jăceanu pe 'seama mea, „C'est .donner gain : de 
cause â nos ennemis, ca să dică că ne-am - înţe- 
les împreună ca. să oprim banii pe; seamă-ne. 
Tu scii .că, când am: plecat, în; Ungaria, nu'- era 
Vorba d'a :se plăti aceşti. bani: din. banii ce, era 
să vie dela mumă-mea. : Posiţia -aci e- ciudată, 
căci nu. e. drept ca -nici -tu şi Marin';să, pierdeţi 
aceşti bani; şi eii aşi dori să scap! odată de ori- 
ce prilej ;d'a' fi. hulit. fără. -temeii. de „blestemaţi. 
Gândeşte. dar; cum s'0 :potrivim;, căci. eti':socot 
că această comisie. îţi. va. cere :soceteală qe în- trebuinţarea banilor. 'Tu 'trebue să; arăţi că; banii aceştia sati depus în Cassa emigrației  d'acolo, Şi că i-al întrebuințat cum. al socotit, folositor, a- rătând mai pe larg intrebuinţarea lor. De: nu    
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rămânea ca banii daţi mie să intre: in 'această, 

socoteală, - apoi. încai: arată, că: aceasta nu era'0- 

pinia noastră la. plecare, dar că voinţa emigra-. 

ției a.fost “da se despăgubi „Marin din” aceşti 

bani. Că, aceşti bani: nu 's'aii dat numai pentru 

mine, dar. ati slujit la 10..alţi compatrioţă ; că 

pe lângă dinşii am cheltuit ei dela mine 180 +: 

pentru ajutorul compatrioţilor din Ungaria” mai 

mult. Numele celor ce-am ajutat. cu' bani este: 

Bălăceanu, Manu, Costiescu, Deivos, Vernescu, 

Bozoiceanu, Florescu, Racoviţă, Nenişor etc: 

__ „Astfel te rog, când vei da socoteala 's'0 

dai: I&Thurit, 'ca.-să nu fie prepusuri 'de catre 

blestemnaţi, mică: asupra ta,.nici asupra mea. 

: „Chestia nu. este ca să întorci banii, căci ni- 

meni n'are. drept a .ţi-i cere, fiind ai cassei emi- 

grăţiei d'acolo, şi "fiind că ei i-am lăsat în dis- 

posiţia: ta, 'spre a-i întrebuința in. folosul causei, 

dar” să arăţi că nu i-am mâncat ei, cum vinueso 

unii alţii. - | | 

„In: sfârşit tu zandeşte: -te asupra tuturor a-. 

cestora şi fă cum te vei pricepe mai bine: 

„Despre jurnaluri aci putem tipări în' ori-care, 

numai scrisul e cam anevoe. Ba încă mai mult: 

se bat :'de pe noi, care: mai de care, mai! cui 

seamă după -mine parceque je blague sur la Hon-: 

grie. Deunădi- am :avut: nesce- scene .'ciuate:- 

Ghica, Amintiri, 27,641. 
28
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Unii din ':vechii .redactori. ai Tribunei. -populi- 
lor :vor: să, reînceapă,. acest . jurnal. ; Vre-o ' câţi-va, 
deputaţi 'de: oposiţie şi -- Colson vrea: să facă; 
un - jurnal, tot: de ;asemenea „fel; şi tendinţă. 
Apoi .lupte,--certe,: hule între: ambele : redac-. 
ţii, cari să:pue mâna pe concursul: nostru. şi 
al Ungurilor. In sfârşit: ii m'am declarat: pen- 
tru cea din: urmă redacţie. Asemenea: am luat 
oare-cari. îndatoriri - reciproce cu. foaea - La Po- 
logne alui Oyprien Robert, care se va modifica - 
oare cum într'un sens mai general :pentru toate 
naţionalităţile jar nu numa! pentru Slavi. 

„ „Scrisoarea către Aupick, de-n'o:voiă put 
face acum, o trimit. prin: curierul viitor. .- 

„Pentru aceşti bani. ce mi-aj trimis acum, 
trebue să-l arăţi că mi-ai: trimis. însărcinat fiind 
de emigraţii d'acolo. cu o: misie la. Lonâra... Eu 
cred. că socoteala tu trebue s'0 dat către .emi- 
graţii din Constantinopol, şi „cerendu-ţi-se d'aci 
saii dintr'altă parte să le arăţi că le împărtă- 
şeşti pentru. ştiinţă socoteală. ce ai dat la aj tă. 
acolo.. ... DI a a 
„Am „arătat. Scrisoarea, lui: Sefels la Ale- 

xandri. „El bănueşte. că. Eliad. Sail: Ştefan Go-. 
lescu a spus că acele hârtii Vin dela, tine. Dar 
ei n'am. fost întru. nimic amestecat într'aceasta,. 
şi am. aflat'o tocmai. mai deunăqi. a 
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i: „Imi::pare ! răi:că :nu -avul::vreme::a r&- 

spunde la placuta, scrisoare ice m-a timis Amo 

Ghica; „Ja: curierul : viitor. o :voii „face. 

„Multă sănătate lui Marin, “Baru, Boliac; 

Gaazgiu. titi la i 

„Adio. capta : tt 
a tu „A tăi prieten II 

Sa it cut A. „Bălcescu. 

| -„Terog mult pentru « cet 15 ji "ce “vl- ar scris 

asi vata 'din Ungaria că, ara iniprumutăt "dela 

Bisczanowski, să-i plătescl când, ă, va cere, a sai 

generalul Dembinski“. | st 
i i agil ii Dea gi 9 ui 

) it . aa ——— 

e 
bt a 

| 38. | Sa „Paris 26 Dechemvrie 1840. 

„Am dat note. us TUbicini ! pentru.. ca” st 

facă un “memoar pentru.: Miniştrii ' d'aci, şi -Lon- 

dra. . Astăgi e pata. Eram să: plec: mâne . la 

Londra, dar mă. stânjinesce. lipsa a: vre-o 200 fr., 

cară trebue a plăti aci la: casa unde şed, pană: 

a nu pleca. :Nădăjduesc. Să pot: căpăta, - La, în- 

timplare . înpotrivitoare,. “atunci: caut : prin: Czar- 

toryski: a. trimite memoarul: la. Londra, .ca să se 

dea lui Palmerston. Andrassy::de. vre-o câteva: 

dile e aci şi astăgl îl. aştept: să vie la mine: să 

ne: înţelegem - asupra: pricinei -lul: Bolliac...



436 ai i Ne BĂLCESCU -..:.. 
  

„Dela Marghiloman n'am. luat 'bani, după 
- cum . mi-a, scris . Marin, 'căci n'are.... * SE 

„Aici nu..se. face nimic,. nu se. aşteaptă 'ni: 
mic, cu Ministeriul de. aci nu e de vorbit, căci 
e de agi până mâne. 'Tot ce e de făcuţ.e'la 
Londra, şi mi-o părea tare răi de voit fi silit 
a nu merge, cu atât mai mult că acum aşi avea 
destule înlesniri spre a cunoasce lume p'acolo. 
Noi avem trebuinţă de un om care. să, şeadă. 
statornic saii mal multă, vreme acolo, căci chiar. 
de voii merge ei, nu voit putea şedea mal 
“mult de 10 dile, adecă până s'0 sfârşi cei 450 fi. 
De ce nu cauţi a dobândi ceva parale delă Turci? 
Astfel aşi put6 şed6 acolo vre-o 2? luni, căci 
eii cred că, cearta, aceasta cu Ruşii va ţine mult. 
Apoi nu € destul numai a vea odată, pe Pal: 
merston:: şi. a-i Aa. un memoar, pe care. poate 
nu Iar: citi, dar. a: câştiga, pe toţi. cei. ce-l îm- 
presoară şi a-i sili a-i aduce adesea aminte, pre- 
cum şi: pe. jurnalişti; - lucru. : care .:cere vreme. 
Stavila: cea mare la . toată lucrarea, * noastră. e 
banii..! Acela. care :0: căpăta bani: pentru. causă îi 

„Va făce:cea, mai mare slujbă:; Noi aci ca Şi tu acolo, 
nous. sommes ă bout: des: sacrifices: p6cuniaires: 
Trebue căutat 'intr'altă;- parte... Ei am, Scris: în 
Moldova prin: Alexandri, care: a, : plecat... . 

„Acea ce-rni, serii: despre. foaea, La +Pologne, 
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s'a şi făcut de. mai multe qile, după cum ţi-am 

mal scris. Era vorba. despre format; de :a;l'.mai 

mări, dar trebue bani, şi-a remas' de o cam.tată. 

„Despre revista noastră aştept . bani. spre 

a o incepe. Spune lui Bolliac şi Ionescu să-mi 

inimiţă de lucru: Asemenea; şi tu. aşi dori să lu- 

crezi ceva asupra :creditului la noi ete. i: :- 

a. 

ERIE) N. B“. 

De” 21 Deehemvrie (1849), 

„Andrassy a venit la mine. Lam spus'pri- 

cina! lui Bolliac dupe cum 0 sei şi am arbtat'o 

în' scrisoarea: mea „de. mai deunăgi; el'-mi-a dis 

că a: scris lui Kossuth, dar că, .n'are: încă: r&- 

spuns. Ar trebui ca Bolliac să caute a dobândi 

o chitanţă de la Zaman, căruia dice că a dat 

scrisorile şi diamantele. Trebue să socotesc 'Că a- 

ceasta, interesează. pe. toată. emigrația. şi maj. cu 

seamă, pe noi, cari am lucrat, acolo. împreună. 

Iţ trimit .copis dupe memoar. Ubicini la 

făcut întocmai după cum i-am arbtat în notele 

mele ca să-l redigeze: - Bii cred că e bun. Că 

ivebue să tratăm chestia politică actuală şi că, de 

6 vor cere un memorii maj întins 'sau-special,



'438 miti N, BĂLOESCU ';...:: 
    

asupra .cutărui. sai. cutărui ipunct. sau. părți a 
* chestiei române, lesne îl putem face. Pentru acea 
-mergend la :Lonâravoiă lua, cu : mine “toate cele 
trebuincioase-'spre a: put6 la trebuinţă turna, la 
Memoaruri..;i i iii it 
i a iÎncă, :Mam găsit bani, dar plec acum să mai | caut. De voiit--găsi, „apoi plec mâne seară cu Te- 
leki şi Andrassy. | 

„Spune lui Barbu că n'avusei vreme a-i scrie, dar sunt sănătos. o | 
„Complimente la Marin, Catargiu, Bolliac. 

„1ţă trimit şi- scrisoarea către Aupick: De 
nu-ţi va plăc6, scrie alta pentru mine şi mă 
iscăleşte şi o qăi: i i 
i", E :ered că ar trebui. să. dai :'copie: de: pe 
memoarul.:acesta,:lui Canning, Aupick Şi lui -Ali- Paşa, arătând că; s'a.:dat;i de mine:la Ministerul d'aci 'şi dela Londra.t.; iii. e: E 

i ,   

te. 
n, ; pa LI IE a | Pe ay „Ep 

40... cae a LII IE IEI 

»Memoire de Balcesco remis auz gouvernemenis de „""Prance et d” Angleterre Par V'entremise du ae "Comte: Zamoyski. SE e 
it 

»NSmoirg relatif a Vintervention Russe, dans les Principautes i " Moldo-Valaques.. | i 

d 

Pio 

„Le manifeste, de la Russie date de -19 (31) -



MEMORIU DESPRE PRINCIPATE 439 

  

Juillet 1848 et qui preceda de deux mois en- 

viron : Poceupation - des 'Principaut6s, pose' for- 

mellement ces deux: principes: . RE i 

„1... Que Poccupation sera 'temporaire et 

qw'elle cessera de plein - droit, -sur “la simple de- 

mande: de. la Porte, aussitot que l'ordre aura 

st6 rgtabli dans les Principautes. Do 

| „2. Que le statut organique qui râgit les Prin- 

_cipautâs a besoin d'âtre revis, et:que des mo- 

difications peuvent y €tre jug6es necessaires. 2) 

Comment la Russie a-t-elle “tenu: ces an- 

gagements, :quelles reformes, .qu'elles amsliora- 

+ions -a-t-elle introduites dans le r6gime intrieur 

des Principauts? o i 

„n. „Le' 80 Septembre 1848 le genral Luders, 

qui depuis quelques semaines “d6jă oecupait la 

Moldavie, franchit la frontiăre de la Valachie.ă. 

la tete- de Pavantigarde Russe. Quatre mois S6- 

coulent jusqu'aux premiers jours de Pevrier.1849.: 

A. cette âpoque il ne reste plus aucune. trace 

de Virisurrection qui a motivs aux yeux del'Eu- 

„0 Du, moment qwen Valachie Vordre l&gal aura 6t6 re: 

“ tabli, ou que la Porte croira avoir acquis une suffisante ga- 

rantie du repos îintârieur des deux provinces, nos troupes en 

seront retir6s. (alanifeste du Comte Nesseirode du 19 (31) Juillet). 

2) 1] se peut que le regime aăministratif des Principau: 

tes. soit susceptible d'amliorations, qu'il est besoin m6me 

d'âtre modifi6 en plus dun point (ibid.).
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rope :l'entrâe des: troupes Russes sur 'le terri- 
toire  Valaque. L'ordre 'l6gal, comme 'entend. la 

„ Russie, est entidrement râtabli,: ce. ă. d. que tous 
Ceux. qui-ont pris part aux derniers 6v6nements 
sont : emprisonn6s „0u':exil6s, tandis: que le pays. 
6cras6 de. contributions de guerre, oblige de'now-- 
tir et d'heberger cinquante mille Cosaques, au 
lieu! que.le souvernement Turc entreţient ses ar- 
mees..ă. ses. frais, est -ruins de fond. en :comble. 
De reformes il n'en a -pas 6te -: question.::; Une 
commission, -il est Vrai, a 6t6 nommee, mais c'est 
Pour: Juger militairement. tous les iindividus sus- pecis d'hostilits ă la Russie, i zi 

„C'est alors que la Turquie; croyant avoir 
acquis toutes les garanties' aesirables de. la tran- 
quillite :intârieure : des Principauts, notifia.. au:ca- 
binet. de St. -Petersbourg son -intention d'evacuer . le pays, en invitant la Russie. â.: suivre.son e... xemple..;--.-:: o tea i zi ti tu | +. „La Russie refuse.: Elle ne -nie „pas le droit. de. la Porte, :mais elle asclare: le moment inopor- tun se faisant seule arbitre a l'exclusion de la Cour Suzeraine,. dans "une: question că celle-ci devait dtre seule a acide. | Ce. refus' obligea la” Porte ă prolonger de 'son cot - Poccupation afin de ne point laisser la Russie maiţresse ab- 
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solue du terrain; et'la situation des -Principau- 

t6s continua ă s'aggraver de,jour en jour... .: 

„i „Enfin. le 1rer; Mai 1849 intervint la con- 

vention de "Balta-Liman.: On sait. quelle grave 

atteinte cette. convention, qui, du reste, ne peut 

ate. considârâe comme  faissant: partie: du droit 

publique Europen, :porte ăla fois aux prero- 

gatives de la Cour Suzesaine comme aux: pri- 

vil&ges.. des: Principautes, en reconnaissant ă la 

Russie un 'droit :qui lui. avait toujours 6t6 con- 

teste, celui d”occuper' militairement les deux pro- 

vinces et de s'immiscer dans leur: administration 

interieure: 'Toute fois elle maintint les deux prin- 

cipes ci-dessus. i ata 

„ui. „On nommera. deux “comit6s de. revision du 

Statut organique, 'dont le travail 'sera soumis ă, 

Pexamen du: gouvernemeni: Ottoman, qui apres 

s'&tre entendu avec la Cour de .Russie, le pro- 

mulguera. sous. forme : d'un hatti-scherif.. -. 

ip (Art: 2..de la. convention'de Balta-Liman). 

Chacun des ; deux: gouvernements': entretiendra 

dans les Principautes. de :20.ă 50 mille hommes 

jusqu'ă . ia pacification „des pays limitrophes; 

apr&s Ja 'pacification: et jusqu'ă Pachăvement de . 

la, . Constitution des... Principautes, il'y aura 10 

mille hommes de chaque cot6; :apres quoi les
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deux -puissances 6vacueront complătement et si: 
multanement les provinces. .. 

„(bid.—art. 4). Mais en meme temps que 
“la Russie reconnait: ces:: deux principes, - elle se 
sert - d'un -pout .se, dispenser d'avoir, 6gard ă 
Vautre.:Le: Statut: organique avait, 6t6 râdig e 
promulgu6 avec Vappui de'100 mille baionnettes. 
Ce. n'6tait pas trop pour reviser ce mâms Sta- 
tut; d'une iarmâe d'occupation. ds 30 mille hom- | 
mes, surtout quana linsurrection -triomphe aux 
frontiăres de la: Hongrie?. ' Seulement apres:la 
pacification. des: pays. limitrophes, ce chiffre sera 
reduit ă 10 mille 'hommes;i: iii ii, 

„Soit. H6 bien, aujourd'hui. cette --pacifica- 
- tion'a :eu lieu,-et la, Turquie" fidăle 3, ses . enga- 
gements ayant 6vacu6 partiellement : les Princi- 
pautss, elle : a: droit. de: compter que la ::Russie 
Suivra son exemple: cet 

„Il: n'en est rien.:La:Russie a toujours: un 
pretexte ă mettre en avant pour prolonger loccu- 
pation;'elle repond ă la. sommation de la Porte: 
„Que la Porte s'est trop hâtee de reduireă 10 mille 
hommes. ses troupes en Valachie, que.pour elle, ne pourra remplir:ă ce sujet; les stipulations de la Convention .de Balta-Liman, qwautanţ, que le difisrend au sujet, des r6fugi6s' sera via6 et que les relations seront reprises.* 
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„îi fel est du: Moins: le:icontenu 'd'une;note 

que: M. de Titoft :vient de communiquer: officieuse- 

ment; :ă. la!.Porte-:de:la,"pârt'-de': son; gouverne- 

ment et :qui: a ât6 apportee ă Paris par. les cor- 

respondances: de Constantinople du! 5'Dâcembre 

dernier. î: pi at ta 

„n. „Quelle: est done cette. :nouvelle -prâtention 

dela Russie?.:Et: qu'ont de: commun les refu- 

gi6s avec 'Podcupation':des: Principautes? Est-ce 

ainsi: qwelle tient ses 'engagements? Et ces: pa- 

roles: emphatiques. du; mănifeste du'19 (21) Juil- 

let, :„quele pass6: pouvant;: repondre du: present, 

que” plus! dune foisiă, des: 6poquesi. ant6rieures, - 

Ja. Russie -avait: occupe: tout. ou':partie des Prin- 

cipautes, et: queifidăle:ă, Ja : parole 'qw'elle :en a- 

vait : donne: d'avance, elle ::les: 'avait. toujours 

6vacuses dăs. l'accomplissement des" conditions 

qw'elle. avait mises ă la retraite“ n'6taient-elles 

qu'un 'pidge tendu''ă la::bonne fois ei ă la, cr6- 

dvlite'de VEurope?. - ::c EI E 

+ ;Mais'si la Russie continue. entretenir 80 

mille hommes. dans: les :Principautâs au : m6pris 

'de ses engagements et maigre les reclamations 

incessantes de la: Porte, .xoyons! ce-quw'elle a fait 

en:'vue:de ces: âimâliorations, “dont elle: meme 

avait reconnu::lurgence.. 
Ea ee 

1» „Elle commenga par suspendre les assemblses
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gen6rales ă qui. seules appartient, en vertu des 
capitulations' et. du: droit: d'autononiie. des: Prin- 
cipautss, „Vadministration intârieure du pays... 

„Elle  nomma. 'deux -comites pour ia 'revi- 
sion du: Statut organique; mais ces. comitâs au 
lieu d'etre la reprâsentation l&gale et complăte 
du pays, „sont compos6s uniquement "de boyards 
devouâs ă la Russie, et: nommâs d'office “par: 
elle comme: cela c'6tait, d6jă pratiqu& pour Pas- 
semble de 1881, et si. ici encore le :pass6 doit 
ctre pris pour. gage-du prâsent, 'on' peut dâjă, 
prâvoir: que la nouvelle. constitution qui se pre- 

„pare sera pire que le Statut organique lui-mâme. 
iii „En attendant, . Poccupation Russe: coâte -ă 
la Valachie un. million de. piastres par .mois, et 
pendant l'ann6e. qui vient de. s'6couler la. dette 
s'est:accrue de 20 millions „de 'piastres: (7: mil- 
lions de franes). ci aie 

-. „Le malaise du: pays s'aceroit de jour en 
„jour sous le Hospodar actuel,. qui 'au! lieu: de 
chercher. ă.. faire. oublier Vill6galit6: de: son 6lec- 
tion aux yeux.du parti national, semble avoir 
pris.ă tache .d'attirer le meâcontentement de 
toutes les parties de la, population. ..-. : 

:'»Enfin le. cabinet de. St.-Petersbourg, dont 
la politique depuis la double. occupation. a 'tou- jours. tendu ă compromettre -les :Tures! ViS-ă-vis
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_ des 'Valaques en rejetant sur eux le blâme ap- 

parent : des mesures : de repression qu'elle avait 

_provoques.0u exigees en secret, commence a 

râpandre “le :bruit' que Sa M.. PEmpereur ' est 

pret. ă. exiger de la Porte Punion de deux Prin- 

cipautes et leur indâpendance sous le protecto- 

rat de la Russie, projet: que'la Russie caresse 

"depuis longtemps comme un moyen assur6 de 

la conduire ă son but et au sujet duquel ses 

agents furent chargâs. de sonder les. dispositions 

des chefs. du parti . libral en 1848, quelaues 

jours avant le mouvement de Juin. 

„Et. pour. se tenir prette ă toute, eventua- 

lit6,: elle .organise des. Corps francs de Valaques 

commandâs par des officiers russes et en langue 

PUSSE, 
- 

„Il est temps que les cabinets de PEurope 

ouvrent les yeux sur. cette politique envahissante 

et „ces :sourdes . men6es de la Russie.. Ce n'est 

plus un .; simple intâret. d'humanit€. qui. est -en 

jeu; il s'agii de Lexistence meme de: Empire 

Ottoman.. Il: ne suffit pas Gavoir ferme les d€- 

troits, il: faut. encore, si Pon. tient ă la conser- 

vation.. de. la: Turquie, - couvrir. să frontiere  sep- 

tentrionale et contrainâre le flot de linnondation 

russe a rentrer dans son lit.. Que” si les, puis- 

mia 
: 

cances se dâcident enfin â intervenir,. la..der:
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niăre note :remise au :Divan: par -M., de Titoft 
leur ::en fournit:: les  moyens. par. la. - connexit6 
qu'elle âtablit entre. deux questions jusqutici dis- 
tinctes, -le diffârend  relatif. aux ; refugi€s : et: l6- 
vacuation' des Principautes. Par li YEurope, qui 
s'est .si :vivement : 6mue - en faveur de “la: pre- 
midre,: en demeurant comme 6trangăre :ă la se- 
conde,. est amenee. comme .malgre elle ă entrer 
dans; le „debat, et son intervention en faveur des . 
Principautss. est non seulement justifice aux yeux 
de la Russie, -mais elle devient en quelque sorte 
n6cessaire. DC e a 

„Pour 'ce. qui est d'eux personnellement, 
les: Valaques dont les-uns ont toujours 'tenâu 
au maintien et au. libre exercice de leurs droits, 
tels qu'ils. resultent de leurs capitulations. avec 
la Porte et des traites postsrieurs D, ă:'savoir 
linviolabilit6 de leur. territoire et;leur. indâpen- 
dance administrative et l6gislative, les Valaques 
savent quiils n'ont .pas de plus sâr. garant.:de 
ces memes. droits. que la. 'Turquie. Mais ils sa- 
vent aussi: que la 'Turquie :abandonnâe 'ă.. elle 
meme est hors d'âtat de lutter:longtemps et vic- torieusement contre les exigences de la -Russie, . 

- ai 
pt ——— 

  

1) Citer en note ici les articles du tiait6 W'Andrianopie, qui nous concernent,. a, 
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et voilă -pourquoi ils solicitent; Vintervention di- 

recte : des puissances. ă. seule fin d'obtenir con-. 

formâ6ment aux: principes reconnus par. la Russie 

elie-meme et .ă:ses: propres engagements : 

„1. *LP6vacuation des: Principautâs ;.. 

„2. La: r6union im mâdiate d'une assemble: 

nationale, od: tous .les intârets:.de la population 

soient reprâsentâs,. qui soit. charg6e dintroduire 

dans le r6gime intârieur. des. Principaut6s les 

râformes et les .amiiorations. n6cessaires ; 

„3. Enfn.: Pamnistie. pour toute:; participa- 

ion. auz: 6vânements qui ont servi de prâtexte 

a la double ocoupation: des Prinoipautes en! „Sep- 

tembre :1848.: 

- „Paris le 26 ere 1849. ea 
IT E EI 

  

Pi | Ii 3 Ă Si | E „Lonâra 4 4 Ianuarie 1550. 

| “Sunt, 1 “Lonara gt 1 ale. acestei luni. 

Am edut pe. Mehemed Paşa, căruia am vorbit 

- mult de tine. Eri. a fost. Lord. Stuard la, mine şi 

mi-a spus că, Palmerston. e la ţară şi se va în-. 

toarce peste, vre-o 5, gile. . Lord, Stuard me asi: 

gură că. voii. fi „primit . cu. plăcere . de Palmer- 

ston ș' Că. acesta. se 'căeşte. că n'a protestat. la,
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intrarea Ruşiloi in ţară; noastră la 1848, şi: me 
face a: spera: mult.':: Am” comunicat. luj Stuard 
memoarul, de care ţi-am trimis copie. El pleacă 
mâne la ţară, unde: se: află; Palmerston, ca săi 
anuncieze venirea. . mea. şi să-l: pregătească: .Până 
aturici: caut a cunoasce: pe alţi membri ai Par- 

+ lamentului, cari ne.pot ajuta. : Voiii merge şi 'la 
Cobden. Toţi îmi dic aci că:e foarte răi că nu - 
avem un agent -al nostru, care să! şadă:. necur- 
mat la Londra, că într'o- săptămână nu se pot 
scoate trebile la cap; nici':nu se poate cine-va 
întroduce in lume, care se -face cu grei aci. :De 
acea viii la propunerea; ce ţi-am: mai făcut, da 
căuta bani dela Turci, ca să, şedem unul din noi 
aci măcar vre-o 3 luni, în această vreme, pe 
când durează tractaţiile diplomatice, cari vor 
mai dura încă. Eu m8 aflu tare uşor de parale. 
D'abia mai am 200 fr., căci aici la, birt plătese 
17 fr. mâncarea, şi: şederea pe gi, fiind neapt- 

"vat a av6 un apartament bun spre a primi lu- 
mea. Mâne insă voii căuta: a luă un apârtament 
măi modest cu septămâna.:: Aşi vrea să 'mai pot 
şed6'-o septămână. “Toată, Speranţa în: este “în 
30 + 'ce aştept să-mi 'sosească, d'acasă: în dilele 
acestea. Din Paris am -plecat cu: 400 fr. lăsând 
datoriile neplătite:. Elciu! şi: fără parale, --meige 
r5i. De vel căpăta vre-o 2 sati: 300 ++ dela Turci; 
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apoi. mă pot întoarce: din Paris: iaraşi aci :spre 

a continua 'lucrarea. Cu toate acestea “fireşte:.că 

noii: i- pleca până: a. nu da. :ochi.:cu:Palmerston.;. 

„Mai 'iiată ceva : numat Pentru tine: despre 

care” să nu: scoţi vorbă: pa 

„Sciu :de:sigur că: Ai Paşa. ascris ur Cali. 

mact la Paris, că este vreme a da capăt .;che- 

stiei::Principătelor..ce-de 80 :ani-e..0! belea pen- 

tu Turcia, şi-l. cere povaţă asupra unei! soluţii 

la *această :chestie -spinoasă. «Calimach-a:;r&spuns 

că, între. alte "împrejurări, e]. ar fi: povăţuit. a da 

Principatele: în 'schimb: Austriei -pentru :provin: 

ciele ..adriatice; cari ar: fi. apropiat 'Tureia ::de 

Europa. Dar că acum: “aceasta nu. se.poate face, 

de vreme.:ce . Auştria e 'vasala “Rusiei, şi apoi 

acea, : de .care: trebue a se feri este. .apropierea 

Ruşilor:'de iDunăre,.: care'e perderea Împărăției. 

Ca chestia: Principatelor: se poate alege cu tunul 

sat cu “tractaţiile. Despre” tunuri Divanul: trebue . 

să, ştie:mai' bine ds -poate întrebuința :acest ar- 

gument. Despre tractaţii :socoate- că ar. trebui 

ca Divanul să :ceară- la. Europa ca':să facă din 

ambele : Principate o: “altă “Belgie, adecă, un stat 

liber. sub: garanţia “tutulor „Puterilor. Adecă “ur: 

cia să-şi lepede drepturile sale, etc. “Moi je «tou: 

cherai tr&s. adroitement ce point sans le deman-: 

der,.sans:le donner comme un voeu des popu- 

Ghica, Amintiri, 27641. 
29
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lations; dar cu un mijloc: mai sigur d'a dao 
soluţie “definitivă, chestiei, ;căci” ori ce, altă. ajur- 
nează, numai “chestia, iar.nu-.:0 resolvează. | 
Aceasta, “ca nu. cerend :mult:să nu dobândim şi 

.Puţinul ce cer prin memoar şi ca să nu ne iso- 
lăm de Turci, acea'ce ne-ar vătăma : în ochil 
Englezilor.. . Ia | 

= „In numărul dela 2. genarie din Times este 
un articol, unde se: „vorbeşte . despre: Kossuth 
multe: rele şi. se. pomeneşte şi de istoria lui Bol- 
liac fără a-l'numi pe nume, dar dicendu-i agen- 
tul: român, acea ce mă pune pe mine poate: în 
danţ. Pulsky şi Andrassy: ce mi ai: arătat, 
mi-ai dis că-vor scrie contra,: 

“a Poşta . dela. Constantinopol ce trebue să so-. 
seăscă la :29,: nu sosise în Paris la plecarea mea, 
in' 81: seara şi: până acum încă n'am primit seri- 
soare ' dela, - tine :pe acel: curieri. - Poate poimâne . 

„ Voi primi-o 'dela- Paris, de va, fi sosit până adi. 
„Ingrijeşte-te de bani şi pentru revistă, cum 

şi pune-te pe lucru acolo. a 
„Complimentele mele respectoase la, Madame 

Ghica. - Spune lui Barbu că. sunt sănătos: şi te 
rog nu-l lăsa fără treabă, dă-i de jueru şi si- 
leşie s să. citească cărți. - Die a 

„Al tea : 

mă Bălcescu...
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„Cand, vei av6 un “ocasion trimite-mi lu- 

cerurile ce:am lăsat la tine la; plecarea, mea. - 

„-..*„Parmerston, cu. toate ce gic şi ;lucrează, 

'ories,. a câştigat şi câştigă popularitate din di în 

gi. De.acea nu e temere d'a cădâ“. . 

—— 

"42. Ia 
au „London 18 (1) Ianuarie 1850.. 

„După cum ţi-am Scris cu poşta din urmă 

me aflu:de două septămâni la London şi sunt 

nevoit a:mal şed6 o septămână, din pricină că, 

Lord -Palmerston încă n'a. sosit dela ţară. Am 

trimis --pe' Lord. Stuard să-l previe de sosirea, 

mea: şi că doresc să-mi dea audienţă, şi mi-a adus 

răspuns : că: Palmerston. doresce. a me vede şi 

că ime va::primi - cu plăcere .în orl-ce qi oii 

trece.:la. Ginsul,':după .16,. gi când va veni în 

Lonăra.: -. o E | 

„Aici am' fost mult prin lume şi am cuno- 

scut: mulţă din membrii Parlamentului. .: | 

e „Astădi am: avut '0 :convorbire de două cea- 

suri cu: Cobden, dela, care însă puţin avem .de 

aşteptat. EI gice..că viţa şi religia musulmană 

n'are vitalitate şi că Orientul nu se va puts 

scăpa, decât dacă Sultanul s'o creştina; că
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cu laşitatea, şi corupţia -Turcilor nu e-mijloc d'a 
trata “serios; :că Rusia cu “bani totdeauna va câ 
ştiga. "Apor adaogă că “Rusia în veci ::nu.. poate 
face răsboili: iEngliterei : sai Statelor -Unite, cari 
intro plimbare il prăpădeşte puţinele porturi .ce 
are; că flota rusească, care a vădut'o la Kron- 
stadt, e un lucru de nimic şi de ris; el areo 
bună opinie de ţările noastre şi numesce valea 
Dunărei. Valea 'Misisipiului . Europei... EI dice că, 
principiul lui e la, non-intervention. L-am răspuns 
că: asta: e işi-al nostru: şi:al- tutulor popoarelor, 
dar :nu e'idestul ca :să-l: 'profeseze:0 putere, dar 
să silească : Şi pe cele-lalte 'a-l :păzi; : apoi. acum 
acest . principii e: cu: neputinţă, de vreme ce chiar 
Englitera: a intervenit în' Sicilia : şi în "Turcia, etc. 
Chestia :noastiă 'nu -e. pentru Englitera o chestie 
presentă de interese 'comerciale (poate 'în-viitor), 
dar '0 chestie 'de umanitate şi “echilibru politic. 
La faceasta el: 'răspunde: că “echilibrul. politice 0 
dobitocie a, diplomaților; că chiar câna Rusia 
ar lua, Constantinopolul '; n'ar :câştiga: mult, căcă 
Englezii cu. trei corăbii de : linie aşezate 'la :eşi- 
rea Dârdanelelor, il inchide :de:nu'mai îndrăsnesc 
a 'eşi din cuibul lor. Cobden aşteaptă tot dela 
mișcarea! industrială, chiar şi ::reformarea. 'Rusiel. 
Aceste însemiiări: scurte” vor fi. destule: spre: sarţi
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arăta; cea, ce. putem: aştepta, - dela,. acest. pană, 

care are mare viitor, aci. - pre 

„In scrisoarea ta dela; 12 şi: 18, Decnemvrie 

mt-at: scris. multe . cifrate, „pe care în: parte: nu; 

mai. le-am: înţeles; din: pricină. că cifraces aveam 

cu tine an ars'o în Transilvania, + de:acea,să nu:mai 

scrii decât numai cu cifrul acesta: — Pozus 0 etc.,. 

acesta numai. îl. ţii. minte. Am; aflat aci. de si- 

gur că 'pestei o: lună; Italia, toată, se va revolta. 

Asemenea: în: Paris. e: hotărită. diua. unef'revoluţii. 

Nu lua aceste;de vorbe, ci-de lucru serios. Je le 

tiens de :bonne source... Am, mare temere, că ne. 

isbutind o. fi... mai răi. apol. „Nu scoate: vorba, 

te 108, rii a tori 

„Sunt: pricini însemnate, pe. cari n am. vreme 

a ţi- Je însemna,, cari necesitează, ca peste o.lună 

să me, întorc: la: Londra,: adecă, pe la. sfârşitul. 

lui Fevruarie, ca .să stai vI?0,. câtă-va vreme., 

Caută : dar: de.vei putâ.a împr umuta. svre-0:100 + 

pentru mine, . îndatorindu-mă către; acel.impru-, 

mutător. a-i plăti în 6 luni. de: qile,, căci mumă: - 

mea, se: ocupă a vinde. ceva,, din acareturi spre, a. 

-lua, bani, Gupă. cum. i-am: scris; 3 i 

: „Asemenea, îmy scrii :ca.:să îi gata, a. veni 

acold.. „Apoi. trebue. :să scil că,.a se. găti e; lesne, 

dar a mă -urni; din. Paris, fără a av6, bani. e 

anevoe. ! De. acea, de,:va.; face. trebuinţă să: vii
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acolo trebue să îngrijesci a-mi tr imite:vre:0 700 fr. 
cel „Puțin, ca să poţi: pleca. Si : 

“Bă aci 'am. sfârşit banit. şi am scris la 

Paris” ca: să capăt: vre-o: 300 : fr.,:: altmintrelea 
rămâi -zălog: în Londra,::căci nu credeam că voii 
întargia, maj! mult: de gece gile. ii 

„1-1 Hotărirea -lui ' Ionescu: e bună,:dar ar trebui 
să nu uiţi ce ţi-am'-scris şi -pe Cuţovlahi.: Despre 
idea: d'a trimite pe - Albu în. Transilvania, 'e de 
prisos; c'0 : să-l.lege: de geaba.' Românii: ati 

cut cererile d'a se: uni cu. cei din  Banat,::Un- 
garia, orientală şi Bucovina, şi în mai multe ren- 
du, dar'nu s'a ascultat... Jelbile Românilor date 
prin deputaţia colectivă a, tutulor acestor. pro- 
vince, s'a tipărit: în -românesce : la :'Viena: într'o 
broşură ce'o am'la; Paris. Românii sunt foarte 
maltrataţi de Nemţi: în: favorul Saşilo 5 sunt 
foarta + “nemulţumiţi. - m, SIE 

B' de prisos: dar a trimite: pe Albu; trebue 
acolo :un om mai serios; “Trimite pe Albu la Cu- 
ţovlahi să-i catihiseze şi! să le ia parale. :: Banil 
sunt neapăraţi. Caută cum vel sci a: căpăta de 
la Turci, altmintrelea nu e: mijloc de. lucrare.: 

„Am: făcut multe şi bune lucrări aci.. Sunt 
nerăbdător până oiii da ochi cu "Palmerston. 
Despre carta eşită . la Viena, nu. cred 'să fie de 
vindare în: Paris, Dar -am vădut una: la M-me 
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Anica, Ghica, nevasta lui Iorgu Ghica dela Ga- 

laţi, o frumoasă ce aveam la Paris de vre-o lună 

şi jumătate şi 'cu care sunt prieten. Ii voii mai 

scrie ca să o dea lui Arăpilă şi să ţă-o trimită. In 

septămâna; asta am fost tot în soirele. Luni seara 

am. fost la Mehemet-Paşa, care, a fost foarte | 

amabil cu mine şi m'a, presentat însuşi la vre-o 

câte-va persoane. Joi seara am fost la. Cobden. 

Mercuri la o lady. frumoasă. Aseară. am. cuno: 

scut pe Louis Blanc la:0 soir€e. la M-me .Milner: 

Gibson, .o prietenă a- lui Mazzini şi nevasta unui 

membru' din Parlament. - i a 

: „Pentru generalul ce cauţi pentru noi, :ei 

pot lua.pe Klapka: cu care.sunt foarte legat aci. 

 „Vegi "că după. multe încercări. îmi adusei 

acum aminte şi cuvintul de cheie a altei cifre.. 

Imi. r&mâne lista de nume ce am perdut'o, cum. - 

şi alfabetul. - i 

:„M-me Gibson mi-a spus şi ea aseară en. 

confidence că acea ce a oprit pe Mazzini da veni aci, 

unde se aşteptă în luna aceasta, este mişcarea ce 

se: pregăteşte a isbucni în Italia. Ea e sâre du 

fait et de la. r6ussite. Dar aceasta, o ştiam may 

bine .dinta”altă. parte.“ Sa 

——
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„2: „Pentru-tine:numal. : i, 

AQ i «i Paris, 98 Taniiarie' 1850. 

Am primit. serisoarea, ta din 25;-Dechem- 
vrie aci când .mv'am: întors la 22. dela Londra: 
i Întâi să-ţi “spun, ce am. făcut la Londra: . 
o,Amiivăgut: la 17 pe; Palmerston, 'care 'm'a 
primit “tare bine: şi cu: multă .afabilitate.: Mi-a 
făgăduiti:că:va citi. memoarul. cu toată. luarea 
aminte şi. n/a, lăsat a spera, că: ocupaţia nu' va 
ţine: mult, Ei cred. pe: Palmerston“ bine :inten- 
ționat ef assez tapageur. cai. să. vrea, şi':resbel, 
dar se'.află: în: faţa--a.. două partide” puternice, 
cai sunt în: contra: resbelului 2 Tories, ce :sunt 
pentru Rusia: ca: toţi : reacţionarii, : şi Cobden cu 
free trade, cari sunt in: Congresul 'Păcil.: Cand 

„s'a: pornit':flota; 'la-: Constantinopol; 'Palmerston 
n'a îndrăsnit a o face, până când Cobderir'nu a 
făgăduit a-l sprijini: A fost'anevoinţă a.hotări pe 
Cobden la; aceasta, căci: ei se 'temeati să nui iasă 
un resbel şi'el e.din Congresul păcii... -. -...: 

Cobden: are! multă, putere: prin::popularita- 
tea şi: partida lut. Ideile lui ţi: I6-amiarătat prin 
scrisoarea trecută. Acea ce .le îndreptează: şi ne 
face nouă bine, este că el are o aşa mare idee 
de puterea Engliterei şi de inferioritatea Ruşilor, 
în cât crede că nici odată aceştia nu vor în- 
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drăsni :a le: face 'xesbel, cu. atât mai--mult că 

banii. 16 lipsesc, şi într'acel:“cas n'a. pute. să se 

împrumute dela: Englezi... .:Pe :lângă;! aceasta, . el 

urăsce; pe Riuşi,; adecăi pe despotismul:. guvernu- 

lui: după; cum: poţi; vede. din. cuvintul ce:a spus 

în: meetingul asupra împrumutării, ce a.. făcut 

Rusia: în: Englitera.: Am. fost poftit de :Cobden 

de:am “asistat la acest meeting între membrii 

“ comitetului... Acestea; toate. îţi va dovedi că de 

va: verii: Cobden-în: putere va” îndrăsni mult în 

contra Rusiei, cu toate că e din congresul păcii. 

Tories . îŞI:. concentrează, puterile” şi vor av6 ca 

la: 240:.membri: în: Parlament acum: Este temere 

ca. săl:nu vie! de o;cam “dată: un minister .cu to- 

tul:. Tory, adecăi „Sidney . şi... Aberdeen, până a 

ajunge la un „Minister . din „free “trade; Cobden 

însă, îmi dicea că preferă: un minister Toy, căcă 

atunci toate. partidele'liberale se unesc în: contra 

şi-l. silesc. ai lua: o direcţie: cu . totul liberală, şi a 

lucra: în! potriva, ideilor ..lui.: Aceasta s'a putut 

face :cu Lord: Peel, dar.nu. cred 'că va iisbuti cu 

Aberdeen care nu e liberal ca Peel. | 

:.. 1.*:„Palmerston are. să propue multe biluri li- 

berale.. ca -să tragă partidele : de. această nuanţă. 

în:parte-l. Lord. Stuard mi-a făgăduit că va face 

o moţiune'în Camera Comunelor pentru Principate 

şi în sensul. cererilor - mele.- Mi-a, cerut numai ca
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să fac pe Cobden a-l sprijini.; Am vorbit cu acesta 
şi sper că, ne va ajuta. „Lord Beaumont va:face 

„aceaşi moţiune în Camera Lorgilor. Lord: Stuară 
scii că 'este cu totul al lui Palmerston. şi nu face - 

„nimic fără învoirea lui. Dovadă :că acesta, nu ne 
este ostil. :E păcat că. n'am: putut să: mai stai 
la Londra, ca să fiti acolo la. deschiderea Parla: 
mentului şi când s'o face “moţiunea, pentru noi. 
M'am legat însă să serii lui Stuard. Asemenea, * 
am luat şi oare cari legături cu: unele jurnale 
Wacolo, 

„Am găsit în: Londra;:pe' Henigsen, care 
fost. la Belgrad şi Vidin, unde a' cunoscut p6 
1. Filipescu şi Racoviţă. “EL a publicat multe ar- 
ticole interesante' asupra Principatelor. şi a Ser- 
bieă. Asemenea şi et am: dat la Daily: News un 

„articol după memoar. făcut, - a 
Am şegut la Lonâra 8 septămâni şi' am 

cheltuit 750 fr. Va: să dică' patria, îmi rămane 
datoare cu 300 fi. De vreme” ce tu nu primescă 
a face parte din comitet, apoi nici ei nu pot 
primi. DER Să 
“„Astăgi am avut o- adunare cu “Rosetti şi 

„D. Brătianu şi le-am spus că dorinţa mea este 
a desfiinţa comitetul; de vreme ce tu Şi Magheru 
nu sunteţi, nici eii nu: pot fi şi să ne consti- 
tuim în comitet secret.--A rămas în: Sfârşit să 
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aştept o “scrisoare dela, tine: prin: poşta! viitoare, 

să vedem ce :mai' ici şi: tu, căci eii:nu voii să 

. me. despart 'de' tine şi să iai parte acolo unde 

tu n'ai fi. IRI aa RE i gi 

„Tu „eşti tare: gata şi foarte iubitor a: face 

planuri :. fără: a -te::gândi: că! spre : esecuţia, : lor 

trebue bani: Aşi vrea'să întrebuinţeză . fertilita- 

isa: duhului tăi spre resolvarea acestei probleme: 

"cum: să' căpetăm bani. „Altmintrelea : toate: sunt 

de prisos şi degeaba a mai-constitua comitete sai 

ase mai încerca a întreprinde ceva. Ri m'am gân- 

dit tare mult şi în zadar la: aceasta. Am avut 

un: minut idea; de a negoţia -0 căsătorie în Mol- 

dovă (de unde: mi se deschisese oare care vorbe), 

ca luând o zestre bunicică! să pot. avâ ce sa- 

crifica: pentru causă.:Dar mam avut curagiii a 

da urmare la o asemenea idee: şi a “arunca, pe 

o carte necunoscută . liniştea; şi: fericirea intimă, 

a 'vieţet mele. "Une espăce! de: pudeur: de coeur 

m'ernpâche'-de- faire: ce 'sacrifice.i - : i tu 

- „Pentru :idea tai: de o:: confederație : orien- 

tală, sunt fericit că te-ar prevenit şi m'am 'în- 

: zălnit cu tine în această. idee. î e 

e AM intocmit la Lonâra: un comitet în care 

vor. fi-câte trei representanţă . de - aceste şase 

naţii : Români, “Unguri, Poloni, Ruşi, Bohemi şi 

Turcă; Slavii Sudului. - ai Seat
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„'Ţinta;: este, '0 confederație: democratică a 
tutulor, mijloace. revoluţionare, acord. şi unitate 

„Şi solidaritate în:mişcare. Acest; comitet; e-secret. 
Pană acuma membrii sunt: pentru 1-a nație 
ei, şi ami'tecomandat, pe. tine şi .Arăpilă. De 
vom: găsi -un + moldovean: bun, apoi unul; din 
noi. îl: va: dai;'locul; pentru. a. 2-a Generalul 
Klapka; Teleki, Pulsky.;- a 3-a. Prinţul Lubomirski 
şi: Contele Braniski: (ambil. sunt foarte bogaţi - şi 
a făgăduit. bani: Pentru a 4-a i Golovine.. Nici. o 
resoluţie . definitivă; nu se poate lua -de nu: vor . 
fii toate naţiile representațe. Trebue să nu. vor: 
bescă' la :nimeni .pe:: pămînt d'aceasta,. nici la 
Czaika. Dacă: Kossuth: când. va scăpa va fi. de 
idea, noastră, atunci unul;:d'ai. lul.î va da, locul: 

„Pentru. aceasta, esteinecesitate ca unul din 
noi să se :aşeze la.Londra.....; ,, i ii 
„Chestia, română, în “general. am, câştigat'o 

deplin dela: Unguri. Klapka, :care e..bine vădut 
în Londra, are idej:: foarte largi: :Socot că, Va pu- 
blica. o :broşură asupra. cum. ar trebui:a se G- 
ganisa Europa. Orientală... E] propune. 0 dietă, fe- 

“derală în care discuţiile. să se "facă : în limbile 
nemţească 'şi: francesă,. etc. pentru  înlesnirea tu- 
tulor, aceste limbi. fiind cele mai generale. în 
acele locuri. “Ei aşi fi de opinie a. substitua limba latină foarte întinsă în; Polonia, şi Ungaria
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şi care ar.fi:favoritoare nouă: deşi. necunoscută. 

„Fii foarte diseret, căci'te 'împuşc. Apoi: cei 

doi din a :treia ati fost: compromitaţi în complotul 

din ui'mă din iRusia,:şi -d'astă vară; i emigrat. 

„Golovine va: începe Ja, Londra; ovfoaie fran 

cesă, în. acest ::sens. i 

„Idea 'trebue propagată, „da esistenţa: CO- 

miitetulul şi numele merabrilor rtxebue- a: remâne 

secrete. - Sa sa a 

-Spune, :me.rog, frate: mei,  Oatareiului: ŞI. 

lui Ionescu că sunt 'tare-nenorocit -că: vremea 

mă 'opria. iale xespunde cu:această poşte, dar cu 

cea: „viitoare negreşit. i i i Sia 

„Multe. complimente. “Ia cocoana, Die, „care 

ma uitat cuttotul. . RE 

„Sunt foarte : grăbit, căci: toane: :să dai în- 

dată serisoarea aceasta. i aaRită 

  

Me a | „Paris 6: Pevruarie 1850. 

bile, Ghica, | o 3 ă 

„Am: n primiti sorisoarea, ta, “din 15 Ghenarie 

ŞI nil-a părut“ bine de multe ce-mi "scrii. De al 

hotărit 'să: vii, :apoi “grăbeşte-te -ca, 'să poţi merge 

cel târgii: intluna viitoare: la Londra, căci ţi-am 

s soris- că' am -renidez:v0us. Ja. 
20 'ale 'aceştia, şi :ne-
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putend : merge ei,:ar fi bine ca; incat. în luna 
viitoare. să - mergi .tu...;. It Ie Ia 
lată ce. s'a. făcut. aci-. după primirea. hâr- 

tiei. dela Brussa.. Ei mi-am. dat; 'demisia. din co- 
mitet, pricinuină.. neînţelegerea.: în care se află 
emigranții, atât în privirea, . chestielor. de prin- 
Cipil, cât. şi de persoane, precum. şi pentru că 
tu şi Magheru .n'aţi. primit. Apoi s'a hotărit d'a 
se propune celor dela, Brussa o transacţie, adecă 

. alegerea. unui coinitet de trei,. căci. numirea, de 
„cap efaruşează pe.roşii noştri. . .. .. 

"EA am spus .că nu cred la putinţa d'a se 
constitua un comitet, căci chiar şi daca; sar în- 
țelege. in principie, dar: asupra persoanelor nu 
poate fi înţelegere. Dar că e bine a.ne arăta 
condescendenţi. şi - binevoitori. către; junii din 
Brussa spre a nui descuragia. Rosetti Şi Voi- 
nescu oare cât voia încă ca să ne declarăm en 
aitendani en permanence şi să, ne constituăm. cu 
toţii aci în societate,. lucrând de faţă împreună. 
Am avut o mare nevoe a. face ca, părerea, lui 
să cadă după două seanţe, substituind o adu- 
nare pe. septămână de discuţie asupra, chestielor 
politice şi sociale ce 'interesează causa, noastră, - 
Asemenea n'am aprobat "redacţia -r&spunsului 
celor dela Brussa făcută de Rosetti, Şi deşi am 
subscris'0,: dar am. spus. tutulor reservele ce fac.
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“ Rosetti este tot cam. bătut. cu leuca. Brătienil 

sati făcut mai raţionabili.. Eu nu cred: că, se 

poate .constitua un: comitet public, şi am privit 

lucrul ca un mijloc d'a ajurna..de o cam. dată 

şi pentru mai. multă. vreme această, întocmire. 

Nu văd mari foloase dela întocmirea unui co- 

mitet public, şi cred că e mal. bine a face un 

comitet secret. I. Brătianu. mi-a dis şi el astădi 

că este de această părere. -Eii am. dis că trebue 

să, aşteptăm venirea ta. aci, spre a întocmi ceva. . 

Părerea lor e aci d'a întocmi un comitet revo- 

luţionar ca cel din ţară, care. să aleagă alt, co-' 

mitet de trei membri. Scrie-mi ce gândeşti şi 

"tu despre acestea... Fii. voit de .0 cam dată a 

sta de 'o parte şi a me ocupa de a scrie, Cred 

că, aceasta este tot ce putem face mai bine acum. 

Voiii să sfârşesc o scriere asupra lui Mihai Vi- 

teazul şi să puii piatra de temelie a unităţei 

nâţionale. Asemenea m'aşi ocupa şi de revistă 

de aşi av6 mijloace. Despre : aceasta aştept fă- 

găduiala ta. Disposiţiile ce-ai făcut cu Marin sunt 

bune, dar Vor întârdia, fireşte. | : 

„In scrisoarea trecută ţi-am tălmăcit pri: 

cina, care cere ca unul. din noi.să se afle la 

Londra - şi pentru. ce ţi-am scris despre bani, 

când me aflam. în acel oraş. 

„Ei am vorbit mult cu Ungurii despre idea
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da. se: pune. sub. protecţia Turcilor şi: cei ma 

“mulţi. ai primit,  deşi..se -tem ca :aceasta să nu 
le facă tort. în .0chii popoarelor: „europene din 

privinţa religiei... mi 

„Klapka a şi vorbit mozlt i în. acest: sens mia 

Aehemet; -Paşa. 

„E n'am vădut incă pe. Calimach, 'cu. toate 

că sciii că are foarte bună. opinie despre mine, 

dar compatrioţii noştri :staii pus cu 'el:în: po- 
Siţie foarte delicată , - supărându-se căci nu i-a 

_poftit pe 'la balurile cea dât. Aceasta, m'a: oprit 

d'a merge la 'dinsul de.o cam dată. ...:i: 

"»Ţi-am seris. pentru lucurile ce am lăsat; la, 
tine a mi-le trimite. Sorie- “mă. dacă, Alecu Manu 

e acolo“. Da : 

45, | „Paris 16 Fovruario 1850, 

Am primit “scrisoarea ta dela 24 Ianuarie, 
„Socoteala o. voii înfăţişa mâne la. causaşii 

de .aci, şi o voii păstra până -a ţi-o trimite -Cu 
poşta dela 26. Fii fără grijă că nu va-eşi -din 
mâna mea. Am fost şi sunt contra :ideci de a 
tipări, atâtea socoteli, cât şi istorii şi acusaţii 
despre revoluţie, căci cu aceste nu: putem. decât 

„a ne face răi nouă. înşine făcându-ne de. ocară 
unii pe alţii. :M'am -silit:să opresc: pe Rosetti
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s'o facă şi:.n'am..putut “isbuti. Am audit că el 

a autografiat;:„un memioar, asupra lui. Eliad şi 
Tell, cum şi a, dat seamă de cheltuelile comite- 

tului. revoluţionar. Aseară lam vedut „şi mi-a 

spus că are să-mi aducă:un esemplar pentru 

tine; i-am. gis mai bine să le, oprească şi să nu 

le dea afară, decât mai. târdgiu,. dar nu a vruta 

mă; asculta. . Eliad „asemene a publicat. în fran- 

ţuzeşte - o urmare a scrierii lui ce a anunţat. Este 

foarte, ticăloasă, şi plină, de, minciuni. şi contra- 

diceri ;. gice: de -esemplu -că :oposiţia Jul. Campi- 

neanu dela, 1887 era, făcută. de Rusia, că revo- 

jaţia - dela 1848 s'a lucrat de Mavru şi aseme- 

nea,. îndemnată de „Rusia; indirect eşti şi. tu cu- 

prins între uneltele muscăleşti. Sistema, lui Eliad 

este ca să supună intrigi „mari .ale, Rusiei în 

toate, părţile, ca să, conclue că numai el le-a pu- 

tut: pricepe, ca să-şi dea laude nemi&surate.. După 

ce arată. cu fel de. fel de , minciuni şi calomnii 

intrigile Rusiei şi acţia el în „toată lucrarea pa- 

triotică făcută de 12, ani în ţară, pune în gura 

consulilor muscăleşti şi a lui Duhamel. apropo 

de el (Eliad) această strigare. de amiraţie:.-.„Quel 

„homme ! II est le seul qui, nous a compris. Ll.est dan- 

„gereux“.: Tout; cela fait, piti€. et. cet, 6crit le per- 

dra compldtement, 1 dit qusil n'y a. que. lui, le 

Ghica, Amintiri, 27641. 
30
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diable : et P Empereur Nicolas !qui connaisseint: la 
politique - russe. Admirez : cette trinit6!! 

„Bălăceânu e la Nice, unde se. află şi Soră- 
sa Sultana. “De două luni: aproâpe “Wani scrisori 
dela Gînsul. I-am sciis de mai multe Oră. 
- „Am nisce treburi aci, :nisce lucrări de sfâr- 
Şi: în biblioteci pentiu o”: scriere ce: âm. între- 
prins, care me va sila amână, mergerea: mea 
la, 'Lonâra pentru vre-o - ate: -va septămâni, "Cu 
atât 'mai mult că, după “cum vei fi: vădut, inter- 
pelaţiile s'a făcut în două renduri în Parlament 
apropo “da chestia noâstră, fără să aducă, : vre 
“un resultat - deosebit. De ce merge văd că n! avem 
nimic a aştepta dela, guverne, şi toată lucrârea, 
noastră; Şi nădejdea trebue : a fi în oposiţii.:' Cobden 
îmi dicea cu mai: terei: „n'attendez rien 'des 
Souvernements ; la :fotea "na d'attraction due 
pour la: force,: les * faiblesses ou les - 'oppositions 
doivent s 'attirer'les unes 'les antros et d6venir 
force par leur alliance.“ .! 
„Acea 'ce mă sileşte a merge lă Londra nai 

mult. este treâba cea-laltă. Mai cu seamă! că Maz- 
zini va, merge acolo în. curend, Apoi socot :că 
trebue a ne înţelege şi cu. dinsul şi Ledru Rol- 
lin, cum şi oare-cari Nemţă radicali; Şi: a întocmi 

„0 mare solidâritate revoluţionară 'în toată Eu- 
ropa. Sciii că aceste sunţ Şi opiniile lui Maz-  
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zini. Sunt aci în raporturi cu unii din deputaţii 

Munteni şi mi-a propuseră să me duc a întâlni 

pe. Ledru-Rollin. "Voiam scrisori de la dinşii. Eu 

“la :Londra:am cunoscut pe Louis Blanc mult, 

dar pe Ledru nu, fiind-că trăia prea retirat,. 

„. ,Din- ţară primesc scrisori cam rar, dar din 

Moldova .riai adesea de la. Alexandri şi M-me 

Emmeline Raymond, care are mult prieteşug pen- 

tru mine. .Scii că acolo Balş şi-a dat demisia şi 

în locul. lui s'a pus: Mavrocordat. Emmelina. îmi 

scrie că, 'le -Ministăre des travaux publics nou- 

element. cr66, afin. de veiller ă Pembellissement 

de la ville a 6t6 offert au mari:de:M-me R. 

Rosnovano, qui l'a refuse parceque ditiil: „size 

dois.. embellir la ville, ze dois supprimer ma. per- 

sonne“; et il ne veut ni ne „peut s'interdir la 

voie publique. a 

„Aceasta îţi arată că prietenele noastre, nu 

s' i schimbat. 
| 

- „Nu sciii de primesci acolo „Gazeta. de Bu. 

covina“ „:De. no poţi primi serie-mi, ca -să ţi-o 

trimit, căci mie! îmi vine. Asemenea me rog în- 

grijesce a ne. “trimite toate jurnalele din Bucu- 

resci. i 

„Cand aşi pute să wrag pe Tudoriţă Bals 

'încoa,. Paşi. sih .să ne fie de. folos, cum şi “a-l | 

face ada bani, căci am multă influenţă asupră-l
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Şi asupra: M-mei Balş. Voi să-i “scrii peste | 
Curent 
„Ar trebui să scrii luf A." Golescu la Brussa, 
să-l arăţi să să lăse:: de 'formarea unui! comitet 
de .o.cam dată, “căci opiniile sunt; prea - împăr: 
ţite: şi patimile prea . aprinse; că toată, lucrarea 
noastră, publică: acum este numai scrisul! prin 
jurnale. streine: şi iromânesci; că. pentru! aceasta 
e .de':prisos un comitet; in cât: pentru lucrarea 
secretă, 'ce se poate face e invederat că nu se 
poate face printr'un asemenea “comitet. 
„Apoi tu nu” primesel; ei. asemenea. nu; 

mulţi 'din' cei ce sunt în: contra, Locotenenţii 
“sunt şi în contra lui Roset şi. Brătienii; cu ce 

şi cu cine să, formăm -un comitet? “Această, idee 
e simțită în 'sfârşit şi de cei daci. - 

„Multe plecate închinăciuni la cucoana D-le, 
pe care: s'o mustri, căci de mult nu mi-a seris. 
Spune-mi ce semne dă Toto? Dacă are să iasă 
vro poamă bună.: Frate-tăii mi-a spus ce-ţi serie. 
"Din aceasta mi' se adeverează că nu: te-ai mul: 
umit numai a trăda ţara la Muscali şi Unguri, 
dar al tradat şi ai călcat încă şi contractul ce 
aveai cu fiate-tăii. Ei socot că era mai bine 
să-l dai-pe mâna lui Ubicini, De eşti să, vii 
acilea,;: apoi lasă-l. luj Debain, până când vei. veni Şi vei vede! ce e:.qe făcut . cu dinsul. Mi-e
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teamă că. de-l vei lăsa Siobod. cuni : 1 :0ere, sa nu 

facă :r&u. Dai pi 
„Nicolas Golesco duquel, tu. me:  parles, est 

un homme incons6quent sai leac, cum gice Ro- 
mânul.: 1] 'signe:tout. ce. que “Eliad veut; lui faire 

signer contre .nous, et aprăs. cela-il ne. man- 
que jamais .d'aucuns .de: nos; parties et de. nos. 
râunions. Il:vient assez souvent me voir. Ce. soir. 

encore. il; „vienâra;, dîner ici... Je m'en vais lui la- 

ver.bien: la :tâte.un :de ces: jours. 3. propos.:de 

toi D'autre: jour; il disait ă-; Alexandre: ;:„giaba 

vă “căsniți. să, ne..doboriţi,::tot noi: avem. să: r&- 

mânem; şi să .cârmuim.! — Te rog.să nu :vorbesci 

d'aceâstă vorbă, căci fac.:0 indiscreţie” spuind'o, 

de: .vreme.;ce : Alecu: m'a: oprit. d'a.o face. Spune 

lui Ionescu că va primi cu poşta viitoare : nisce, 

gazete dela, frate-său, ti 

  

TRI Pa 
ati 
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46 a e 23 Feviuarie 1850,....” 

„Tidite nica! „i i e tati 

Stă “iPoşta: pleacă mâne. „dimineaţa, căci luna: 

asta: e. mal: mică: decât. cele- lalte, .: „Aflat. aceasta. 

acum, fiind la Sefels, unde. îţi şi. scriă.
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„Curierul din: urmă & ajuns astă seară, dar 
încă n'am primit scrisorile dela tine (imi închi- 
puesc că trebue:să fie). -  -: 

„Am. scris lă Londra ca să -me însciinţeze 
despre diua adunării . cestii. Mazzini! trebue “să 

îi trecut acolo; El a făcut un: proiect despre o 
solidaritate - revoluţionară a tutulor: 'naţiilor. Eu- 
ropei. Propune . o'.adunare a. delegaților: tutulor 
emigraţilor sai . naționalităților ; spre: a :se-înţe- 
lege şi a adopta un plan! de 'operaţii: Ei 'cred 
că ar..fi fost bine-ca tu să riai 'vil incoa şi'acolo 
să; te 'ramplaseze Voinescu. :N'ar. trebui 'însă să 
laşi locul până:nu vei - găsi: pe: cine-vă. care: să 
fie bun :d'a te râmplasa. Voinescu'e cam -leneş, 
dar: nu sciii pe cine:altul am: put6. numi. Apoi 
pe acesta'îl'aud că vrea;să meargă acolo. "Mai 
gândeşte-te şi tu. . aa 

„Pe Arăpilă voii să-l pornesc pănă, la Viena, 
ca să se întâlnească cu deputaţiile tutulor Româ- 
nilor din părţile Transilvaniei, Banatului şi Unga- 
Tiei, ce se află acolo împreună, cu Iancu, Axenti 
şi alţii. Este o mare mişcare naţională între toţi 
Românii din Austriă. 'Toţi cu: un glas şi cu 
multă unire şi stăruire cer unirea a trei mi- 

 lioane şi jumătate Români într'0. fară Romd- 
neascdi, cu guvernul, capul nâţional .şi instituţii 
deosebite: Senat, Cameră de representanţi, etc. 
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In, toate. părţile aii pe episcopi în cap; şi jurna- 

lul Bucovinei şi al Transilvaniei, ce primesc aci, 
vorbesc cu multă înfocare într'aceasta. Arăpilă, 

trebue să facă o asociaţie mare între toţi Ro- 

mână, i 

„Aicea s'a răspândit idea, cum că Rusia 

propune Franţiei şi Engliterei independinţa. şi 

unirea ţărilor sub protectoratul ei, şi că Poarta 

„cere un protectorat colectiv. 

“Din ţară îral serie că Ruşii plec şi că se 

gice că Duhamel va: veni cu: amnestie pentru 

cei. espatriaţi.. 

„Eii am scris la Moldova lui Panaioti Balş, 

ce se află lângă Galaţi, 'ca'. să fie în corespon- 

denţă cu mine şi să. ne: scrie despre ale ţării. 

I-am gis să-mi trimiţă scrisorile la tine sub numele 

mei Conrad Albrechi. Serie-i şi tu, căci îl cred 

mai bun: decât Cogălniceanu. Apoi prin agentul 

Czaika- dela Galaţi sait Tulcea poţi trimite scri 

sorile :la:-Balş sai la. M-me Anica Ghica, care să 

le- dea. acestuia. Această doamnă a plecat şi ei 

i-am. dat scrisoarea către Panaioti Balş. 

a „Imgrijesce ca să, avem jurnalele din. Bucu- 

resci. şi Iaşi, precum şi buletinele. Aştept bani 

dela tine:pentru revistă, ca s'0 încep. 

„Ami scris lui “Laurian în Transilvania, ca 

să::mă „însciinţeze despre putinţa: G'a, băga acolo
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revista, Şi 'd'ai face: mulţi abonaţi. 'Ored: că cu 
oare- „care “măsură am. pute « s o Dăgim Şi s s o E 
nera: cu abonaţii d'acolo. iai ia Ii „Adio: a aia Dă 

poa Te 

IN: Bălcescu cătră:- Alexandru Golescu. i 
, ta, Pe 

| 47. i = „Paris, le 4 Mars 1850 
d . „i zar :3 

Je”: viens; "mon! her. “Alexandre, ” ae lire 
une ongue leitre de toi qu Etienne. ina com- 
unique. Di SEI IA E 

„J'ai vu'que-tu: tes mis: de boane: fois et 
en pleihe 'sincârit6:- a. Gtudier notre: 'r6voluţion 
etnos r6volutionnaires; ă,. examiner. ce qu'ils-ont 
faitet ce: quiil leur: este ă fair6.. Tu' nous'an- 
gages! a faire 'la:. mâme:: 6tuide.': Dans! Pâtat od 
nous somines „aujourd'hui:: cette: 6tude:ne.. ferait 
peut- etre: qw'animer. les; ânimosites: personnelles, 
car. tout en faisant : abstraction des. noms: pro- 
pres on.:ne pouriait s 'empecher de citer les nuan: 
ces 'd'opinions.qui divisaient les revolutionnaires 
et se baser. sur.elles. pour expliquer.:le imal-et 
le bien qui-a ât6 fait. Or'dans- -ce cas 'îl. vaut 
mieux nommei:- qulqu'un-- 6 en fâire le: portrait 
que de se borner: ă; indiquer sans 'le nommer. .
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Voilă, pourquoi ije: me suis: refus6,; et je. diffăre. 

a“crire un historique de notre r6volution malgr6 

les -priăres.. et. les::provocations. qu'on :m'a faites 

surtout depuis les :publications de M. Bliad. :J'ai. 

râpondu que notre 'r6volution -mest.: pas . finie 

pour. âtrei jugee, elle -m'est--que commencee;.::la, 

plupart des: acteurs qui::y ont figur6 ne se sont 

pas .assez fait; connaitră ; :ils:n'ont pas dit leur. 

dernier mot, pour qu'on ::puisse “en. toute .con- 

'scisnce les juger +et eni:faire::un" portrait exact 

et: vrai:. Il vaut:; mieux: donc 's'abstenir ă, defaut 

de' pleine:conhnaissance: que! d'&crire:.une hiștoire . 

hypothâtique et fausse.: C'est lă le devoir d'un his- 

torien consţiencieux. Mais il est'presdue impossible . 

“et: ':meme nuisible d'âcrire: aujour”hui une histoire 

ae notre: r6volution; nous. pouvons 'retirer..un 

grand. avantage : en .nous.: communiquant : les:uns 

aux: autres nos: opinions „„particulieres sur „les 

hommes de;lă r6volution :.eb:sur la. :r6volution 

elle-merăe,: comme. vous .venez :de:nous: en. don: 

ner :l'exemple, et: par :ce ravail: nos idâes se rec- - 

tifieront-et :n0us: nous preparerons ă. 6crire-ouă 

comprendre.un jour-notre histoire. Voilă pourquoi 

je m'empresse-de vous-communique
r mes observa: 

tions sur:tous les. points que tu as trait dans ta, 

Jettre; en :y.. mettant la meme sincerite que toi. 

ri: „Je suis: en train de. finir'.un travail qui
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me 'laisse tr&s:-peu de temps. disponible, . c'est 

pouiquoi: je: ne 'pourrai ; donner:- les d6veloppe- 

ments : que 'je :.voudrai. ă; -cette..lettre....Je:serai 
donc . court .et:je ne. ferai ique-.te- poser les -ja- 

lons de:notre' histoire ;de Ja .r6volution, : que. tu 
compleiteras. :et : developperas: dans: ta: pens6e. 

Je commence „parle commencement. Dtiiţii 

 şLa :r6volution. de: Juin. n'a pas 6t6 inventâe 
ni falriquee;. ni. par: moi,:ni -par: vous, ni. par 

Nr: Eliad;: ni: par nul; autre râvolutionnaire. : Elle 
n'est: que; le - 'dâvelloppement':de :ce: travail: in- 

"cessanti et:providentiel,  commenc6.. dans: notre 
soci6t6 comme dans ; toutes les. sociâtes. depuis 
son: origine.:'Elle .dârive surtout plus directement 
de':la 'r6volution de-1821: A. cette : 6poque op- 
primâs par les Phanariotes: et par les ciocoi au 
nom. de l'6tat, nous: fimes: contre ces deux partis 
unis 'une râvolution nationale: et: democratigue. 
De plus, nous ' reclamâmes: des Tures le: main- 
tien de nos capitulations. -Le.râsultat de . cette 
r&volution fut :que: nous: gagnâmes notre cause 
vis-a-vis des Tures; nous gagnâmes partout aussi 
la. r6volution nationale, -c'est-ă-dire. que nous fă- 
mes affranchis des Phanariotes. Mais. nous: per: 
dimes par la suite la revolution d&mocratique, 
parceque le Răglement organique, constitua meme 
plus fortement: Paristocratie et le peuple au lieu
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detre opprime 'seulement au ;nom de Yâtat, le | 

fut: encore: plus -au:nom de la - propriste. Quel 

devait. tre: done. le: programrme de la “xâvolution 

de::18489-. Câtait-le d6veloppement;. progressif 

de la':râvolution de 1821. C'staâit d'organiser la 

A6mocratie et d'affranchir 'le. paysan':en le con- 

stituant propristaire. En :un mot une 'revolution, 

democratique. et. sociale stait ă, faire. Tel” fut no- 

tre 'but -et le programme :de'1848. Îl est en tout 

le măme que celui:de'-1821, -moins les Phana- 

riotes, plus:1a, question “sociale. “Nous. n'avons 

pas fait une r6volution ni” contre! les: Turcs,:ni 

contre les. Russes. Notre -droit.pour faire la r6- 

volution - estait!” notre: droit'::d'autonomie, ::qui 

nous avait 6t6 reconnu par les deux puissances, 

- gquoique' viole' de temps. en-temps, et mâme dans 

le -Răglement. Nous en: reclamârmes P'observation 

sans : vouloir nous. afftanchir des trâitâs.; Cette 

râvolution râalis66, il. nous .restait deux autres 

râvolutions. ă- faire; une ;:r6volution - d'unite. na- 

tionale et plus tară! Pindependance nationale pour. 

faire: rentrer 'de cette : raanidre :a . nation dans 

la, plânitude:de ses “droits  naturels. Il est. donc: 

6vident pour tous ceux qui comprennent quelque 

chose au progres et au " dâveloppement :histori- 

que: que la. râvolution. avenir ne se:. bornera 

pasă tre: a&mocratique et sociale, mais. que,
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-selon : les tendances - actuelles . des;:idâes dans 
touțe l'Europe:. et: surtout : parmi': les, Romans, 
elle :se fera en! une -de «“Punit6' nationale.. La re 
volution: d&mocratique et sociale 'servira plutot 
de :moyen: que :de but. :Le question: d'unit6 -a 
fait des grands progrâs 'et. s'est: trăs simplifie. 
'union' de la Valachie :et de. la : Moldavie. est 
un; fait; acquis :pour, tout; le::monde, mâme aux 
yeux.: des. Russes, et ne ;peut;; tarder: a se: reali- 
ser.;.+/Lies.. Valaques „de 'Autriche, basâs . sur: la 
constitution.:de 4; Mars-'et:-sur les .promesses 
faites,-:demandent..avee ensemble: et:-beaucoup 
d'instances: d'etre iconstitu6s en .un! seul Corps 
denation 'de::3:'millions et; demi,:et:ils finiront 
par; lobtenir.i: i: între ce pe e 
=: „Quand:: done.:deux grands groupes'de:4:mil-: 
lions et. de:'3-millions'et: demi des Romans'seront 
constitu6s;.ă::cot6 [l'un] de Vautre, -qui:-pourra 
l'empâcher.'de :s'unir? Notre Românie donc : exris- 
tera. ;'J'eri: ai la: foi intime. :Aveugle. qui: :rie .le 
voit: pas. :Elle peut exister! par: et au profit -ou - 
de la Turquie :0u de PAutriche selon;-que. Lune 
ou l'autre 's'empressera -de la favoriser: Elle peut 
exister, malgr6 toutes' les deux et contre elles,isi . 
elles font obstacle. Les Magyars 6clair6s ne s'y op: 
posent plus et sont heureux:ă'ce prix de vivre. 
en confed6ration avec nous. Ils. ne perdent rien ;
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ils gagnent au contraire. Il: se -peut. done “que: le 

cas se presente oi la: revolution... d'unit6. natio- . 

nale soit ei meme temps une revolution. d'in- 

dâpendance. Peut-âtre avant de voir notre nation 

rentrâe dans tous - ses. droits. se: pasera-til un 

siocle ?. un: sizcle pendant »lequel 'nous :seront 

destins 'ă guerroyer contre les Russes, de mâ&me 

-que : nous  avons -pass6 dix siăcles: ă guerroyer 

contre 'les barbares :et, quatre contre :les 'Turcs. 

Mais 'qu'est ce. quun. si&cle dans la vie d'une 

naţion?. Je crois pourtant que nous n'aurons pas 

longtemps &ă soufirir et attendre. :Aujourd'hui le 

-progrăs marche: d'un mouvement tr&s. accelâr6, 

et je ne crains pâs les “Russes.. Je crois au con- 

traire que nous sommes plus :pr&s. de les con- 

qusrir par..nos idâes. que: d'en etre conquis. 

„Maintenant venons ă. notre 11: Juin. Le 

comitet. r&volutionnaire ne fit pas la râvolution, 

il s*en' empara, la dirigeat, la regla. Îl mit en 

programme: le sentiment du peuple; il lui prâta 

Pia6e r&volutionnaire. Les idses malheureusement 

ont toujours 6î6 trăs peu. nombreuses. dans no- 

tre peuple. : Ses :x&volutions ont ât6 plutot des 

âvolutions de sentiment, une explosion de ses 

-souffrances, que les resultat. de convictions. ba- 

s6es sur la pens6e, sur un travail prâalable de
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lintelligence. C'est pour. . cela: quw'elles ont 6t6 
" toujours: prâcaires .et faibles en râsultats. - . 

„Je :suis sur. bien des points d'accord avec 
vous :sur le jugement que vous portez sur nos 
r6volutionnaires avec la seule difference que je ne 
crois pas comme vous Eliad propre ă rediger un 
journal eta poser le programme, dune.râvolution 
avenir.:.]l manqua 'de' coeur et. d'aspiration g6- 
„n6reuse;.'il est trop preoccups de sa personnalits, 
et son 'esprit. est tr&s 6roit pour. concevoir gran: 
dement.: Rosetti et Bratiano sont. tout aussi im- 
„propres. ă, cela. Ce. sont des gens de sentiment 
mais :non de pensts LE Sens pratigie- teur-rrani- 

—que—Hs-montpăs 48” suite dans Îeurs ideas et 
——ils”sont”incapables :d'6tudier . les questions avant 

d'en parler. Reste Ghica, A. Golesco, moi et Mâio- 
resco dont: vous faites une catâgorie. J'6carte ce 
dernier. que je connais peu,.mais que. je: erois:com- 
me:vous' capable, et je reviens aux. trois premiers. 
"opinion que vous avez sur:nous. est la mâme . 
-qu'on professait dans notre cercle r&volutionnaire 
avant, pendant; et aprăs Ja râvolution et qu'on a 
cherchs faire partager au public; c'est qu'ă cotâ de 
certaine: capacită, d'un sens pratigue. et; positif, 
nous r6unissons beaucoup d'ambition.et meme de 
la mauvaise. Car il y a deux ambitions politiques : 
celle qui veut le pouvoir Pour le pouvoir et, celle qui 

|



REVOLUŢIA ŞI REVOLUŢIONARIE 479 

  

veut le pouvoir.pour.r6aliser “Je bien. Mon: opinion 

est toute diff&rente: Je crois que nous avons donn6 

rbs peu de 'preuves' de.:notre. capacit6. et..mal- 

leureusement;; trop de: notre ambition, d'indifie- 

rence pourile pouvoir, c'est pourquoi nous fil 

mes:la cause:de la chute dela râvolution... Nous 

he nous sommes' pas fait râvolutionnaires pour 

briguer .le: pouvoir;: si telle. &tait Vambition.. de 

Ghica. îl pourrait mieux r6ussir en: stant r6action- 

naire, Russe,.-Phanariote, qu'en .se faisant :r6vo: 

lutionnaire. - Quant ă moi j'6tais ' fatalement . en 

quelque sorte: pouss6 a &tre :r6volutionnaire... J'a- 

vais commenc6 la :vie.en''me :faisant: mettre: en 

prison pour! la: r&volution :et prison: oblige com- 

me: noblesse.: Bolliac 'se.-ţrouvait :dans: la: mâ&me 

position.  Quand nous “trois nous fâmes: nommâ$, 

par. vous: tous, membres: du'comit6 qui. devait 

organiser 1a,.r6volution: avec „un ;disorâtionnaire, 

nous:'sentimes: et: beaucoup: de vous nous; le fi- 

rent: sentir:: que nous-avons &t6 choisis comme 

un: mal :n6cessaire, qwon nous croyait les plus 

capables, mais :qu'on :se â6fiaient de nous, de.no: 

tre" ambition. Depuis ce :moment : cette. dâfiance 

nous plagât dans une . fausse position.. Pour. ta- - 

blir - la -confiance; dont 'nous : sentions le :prix, - 

| nous: fămes -forcâs de nous. occuper .toujours-de 

notre: personnalits, des garanties ă vous donner
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contre notre ambition prâsuppos6e. Nous nous âtu- 
diâmes-ă nous -effacer, et une. fois la râvolution 
faite, une fois notre mission accomplie de vous 
en laisser. la direction et la. responsabilit€.. Si 
nous Gtions ambitieux nous aurions tâch6 de con- 
server. le: pouvoir aprâs la revolution exelusi- 
vement dans nos -mains: et peut-âtre nous au- 
rions:.bien fait. Avant la râvolution meme Ghica 
part pour. Constantinople et son „action disparait 
complătement dans le. pays. „ Pendant toute. la 
râvolution il n'a 6ts en correspondence. qu'avec 
moi,.et: comme je savais qu'on se dâfiait de lui, 
javais toujours soin :d'ouvrir ses lettres. devant 
tous les membres du gouvernement et de leur 
en 'donner connaissance. . Alexanâre part quelque 
temps aprâs' la râvolution :.en: Transylavanie et 
son action disparait aussi.: Je Teste seul.. Qu'ai-je 
fait pour' prouver mon ambition? Le 11 J uin, en 
mon absence, je suis nomms parle peuple ministre. 

„d'arrive. trois jours aprăs a: Bucarest... Je 
vois qu'on envie ma position, qu'on me :soup- 
gonne de nouveau et je donne ma d&mission. Je 
declare: que je ne veux. pas: me mâler “en. rien 

- au gouvernement, que je :me T6serve de pro- 
pager la r6volution par la presse. Ce n'est qu'a- 
pres des. instances. râitârees que j'acceptai ă &tre 
quoi? Le .secrâtaire de M.: Eliad et. Compagnie.
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„La râvolution: 6tait alors dans nos mains 

et la plupart de ces MM. âtaient en petite: Va- 

lachie: Jaurai pu choisir et fixer ma: place. Je 

ne Lai pas fait.: Si: je suis -.resi6 comme : secr6- 

taire c'est.-dans Lintention: de les forcer. ă, faire 

le moinâre mal. possible. . Quelle : position: nous 

avons ':donn6 „aux :autres, et jai le regret, d'y 

avoir „.contribu6 pour. la: plus . grande .part,: car 

Rosetti et Bratiano Staient hostiles; Nous fimes 

Nicolas ministre : de Pintrieur, “Eliad membre 

du gouvernement et: ministre, “Tell membre : du 

gouvernement et. ministre „de la guerre et ge- 

nâral - de ' larmss -râguliăre,: Maghero. membre 

du gouvernement, gânâral:de Parmee irreguliăre, 

gân6ralissime ou inspecteur de toutes les gardes 

nationales du. pays, plus: un pouvoir supreme 

dictatorial sur 7 districts du pays.: Quel immense 

pouvoir. |: 'Toutes les resources du pays dans leurs 

mains!-Quw'en ont-ils'ifait?::---- ea 

-- Mes opinions: r6volutionnaires je les ai, ex- 

pos6es ă mes collăgues et:ă -plusieurs : reprises. 

Il nous faut, gi-je..dit,. un - gouvernement 6ner- 

gique et fort, sans sentimentalit6. dans sa poli- 

tique,! mais: guid6. par des principes de justice 

et de morale. et sans s'embourber dans le sang. 

Il faut que lar6volution ne: transige pas avec 

elle doit les vainere 'ou en &tre 

31 
ses. ennemis; 

Ghica, Amintiri, 297,641.
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vaincue, et:si: elle tombe, qu 'elle tombe du moins 
avec: dignit6, avec: grandeur. a 

| „La; mission: d'un gouvernement r6volution: 
naire. est :trăs simple: : propager et armer: la re- 
colution,. voilă son' affaire. C'est ă 'dire verser la 
r&volution -'comme : conviction: dans l'âme : du 
peuple et 'aprăs “cela lui mettre 'Parme 'en : main 
et lui dire: maintenânt que tu as une croyance, 
sois: pret'ă, mourir pour elle: ii: 

Il n'y. avait qu'Alexandre qui. partageait 
cette maniăre. de voir.:' Nicolas ne savait pas 
trop: pourquoi il a fait la 'râvolution et ce qu'il 
y a ă faire. Rosetti s6duit par les inspirations g6- 
n6reuses. de son coeur, voulait faire de'la râvo- 
lution 'une epopâe sentimentale et croyait qu'avec 
quelques discours et proclamations! pathstiques 
toute la contradiction, P'opposition, la: haine: du 
parti :vaincu se : noyera. dans un: vaste: baiser 
fraternel. Il ne comprenait. la: “revolution, :que 
comme une transaction, 'ei il lui falait des Bo- 
Yards. partout. Aussi : malgrâ l'opposition vive 
que je fis avec: Alexanare, aid6 par. Voinesco, 
Nicolas et Bratiano, il râussit ă nommer au Mi- 
nistere des  finances Heresco,' membie : du Mi- 
nistăre de Bibesco, contre Jequel nos avions fait 
la 'r6volution. .. C'est: ainsi due le. lendemaâin' de 
la . revolution,- nous la: mimes:''aux- pieds. d'un
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stupide .boyard qui la repousşa dedaigneusement 

du pied;. Bratiano jeune avait des. id6es plus r6- 

volutionnaires , que. Rosetti; mais ce n'6tait. pas 

un: homme de gouvernement. C'est un. homme 

qui :aime . Vagitation. pour Pagitation. Quant ă 

Eliad, Tell etc., ils.n'avaient ni des idâes,: ni de 

Vinitiative, .ni e:la volonte.. Ils ne s'occupaient 

que de leur. personnalits et de leur mesquine am- 

bition. Je n'ai pas:le temps de t'entretenir de 

toutes nos :.discutions, et de nos luttes -parle- 

mentaires au sein du gouvernement, car, comme 

vous le. savez bien ce :n'6tait pas. un. gouverne- 

ment - daction, 'mais de discution..: Les râaction- 

naires s'attaquărent premibrement ă -la question 

sociale, et: malgr6 toutes les. concessions qu'on 

leur. avait fait d6jă et auxquelles je me -suis 

constamment -oppos6, ils en'vinrent le 19 Juină 

un mouvement. Le peuple gagna la victoire. et 

„le gouvernement, qui avaiţ 6t6 imprâvoyant le 

- matin, fut. stupide pour . ne pas .dire infame et 

traitre pendant; la nuit du :19 au 20. 1 ya 

guatre actes qu'il fit alors: . 1;-Larrestation lâche 

de: Solomon. qu'on. aurait pu avâter ă la 'ca: 

serne,. et auquel on a Gress6 un guet-ă-pens in- 

digne,. en- me faisant jouer: ă..mon insu, moi leur 

collăgue, un role triste; dans. cette dâplorable af- 

faire ;: 2:: Un. d6cret du: gouvernement; par lequel
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Vart.. 13 sur. la proprite: 6tait 'abandonne, ef. 
fac6 et relegu6 'ă, l'assemblse gânsrale :'-'c'6tait 
donner'le fruit :de :la: victoire ă- nos ennemis 
vaincus.: Je: suis, .je' crois, le: seul qui na: pas 
voulu 'signer 'cet; acte;.':3. Une.proclamation par 
laquelle on excuse Odobesco; 'tout'en refusant 
de la 'signer, j'ai forc6 Rosetti: ă intercaler dans 
la proclamation -que ces :excuses sont du dire 
d'Odobesco “et non pas' lopinion:du 'gouverne- 
ment; 4. L'avancement; -que Tell fait aux offi- 
ciers qui nous 'avaienti garrotâs le :matiniet qui 
avaient commande le: feu sur le peuple.:. -:-.: 

„On tourna de plus en dârision Alexandre 
et on !accusa''d'âtre'un “Robespierre, quand il 
proposa' de faire 'passer Odobesco et Solomon de- 
vant un conseil de:guerre. Mon frăre vient nous 
dire que les 'ngociants 'demandent :la, 10i mar- 
tiale; j'appuie cette opinion et on'la: rejette. Si 
on aurait puni s6vărement alors ; nous n'aurions 
pas 6t6 .contraints de quitter: Bucarest; le-29e 
le peuple.'forc6 de refaire pour la 'troisiăme fois 
la ''râvolution. La question sociale &tait done tout 
ă fait abadonn6e par - le gouvernement:le 19 et 
par le 'peuple le 30. Eliad surtout ne voulait 
plus 'entendre parler; il en voulait aux paysans 
pour. S'âtre. souleves contre. nous' dans notre 
uite, „Plus tard, lors de la discution | pour la cân-
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vocation de la Constituante, j'ai trouv6 moyen 

de revenir..ă “la : question sociale. 'Vous savez 

qw'Eliad, appuy6 de” Campiniano, Rosetti, Voi- 

nesco, - Nicolas, voulait composer J'assorabl6e 

de: 100 "Boyarâs, 100: n&gociants et: 100 pay- 

sans. J'ai soutenu le vote” 'universel :et : direct, 

et aprbs urie 'Giscuțion ! de quatre seances, ayant 

gagn6 les 'voix d Etienne: 'Bratiano, le Mâtropo- 

litain, “Maghero 'et : Philipesco, jai 'emport€ la 

vietoire;- 'et comme! le: principal argument, de:nos 

adversaires; "6tait 'que leur 'systăme 'est n6cessaire 

comme une garantie ă, donner- aux boyards pour 

la 'discution' de Lart: 18, 'j'ai propos6 la 'forma- 

tion de”la commission ' et: on: ta accepte sans 

savo oir irop. ce - que -cela sera. i tt 

Jai! 'organis6 alors 'aussi les comniissair es 

contră” :la majorite du 'gouvernement qui “6tait 

ostile ă ce! projet: En'ai-je fait: un: -moyen de 

popularite pour moi? Vous savez que je n'ai 

pas mâ&me 'voulu les nommer- moi-meme et que 

je es ai fait! nommer par. “les .Clubs.. De meme 

que jai decrete lorganisation d'une . commission,; 

dans laquelle javais “nonam6 toi, Zane, Bolinti-. 

neano; "Roman, pour” diriger les” commissaires' et 

la : propagande. J'ai râorganis6 ia. feuille des vil: 

Jages et j'ai aid6 avec'de': Vaârgent la formation. : 

du. journal Le peuple souverain. Me' suis-je fait
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proner, dans ces. journaux sur lesquels j'avais de 
Pautorit$?1:0u bien ai-je :comme:d'autres pron 
mes amis et cherchg. ă leur faire „de la popu- 
larit6!?. :: 

"„Quand on allait nommer. na Lieutenance, 
on vient me proposer d'y,âtre nommâ; on l'avait 
decid6 dans: un. Club. Je. m'y. refuse et: veux 
partir pour. Paris ou 'nous n'avions encore per- 
sonne. Mais au: moment de partir Bratiano vient 
m'emp&cher. Il me. declare : “qu'il se dâfie . „de la 
Lieutenance, que: comme. j'ai de 'Vaction: sur. ces 
MM.. je dois:rester pour “les: emp&cher, de mal 
faire, sans. cela ii est decidâ.â chercher. ă,;,les 
renverser. Voilă. ce. qui me “decida ă, rester etă 
6crire ă Alexandre : ă Vienne de. se rendre.ă Paris. 

„ „Que n'avons pas fait et moi ;et: Bratiano 
et Bolliac et Rosetti pour: engager le gouverne- 
ment ă, concentrer les troupes, ă armer le ) Pays ? 
Tout a ât6 „inutile, ... De 
ala. Licutenance inaugura son avenement en 

sacrifiani par un acte Public . remis. A Soliman 
autonomie du Pays, malgre Vopposition, que nous 
lui fimes, Teş frăres ont tremp6 aussi dans cette 
malheureuse action. . Depuis . lors la. „r6volution 
politique fut sacrifice et abandonnâe comme l'avait 
St6 dâjă la râvolution sociale, :.car je: vous. Vai dit, notre. droit de faire la r6volution n'6tait: que 

ar
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celui d'autonomie. Quelques :jours. aprăs.je me 

trouvai. ă Constantinople et parlant avec Cor j'ai 

prononce -le mot de râvolution. . „ Vous ne pouvez 

„plus - rien  reclamer,. me-dit-il;::au ''nom : de la 

„râvolution. Maintenant ; vous - VOUS - 6tes ; soumis ; 

„vous ne pouvez! plus. parler.. au-nom. du droit” 

„r&volutionnaire. :Xous devez tout: attenare, se- 

„on la. d6claration de votre. gouvernement, de 

„a bonne volonte du:Sultan?. Ik avait rai- 

son. , Ainsi: c'est Soliman- Paşa, . c'est: la Lieute- 

namce,. ce. mesi PAS. Fuat ui. a renversă: la, revo: 

lution. Celui-ci ma fail. que. substituer Un, Caima- 

cum aux trois Lieutenants. La, vivolution mezistail 

plus.. La Lieutenance le savait; bien quand elle 

n'a pas voulu convoquer Ja. Constituante avant 

d'obtenir V'autorisation de Constantinople. La r€- 

volution,, 6tait ă recommencer-.. C'stait lă mon o0pi- 

nion et celle de Ghica. Celui-ci, qu'on represente 

comme un homme avide „de pouvoir, un nouveau 

Pisistrate, m'engagea alors. a, nous mettre d'ac- 

cord 3 Bucarest pour -donner la Dictature a Ma- 

ghâro, qu'il n'avait jamais connu. Arriv6 ă Bu- 

carest jai fait tout mon possible pour. engager 

Tell & prâparer „une, defense qui aurait pu pour 

le. moins nous mettre ă meme' de faire une .ca: 

pitulation honorable et; :avantageuse au pays.: Je 

mai pas. pu r6ussir. Chercher :ă renverser la
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Lieutenance c'stait trop tară et je craignais d'of- 
frir un, prâtexte.plausible pour Pentr6e des 'Tures 
ă Bucarest; je me suis. born ă faire 'envoyer - 
ă Maghsro 'Partillerie - et; la, cavalerie de Bucarest 
et ă l'engager:'ă: se -dâclarer! dictateur et; ăi se 
maintenir :dans'les cas oă-la; Lieutenance serait 
venverste pariles 'Turcs. : Vous. sâvez le''reste. 

 „Maintenant -n'ai-je pas raison de: dire que 
si nous trois, qui -avions: dirig6' la râvolution 
jusqu'au 11: Juin; “nous aurions stâ plus capa- 
bles pour pr6voir 'P'avenir' qui nous âttendait ou 
plus ambitieux, nous aurioys misux agi, nous ne 
nous serions pas dispers6s, et moi je'n'aurais pas 
born& mon action ă; maintenir! Pharmonie: entre 
MM. Eliad, Tell, Rosetti et Bratiano.: Et au lieu de - 
ne rien faire! et ''de: leur crier- toujours. comme 

. Cassandre quvils font.mal, n'aurai-je pas mieux fait 
d'agir m&me:malgrâ'.eux et contre: eux?.11'n'y 
a qu'une. chose :qui. peut -m'excuser, c'âst gue. je 
n'elais păâs soutenu, que 'je navais pas. assez de 
popularite ; et que :de' plus j'âtais. trop: fier. pour 
la mendiey comme les autres et. pas assez comedien. 
Dour. Poblenir, ie e ţi 
„.„Cet historigue de -la rSvolution, la, dâfiance 
qu'on nous'a portse -et qu'on a la mauvaise foi de nous. porter encore „vous 'explique pourquoi 
nous sommes -peu: 'propres“ et pour ma . part
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tres peu. dispos6s. ă diriger. P&migration. On. ne 

peut pas. comploter et: nous.: sommes dans: cet: 

te: position * sans .une pleine confiance. Je: sais 

qwelle ne s'impose pas et qu'elle -s'obtient 

par le msrite. Chercher ă la msriter, tel est 

mon d6sir. Pour. cela il nous faut du temps; 

il faut laisser les animosites s'efiacer, les pas- 

sions s'6teindre pour que “nos 6migr6s puis- 

sent; 'jouir: de 'exercice''de :toutes. leur's  facul- 

tes et -raisonner juste. En attendant il'.ne faut 

pas 'se croiser les bras.. Que :ceux :'qui 'ont: une 

_pleine' confiance les uns. dans: les autres s'en- 

tendent entre“ eux et travaillent ensemble. : Je 

m'ai pas cess6 un seul instant de le faire depuis. 

plus d'une ann6e. Je ne suis pas. encore de ton 

opinion pour, .diviser notre action. Je crois:.que 

les memes hommes peuvent agir.pres des ca- 

binets pour relirer quelque avantage de .la si- 

tuation ; actuelle de notre patrie, en mâme temps 

qu'eni: secret. ils- peuvent - travailler: et preparer 

les 6l&ments pour une râvolution nationale dans 

Pavenir. et; 'tells: que :nous la .revons. 

IL nous “faut done: renoncer. pour le "Mo- 

ment ă câncentrer lEmigration.:. Combien d'essais 

sans r6sultat navons nous pas -fait? “Mais cela 

n'empâche pas une entente et une. action secrete 

ou particuliere “entre tous: ceux qui: ont pleine
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ei entidre confiance entre .eux. Et voilă; ce dont 
je m'occupe.. Je: serai heureux si je: pourai par- 
venir ă gagner :la tienne - comme .tu. possădes 
toute lâ:mienne. .  ..- Ra a 

a a Aa „Salut cordial . 

„N. Bălcesco.. 

-„Mes amiti6s 3, tous-nos amis de Brusse. 
Ma, lettre se ressent de la precipitation - que j'ai 
mise ă, l'âcrire.. Je n'ai eu: ni „le temps de la 
revoir,. de: la corriger. et de la copier. Tâche.de 
la,. dechiffrer“. e 

48, aa "i. „IParis] 6 Marte 1850, Li: 

„Am primit scrisoarea - ta: de -la 14 Fe vruarie precum şi 800 fr.. Iţi alătur 'aci chi- tanţa, de 300 franci ce am dat la; croitorul care mi-ai dis, A A II RR 
„Dacă, novelile despre. Transilvania; vor fi a: devărate, apol:e foarte T&U, căci: nu:-e'mijloc d'a isbuti fără arme în “contra “Austriacilor . şi Muscaiilor. „Gazeta: Transilvaniei“ din” 6 -Fevru- | arie: nu: pomenesce nimie Nici de arestărea Ian: cului, nică: de agitația poporului. In numerile tre-
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cute .dini Ianuarie:.era că pe: Iancu la: un tirg în 

munţi îl. arestuiseră nisce soldaţi, dar că popo- 

rul se resculase . armându-se ; cu pari. şi căpita- 

nul fu siliti. a-l -libsra; rugându-l: -să liniştească 

poporul, “căci greşeală s'a făcut. In. alt. număr 

spune că Tancu cu Axentie .aii prângit la Vol- . 

gemut în. Sibiu şi că.vor porni la Viena. In urma 

acestora am hotărit să trimit pe: Arăpilă acolo. 

Era: să-l -pornesc,: dar -mai aştept vre-o 8—4 

gile să. vedem: ce se mai aude.  ..: 

„Me măgulesc a crede că eo minciună scor” - 

hită în Bucuresci, de unde es multe. Nisce seri- 

sori sosite. aci mai deunăqi vesteaii' că” pe Bol- 

liac Pa închis şi pe tine :te-a exilat în Siria. 

„ln Gazeta “Transilvaniei : asemenea nu se 

vorbesce de guerila din Carpaţi. :, a 

„La 9 ale acestei - ese la: Londra '0 foaie 

franţuzească de Golovine sub. titlul Le federal. 

Mi-a scris să-i. trimit articole. Ei socot să me 

duc acolo pe la sfârşitul lunei. Am: scris să în- - 

treb “aacă - Mazzini a sosit :acolo. „Cred că cu 

dinsul, cu Ledru Rollin,. cu: Manin, pe care Pam 

cunoscut mai deunădi aci, şi alţii de fie-care nație 

câte unu. să facem un comitet revoluţionar euro: 

pean, “conservând .tot de odată. comitetul Europei 

orientale: Mi-am închipuit: un şir de comitete su- 

puse unul altuia, începând gradat::1. dela.....(9) 2. la
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cele cinci“ ţeri române. 3. unul central în: Paris 
pentru ;toată românimea ; ' şi apoi acele două pen- 
tru chestiile internaţionale şi: europene... - 
"--. „Scrisorile! din: ţară vorbesc mult'de o am- 
nestie: pentru espatriaţi, - din care se: va''esclua, 
nuinai.. Locotenenţii, * Magheru : şi: tu,” gic unele, 
iar: altele .pun'pe' Bolliac. în locu-ţă. : Spune-mi, la 
un. asemenea; cas, ce. gândesci-că e de făcut: Ei 
cred :că'-unii din noi::măcar să nu intrăm in 
ţară, unde nu putem. face nimic; afară numai 
de. casul:'când am pute :fi aleşi de deputaţi la | 
Adunarea pentru revizia: Regulamentului. aia 
i „Nu ţi-am trimis” încă socoteală subscrisă, 

“din. pricină că,: când am: ar&tat'o întâi erat: Şi 
puţini câusaşi,: şi ' D.:*Brătianu ridică oâre-cari 
obiecţii seci, şi de atunci inu -i-am.putut aduna; 
dar o voii face în: gilele 'astea. Hârtia insă nu 
a eşit din mâna mea. Dar.'ce' folos că “causaşii 
de la Brussa ai trimes aci numai o copie intă- 

-Tită după. cea furată de - dinşii, adăugână şi-un 
teanc . grozav de 'acusaţii. în potrivă-ţi şi 'în. po- 
triva noastră, tutulor. Locotenenţii ne-ai împăr- 
tăşit. oficialmente : acele acte. .Dar ei am spus 
în. Adunare că. n'am dorinţă, să aflu mişeliile şi 
înjurăturile a: ast-fel .de. oameni, şi citirea hârtie- 
lor se opri înapoindu-se D. Locotenenţi. 

„Întimplările din Grecia au dat prilej celor
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albi de'aci sail. auz: reac câ: să - se . apropie ::de 

Rusia, vinuind 'că -Pâlmerston'umblă să-i incurce 

intr'un resbel. de ge dt A: 

„Spune:mi “ce ai. de 'gând:'să: facă? Rămâi 

acolo sati: vii. încoaci? 'Spune:i cocoanei să me 

ierte că.:nu Yam putut scrie şi: că aceasta n'o 

escusează că îmi scrie aşa rar. e 

"i. sNegri:este 'să :vină, în -primăvara asta aci. 

Asemenea, şi Bălăceanu. se întoarce la, .Maii în 

Paris. i II IE 

"Ar “trebui 'să ' îngrijesci că să. arzi acele 

scrisori ale mele! care -vorbesc de comitetul dela 

Londra, - e i a a : ir 

„Bolliac mi s'a plâns. că tu muă încredin- 

ţezi nimic; el îmi spune că e mândru de lucră- 

vile. tale şi de activitatea ta.: Spune. câte odată 

ce.e:de spus.::E curios 'ca 'o.femee. Văd. că re- 

sonează drept: şi îl .sciii că nu:e indiscret. .. Ei 

(| voit, serie că: me puii în relaţii cu 'revoluţio-. 

narii. Europei, dar nui vorbi. de comitet.“ : 

—— 

49. i „Paris 16 Martie 1850, 
„ti 

„Am tare puţin. a-ţi scrie şi vreme aseme-
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nea puţină. Isbânda electorală ::a socialiștilor 
schimbă starea. lucrurilor 'âci. Ministeriul. cade. 
F. Barrot a şi dat demisia. DN a 

- „Din ţară îmi scrie că boerii s'au spăimân- 
tat că o' să ne dea amnistie şi să ne întoarcem. 

„i Gazeta Transilvaniei s'a. oprit. -Iancu e dus 
la Viena, dar nu-arestat, -. 
a „Golescu va: pleca, septămâna asta la; Viena. 
"EL a făcut un memoar . asupra stării. poli- 

tice a ţărei, pe care îl vom da aci şi la Londra. 
Cu poşta viitoare iţi voii trimite o copie. 
"Îţi 'trimit deschisă -această scrisoare către 

Albu. ca'să citesci respunsul mei la scrisoarea 
lui către Ştefan. O. poţi 'citi “şi: la alţii, de vei 
găsi de cuviinţă, . si 

„Cărţile de''visită, le-am-'dat; să le facă,. de' 
voii. put ţi .le voii-trimite cu acest curier, 
adecă; de le: va primi -Sefels. : Acesta, îmi - dă zor 

„ca să ajutăm şi nol:publicaţiile presei. Spune-mi 
cu cât ai pute ajuta. Polonia sati .alt jurnal; 
după cum al dis. Voiii să fac o broşură fran- 
țuzească, asupra chestiei sociale la NOĂ. 

„Complimente respectoase la leneşa D-tale 
cocoană, care nu mai îmi serie. - 

„N. B«
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0. „Paris 26 Marţie 1850. 

„Am primit scrisoarea ta dela. 6 Martie 

împreună cu toate: documentele despre. chestia, 

proprietăţii, şi me şi ocup a lucra o broşură fran- 

cesă de vreo 4 coli detipar asupra. acestei che- 

stil, cea, mai importantă a revoluţiei noastre. 

aa „„Aşi..vrea să sciii dacă ..reformele promise 

se vor mărgini. în. aceste. lucrări ale comisiilor 

despre proprietate. Dacă nu se va face reforme 

generale a. Regulamentului. a 

„In privinţa amnestiei. am :âudit şi noi. Ca 

să.ne hotârim la ceva, aşteptăm s'o vedem eşită. 

Ei scrisesem "in ţară la, familie, „de :sunt două 

— (9), că nam de gând să me întorc. . Sora 

mea îmi serie că boerii sunt spăimântaţi de întoar- 

cerea noastră; că unul spuindui că. crede că, 

poate: n'om - vrea. noi: să venin şi anume de - 

mine, ea i-a respuns că, intradevăr că nu ne-om 

grăbi a veni, căci o să ne doară inima să ve- 

dem ţara în starea în care aii adus'o boerii cu 

Muscalii.. Eu: cred însă că -unil din. noi, cari nu 

fac nimic, nică ati a face aci, mai bine:e a se 

întoarce în ţară, mai cu seamă in casul . când 

sar face reforme. sall. s'ar deschide. o Adunare 

Naţională ; - atunci -ne-am put6 duce toți, măcar -
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vremelniceşte în ţară.. Ar trebui să împingi acolo 
la deschiderea unsi Adunări, fiind numai acesta mi- 
jlocul de a face ceva îmbunătăţiri în ţară. Dar | 
ar trebui ca să nu fie numai o Adunare: de boxeri. | 
Nu sunt însă: de 'idea ta, d'a-te lăsa să te tri | 
miţă la Alep. Ai pută fi mult mai folositor adi 
decât acolo. cc 

- „Alecu Golescu încă -n'a putut pleca din pri- 
cina banilor. : Băii fac vre-o 130 îr.,. dar nul 
ajunge. Cred că o 'căpăta incă vre: 170 şi aşa 
va pute pleca până în trei ile. ir 

„lancu trebue să fie tot la Viena.. ' Gazeta 
Transilvaniei. s'a . oprit, iar. Bucovina; ese de două 
ori pe. septămână. "Gazeta lui Carcalechi şi Bu- 
letinul' le primesce . Rosetti aci prin Winterhalder 
care e.în țară... Da Ra 
-." „Sefels mi-a făgăduit a-ți i trimite. prin. D. . 
Arzunenu, ce pleacă daci pentru Constantinopol, | 

„ cartele de visită şi nişte broşuri ce-ţi trimit pen- 
tru tine şi altele dela Bolintineanu pentru. Ca- 
targiu. Ma | Ea 

"Apropo de broşuri. -La 1848 -toamna 
A. Golescu dedese lui Biberstein (Buginski) nişte 
broşuri ca să mi le aducă în ţară, unde me 
aflam atunci. El spune că ţi le-a dat. ţie. a Con- 
stantinopol. Adevăr este? e 

- „Poesia alăturată pentru cocoana : d-tale. ;
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„Pentru ce esclusia lui Eliad şi Tell din am- 

nistie? Li se face o posiţie escepţională ce nu 

merită. Eliad a şi protestat într'un articol în 

Semaine, plângendu-se că Poarta tocmai pe cei 

credincioşi ai ei nu-l iartă. | 

„Multă frăţie la toţi acolo. 

„N. Bi 

51 „Paris 6 Aprile (1850). 

„Imi pără tare răi că aflat că eşti bolnav. 

„Imi pare bine.că Bolliac a scăpat de toate 

pelelele. şi că Caracaşi a eşit la. lume; ei îl ere- 

deâm închis. Nu seiii nimic de Manu, Duilie şi 

Dincă. Ii trimit -trei esemplare din memoarul 

făcut .de :Golescu ca să dai la Aupick,.. Canning 

si AliPaşa. Am gis lui Sefels să trimiţă unul 

lui Ahmet-Effendi.., Ei am scris lui Stuard şi 

lui Palmerston şi le-am trimes câte unul. Am 

însărcinat pe cel dintai să-l dea la cel d'al doilea. 

De ai vreme. pune de scoate o copie după me- 

ar şi împărtăşesce-o la camaragii dela Brussa. 

„Memoarul teii ce ai trimis lui Kossuth e 

bun, dar aşi fi vrut să fie mai lămurit. Ei cred 

Ghica, Amintiri, 27611. 
, 32
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că cu Kossuth. e: "puţin - de făcut, căci e foarte 

entâtă în ideile lui. - m | 
- „Iţi: voi trimite -un proiect de confederație 

ce' voiii să fac pe aceste base: 

„1. Trei naţionalităţi deosebite cu teritoriul 

şi administraţia lor: Ungurii, Românii şi Jugo- 
Slavii. 

- „2. In privinţa despărţirei teritoriului se va 

socoti majoritatea locuitorilor judeţului “sai a 

Comitatului. Minoritatea, de va fi mare, va, dobândi 

garanţii naţionale de limbă, de religie şi de ad- 
ministraţie comunală, iar va fi lipită de terito- 
riul maiorităţei. 
„Statul federal se va: numi Staturile unite 

ale Dunărei şi vor 'cuprinde; afară din tot rega- 

tul Ungariei, Bucovina, Moldova, "Valachia, Ser- 

bia şi Basarabia, când: om. lua-o. 
„3. Adunare centrală, federală de. 150 de- 

putaţi, câte 50 de fie- -care din trei naţionalităţi, 
se va aduna în tot anul în capitala fie. cărei na- 
ționalităţă pe rend. Ea va notări Şi Jimmba;! discu- 
ţiilor sale (franţuzească şi nemţească -saii alta). 

„Adunarea va numi pe-un an un guvern 
federal de trei membri, din cari unul va f mi- 
nistru de răsboiii, altul al pricinilor din afară, 
şi al treilea al comerciului şi comunicaţiilor.
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„Aceste Ministeriuri numai şi cu treburile 

lor sunt treburile federale. . 

| „Adunarea va 'hotări' şi partea Qăjdii ce 

irebue a da fie-care “najionălitate după populaţia 

şi veniturile sale pentru federaţie. Insă stringe- 

rea dăjdiilor: va fi. făcută de guvernul deosebit 

al naționalităților.” . | 

| „Completează aceste principii din capul tei, 

până cână îţi voit tiimite proiectul ce voii să 

fac, şi care cred că va fi primit de Teleky şi 

Klapka, şi-i vom da un caracter semi-oficial. 

Gândesc să puii pe Czartoryski să representeze . 

pe Sârbi cu Jugo-Slavi. 

„Eu pun sub tipar în dilele astea o broşură 

în. franţuzesce asupra chestiei proprietăţii la noi. 

După acea, apoi ,me apuc de' publicarea Revistei 

-românesci. Nu - uită: că mi-ai făgăduit a ajuta 

această întreprindere şi te grăbeşte. 

„Golescu : a , plecat a-seară, 

AL tăi 

NB. 
4 , 

„Neavusei vreme a scrie nici frate- mei, nici 

la nimeni” “altul. Spune- le la toţi multă sănătate. 

Ti-am trimis: prin Sefels har ta dela, Artaria 

dela“ “Niena, cărţile de visită şi nisce broşure“. 
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52. AIR . Paris, 16 Aprilie. 1850. 

„N'am ce-ţi scrie mat deosebit, de aci. Sciri 
din ţară iar n'avem, nică dela, Golescu ce trebue 
să fie tot la Viâna. 
„Vreme încă, n'am să- i scrii mult, că me 
aflu mutându- mă. St. Dominique” St. „Germain, 
18, este adresa, mea, acum. 

„âm „Vădut, aci „pe Bisczanowski, iar Za- 
moyski n'a sosit încă. E 

| „Complimentele mele la Caracaşi. şi la toţi 
prietenii. 

AB, 

n jurnalul La Semaine - este un articol 
lung despre noi, gorespondență, din Moldova, trasă 
din foaea Bucovinei. 

„Nam avut încă vreme a vea6 Concordia. 
"In septămâna, asta pun sub tipar scrierea mea 
de care. ţi-am vorbit. Cred că te va, interesa, 
Aşi dori mult câ să n apuce Turcii a primi lucră- 
rile comisiilor, până a nu eşi lucrarea mea. 

, a 

“Am trimes, ieri respuns. ni “Dliad prin N.. Golescu ca să, nu mai poarte. grija lui -Bolliac că a furat diamantele. Ungariei, căci. a; „scăpat, 
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de toate. Eliad îi poartă grija tot în sensul care 

i-o poartă şi “M-me' Eliad, adecă îl' hulesce. El 

dice că dovadă că Bolliac este unealtă muscă- 

lească, e prieteşugul 1 lut cu:  Katov şi Mavru, etc. 

53, Aa i a „Paris 26 Aprilie 1850., | 

„Scrisoarea ta: din 2 Aprilie-am primit'0. 

„Banii ce spui că o să-mi trimiţă vin foarte 

la, vreme: ca 'să pocii plăti: cu o parte dintr'inşii 

(a 300 :fr.)! tipărirea scrierei. mele ce nădajduese 

a ţi-o” “trimite cu poşta viitoare. * 

„Astăgi am pus'o sub tipar. : 

Din 500 fr. ce: mi-ai trimis, am platit 300 

fr. datoria pentru gederea la Londra Şi 100 am 

dat lui “Arăpilă.! - 

| „Aştept la stirșitul unei bant: d'acasă, 'cu 

cari să “me reped pe la Londra, de va fi trebu- 

inţă. Pricina că nu m'am dus până acum a fost, 

că, atât Klapka cat Ş cei- alţi m "au i însciințat 

că sunt 'să, vie! aci.! | 

„Din Moldova; imi scrie dela 8 Arini Balş 

Teodor şi nevasta lui că a eşit aministia, şi me - 

poftesc împreună cu toţi prietenii mei să merg 

p'acolo, să trăiesc vre- 0 'câtă-va, vreme cu dînşii.. 

De-o fi adevărat că s'a dat amnistia, apoi me



  

502 me sui Ne BĂLCESCU -. 

duc pentru câțe-va, dile.. p'acolo, fiind-că doresc 
să văd pe: mumă, mea, . şi am. scris să..vie la 
Focşani ori Galaţi: ca, s*o întâlnesc. Voi să ve- 
dem ce mai: putem face cu Moldovenii, şi de le 
putem scoate, ceva bani, căci toate planurile ră 
mân în nelucrare din această, pricină, 

„Starea de astădi a lucrurilor nu poate i În- 
târgia mult a se preface. Nici albii nici roşii nu 
Vor: pute să aştepte până 'la 1852.. Partida care | 
va. șimţi 'că are să, fie biruită: atunci: prin vot, 
va îngriji mai din „Vreme a: face o mişcare, un | 
appel ă: la force. Cel. albi sunt foarte , descura- 
jaţi împreună cu Burgravij. şi Margraviă lor, 

„Sunt sigur că înainte de un an vom av6 
de. lucru. şi mulţ. 'Trebue dar să.ne ătim în 
tot. chipul. , IE i 

„Sociula în Etna v va aduce forcânent res- 
belul general... DRE ai 

" -Dela,- Anepla n'am nici 0. „scrisoare până 
acum. - 

„Ar ticolul, “lua Noguez e: este 2 incomplet şi con- 
clusia proastă; nu poate a-mi: sluji. nimic, „Vel 
vede în articolul: meii greşalele. .. i 

„Articolul făcut de Ionescu asemenea e mult 
greşit, precum :şi. chipul de despăgubire . .ce arată, 
şi pe care .sunţ silit-a-l refuta. .... m 

„Am căutat la un cabinet de lectură. nume-
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rile din Concordia, dar n'am găsit pe acele tre- 

cute, unde trebue să fie articolul tăi. Era mal 

bine să mi le trimiţi. : - 

„Sper că peste puţin să. ne putem inapărţi, " 

cum dici, dar încet, au “fur et ă mesure ce 

poate fie-care potrivit mijloacelor băneşii. .... 

„Nam vreme a-ţi scrie mai.mult. Compli- 

mente la cocoana. . . 

Al tăi - 

să. Bălcescu. 

„Barbu de ce nu-mi scrie? 

„A-me Rosnovano a venit aci“ 

DA i „[Paris] 6 Maii 1850. 

„Prin scrisoarea din 5. Aprilie îmi spui că 

o să-mi trimiţi .cu poşta viitoare bani şi nu mi-ai 

trimis, dar îmi dal comisioane pe cari. cu pă- 

rere de r&ă. nu. le pot face până a nu primi 

bani dela tine sai d'acasă, căci acum me aflu 

fără -pară.. Din . 500 fi. ce. mi-al trimis luna. 

trecută am dat 100 fr. lui Golescu şi 300 spre 

a plăti datoria dela, Lonâra, iîncă..8 fr. pentru 

cărţile de visită etc. Aştept banii aceşti făgă-
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duiți casă plătesc. tiparul broşurei mele care 
ese: în septămâna asta.. Golescu şi Laurianu mi at 
Scris dela Viena. Muscalii. ai trimes cavalerii 
la 8 .prefecţi, Iancu,. Axentie şi Balint şi la alți 
Români din Transilvania. . Golescu lucrează 'ca 
Românii 'să -nu':le primească. - Românii din Au: 
stria n'aii dobândit iică nimic Gin: cererile lor; 
de acea sunt foarte nemulţumiţi. Se “aşteaptă să 
ese constituţia provincială a 'Transilvaniei. In 
Transilvania s'a, introdus în toate trebile oficiale 
limba germană şi biurocraţia austriacă. „Lanţuri 
Doug, scrie Lauriani, se pregătesc, iar libertăţi 
de loc; ei se tot . escuză cu, starea provisorie, 
însă pasurile ce fac şi ca provisorii sunt rele, 
Gazela Transilvaniei are! să, iasă din noi sub re- 
dacţia lui Mureşanu. Ministeriul austriac a com- 
pus la Viena . 0 comisie “pentru formarea unei 
terminologii juridice române, în care se află nu- 
miţi “Laurianu, : Maiorescu: şi. Aron Florian. Atat 
este "tot ce ai dobândit. positiv Romanii dela 
Austriacă, o. ii a 

„Golescu me povăţuesce. să nu cum-va să 
calc cu piciorul-pe la Viena. De 

- „Românil: noştri din Transilvania (Manu 
etc.) s'au tras în Serbia. - | a 

„Notele istorice ce-mi ceri voi căuta a ţi 
le trimite prin poşta viitoare.
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„Imi pare. rău 'că tu şi Golescu v'aţi pus 

să turburaţi. “pe morţi zăcând - în cimitirul lor. 

Kossuth e mort şi nu ne mai poate sluji; lă- 

saţi-l în pace. Am. făcut cu dinsul tot ce era 

cu putinţă. L'am silit a aa un dâmenti ă, sa, vie 

et ă son principe, acordând acele concesii in- 

complete Românilor. CO'âtait un acte de suicide. 

1 ne peut plus alier au delă. Kossuth e: repre- 

sentantul a “Ungariei. trecutului, a unui trecut în- 

gropat, pentru totdeauria. Ne trebuea ne adresa 

la un representant a Ungariei + viitorului, al Un- 

gariei putincioase, action de Kossuth sur les 

destinses de la Hongrie est, finie pour toujours. 

: Noutăţile “de aci le-ai primit! prin gazete. 

„Ahmet-Effendi a scris aci că se află şi în 

ţară o triadă, ca a lui Pierre Leroux, acâasta 

este: „Protectoratul, hospodaratul: şi! boiaratul“. 

“De amnistie * îmi pare răi că nu se mai 

aude * nimic, „căel. ași dor să me > reped, în Mol- 

„De ce Barbu -nu- ni mai “sorie? 

„Lai M-me: :Ghica, me rog, să nu spui nici 

complimente. nici că o orest, căci sunt supt- 

rat pe Dei, că nu, mi-a răspuns la maă multe 

scrisori. : 

„Adio. 
Sa 

| 
„N. BB.
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: „IF întore scrisoarea lui Golescu şi cea, către 
„Melic, cari am augit că s'aii intors acolo“, 

, : 
————— 

„55, = mu „UParis] 16 Maiăi 1830 

i pici este 0 neodihnă mare şi o turburare 
în toate spiritele, produsă. prin reformarea legei 
electorale. E. mare minune de s'o petrece lucrul cu linişte: Poporul vrea, să iasă la uliţă şi la harţă.: Capii Şi: jurnalele roşii se silesc „cât, pot a-l opri.. O. parte .din “soldaţi sunt cu poporul, 
dar povăţuese a, nu se.bate acum, ci. a aştepta Vre-o două luni în. care vreme .toatii armata, se va 7oşi. Mai mult de.150 mii de iscălituri vor pro- testa în Paris :în. contra, legei ce, se .propune. Idea Roşilor d'a întinde lupta - în. toată . Franţa 

şi a nu o concentra numay. în Paris, “e bună, Fără îndoială, că această lege va aduce un lung Tăsboiii civil, de nu acum dar, peste puţin. Pati- mele sunt aprinse în cel mai:mare grad: Am- bele partide nu respiră decâţ „măcelărirea, par- tidel contrare. C'est une. guerre d'extermination Sans exemple dans les annales du monde. -Ce va eşi din acestea toate? a 
„Poate de o cam dată un folos mare pen-
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tru Rusia. Trebue şă. prevede. tot şi să ne i 

nem. gața. Ja toate eventualităţile, .. 
„Din cartea mea. d'abia „s'a. tipărit trei. coli, 

- Mai este încă trei, prin. urmare d abia, cu poşta, | 

viitoare.a. 26 ţi-o voii trimite. Gândesc că am 

sleit, chestia. şi am dat lovituri de bardă Nesu 

lamentului. şi. boerilor. :.... 

„„Eiă îngrijesc şi povăţuese, p pe frate- et aci 

cât pociii, fă te rog şi tu asemenea cu frate-meii 

acolo. Iată îi scrisel. Dă-i de lucru şi pune-l să 

citească a, cărți, să nu-şi piargă “vremea. . 

i: Nu. mi-ai trimis, banii. de cari mi-al vorbit. 

Lipsa, banilor: ma. oprit da zor tipărirea cărţei, 

„Aştept . d'acasă. Poate m'oi repegi pentru 

cată. va.:vreme la Londra, de mi-o veni. Arăpilă 

asemenea îmi scrie dela Viena săi trimiţ vre-o 

sută frant... | 

: ip AdiO-1 Pa N Ia 

. MI „N. B.. 

DB mr “Paris 26. Maii 1850..." 

i „Despre istoria de .la Belgrad. mi-a spus Şi 

Bisczanowski. Am ispitit pe Teleky şi am vBdut 

că el nu scie nimic. Cei dela Londra ai mei cuno- 

scuţi; sati dus in Blveţiea pentru treabă,
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„Nam avut încă vremg a-ţi trimite notele, 
dar cred. că cu poşta viitoare. Cred: că e'de pri- 

__sos:-1: Că noii put - a-ţi: trimite note lungi şi 
desluşite ; 2. “că: Poujade “pleacă din.: “ţară. peste 

curând en congâ. Este aci unul ce a fost con: 
sul la Odesa, care: va: porni peste puţin: spre a-l 
ramplasa. A cerut Rusului: (Moldovanu) să-l facă 
cunoscut cu no, şi aştept să mil aducă, astăţi 
la "mine. : | 

„Aştept să-mi: aducă dela tipogratie- vre-o 
câte-va, esemplare din broşura mea spre a-ţi tri- 
mite. „Am dat zor ca să pot av 'vre-o 10 mă- 
car, ca: să-ţi trimet, şi cu poşta viitoare voii tri- 
Mite” mai multe. Să cauţi a 0: „pune în -mâna 
'Turcilor. şi ambasadorilor, cum - şi a trimite în 
ţară lut: Ahmet-Effendi şi la toţi prietenii. P'a- 
colo ai mai multe mijloace, Am fost 'd'o dig- 
nitate aspră către Turci în broşură fără însă ax 
ataca; Sunt curios să scii opinia ta despre 
scriere. | | 

| „N'am pus numele socotind de prisos, de 
vreme ce toţi al noştri din ţară vor pricepe că 
ei am scris'0. De acea cred că e de prisos a, 
face aci mister către Turci despre „Rumele au- 
torului. . a 

? „Aci: “discuţia - legel electorale” tot satur 
mează. O parte mare din popor vrea să iasă la:
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maidan la trântă, dar Muntenii îi opresc. Emi- 

graţii Francesi din Londra şi Elveţia îi îndeamnă - 

a se bate. Ei n'aşi vrea acum bătae, căci cred 

că nor isbuti şi apoi şi isbutirea o cred intem- 

pestivă din cuvintele ce foarte bine ai developat 

în scrisoarea ta lui Ruset. . | Da 

. „Golescu e la Viena şi-mi scrie că Românii 

din Transilvania sunt foarte întăritaţi. 

N. B. 

„Ti-am trimes 5 esemplare din broşura mea 

prin poşte' adresate la „Hotel d'Angleterre“. 

Să bagi de seamă a îndrepta aceste greşeli: 1. 

pagina 72 linia 37, a “şterge cuvintele „divis€ 

en series“; 2. p. 81 linia 25 a pune „ses fir- 

manst 'în loc 'de „les fermiers“. 

„Aceste greşeli “ai trecut din. vedere-mi, 

căci me 'grăbiam eri, ca să pot a ţile trimite 

astăqi. Voi căuta a-ţi mai trimite şi prin Se- 

fels. E o 

Nu mi-ai spus dacă memoarul făcut de Go- 

lescu ai -dat acolo şi ce efect 'a făcut“.
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OD „Paris, 6 Iunie 1850. 

» pita” Ghica, 

„Sunt bolnav puţin; de acea puţin îţi voii serie. Ti-am “trimis “prin comisionarul“ ce . mi-ai însemnat -]a * Belhomme,- neguţătorul  d'acolo, 50 esemplare din broşura mea. Trimite dar la, acesta de le: cere, căci le-am trimis pe numele lui. Caută a le băga în ţările noastre. Spune- -Mi -ce impresie a făcut, broşura la Turci. Ar trebui să faci o noţă şi S'0 dai atat lui Ali -Paşa, “cât şi s'o trimiţă lui Ahmet-Eftendi, în care” să dici, acea ce mi-a scăpat; din vedere, că la 1881 boerii se impotriveati la. desfiinţarea Posluşnici- lor tot cu: aceleaşi cuvinte ce dai astăgi impo- triva libertăţii muncei, gicână, Că nu vor ave cu ce se sluji în casă şi în curţile lor, şi a cul- tiva viile lor. cele numeroase (vegi pentru aceasta mucalita Scrisoare a luy Dudescu ' către Villara tipărită în Poporul Suveran din August 1848, pe care ar. fi bine s'o traduci. şi s'o ar&ţi Tar. 
cilor); că cu toate aceste, desfiinţându- -se posluş- Nici! nu ain vrerea boerilo: “dar prin ucaz ru- sesc, boeril se putură sluji „mal bine cu slugi Simbriaşe şi toate viile se cultivă adi mai bine



„QUESTION ECONOMIQUE:: . 511 
  

cu munca “liberă 'ă la journ6e et ă la tăche; 

fără ca aceasta'::să' fie -prea::scumpă saii se lip- 

sească. Ar trebui încă să dai oare-care.desvol- 

tări despre. renta care este încă foarte îngreoiată 

socotită 5 p.0/p, de-vreme ce în Franţa nu este 

decât 2 sati 21/90/0. - 

„Comuniştii noştri. aci: sunt nemulţumiţi că 

mam cerut; aboliţia proprietăţei,: a rentei, etc. 

Noi, cari: am atacat; 'privilegiul şi monopolul pro- 

prietăţi, vom :fi: nevoiţi. a ne lupta odată spre 

a apără proprietatea de. comunism: ii: 

„Am primit o scrisoare dela T. Balş prin 

care : îmi anunciază . cu “părere de ri că amnistia 

este o minciună. de o''cam dată. Ei sciii ilusiile 

după. cari aspiră Balş; dar: cred că candidaţii de 

acest fel.:toemai ne: sunt folositori şi. trebuin- 

Cioşi, “pentru acea ţin: relaţii cu dînsul.. C'est un 

assez brave homme du reste etil parait avoir 

beaucoup d'affection pour moi. Aşa nu e de spe- 

rat să 'merg in: Moldova. Era să vie Negri aci, 

dar nu cred: că va veni. Mavrogheni şi: Alex. 

" Mavrocordat: sunt să vie la Ems cu nevestele lor 

şi apoi aci. Ce fel de oameni sunt aceştia, pe cari 

tu i-ai cunoscut? Fii nu scii ce o să fac? Ce-o să 

mă mai fac? Mijloacele nu me iartă a mai şede în 

Paris, şi me tot uit încontro s'o apuc ca să găsesc 

la vie 6 bon marchă. Poate m'oiii duce-a me
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aşeza în vre -un. orăşel al Spaniei, căci a veni 
la Constantinopol. nu câştig nimic în eftinătate. 

NB. 

„ţi trimit nisce articole eşite în National, 
să le irimiţă la Brussani. Iţi trimit alăturata 
scrisoare dela D. Fernez. El m'a rugat ca să-i de- 
Schidi creditul astfel, adecă să autorisezi . pe Pillet 

“et Wille bancherul a plăti ses bordereaux. 
„2. Să-i răspungi dacă primesci ca frate-tăii 

să mănânce la masa familiei lui, după cum dice 
că a găsit doctorul de cuviinţă. | 

„3. Bă lam autorisat ca să ia un repeti- 
tor de matematică. Asemenea are un profesor 
de arme. şi de piano după hotărirea lui Go- 
lescu. m 

„4. Să reguleză imbrăcăminte lut, :Prate- 
tău mi s'a plâns că n'are cisme.. Ei am rugat 
eri pe. D. Fernez săi facă, - până; vei serie 
tu. Despre toate aceste puncte, me.rog să .dai 
desluşiri cum vrei să se urmeze.“
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i 
naste 

58,... : 0 „Paris, 16 Tanie 1880. 

„Iubite Gica, N ă 
1 4 

:Aal. pus: „în mare- nevoe cu': întaigierea 
acelor bani, dar în sfârşit. cred că peste trei. -gile 

îl voii primi, după':cum îmi: Scrii, rr 

„Li trimit aci - alături -un. certificăt al doe- 

torului şi un răvaşia lui Fernez, după care am 

fost; silit a auitorisa pe frate-t&u.- să mănânce. la 

masa lui Fernez numai..până în 6 septămâni, 

tinip “necesar .până să; vie. răspunsul :tâii. şi ho- 

tărirea cum vrei ;să::se urmeze: într'aceasta..-Dă 

acea scrie-mi îndată. Frate-tăii asemenea se plânge 

că n'are haine, că tu nu i-ai hotârit de unde 

să iea, şi cine să-i facă. A venit la mine de i-am 

dat o pereche -de cisme, că n'avea; şi m'am 

dus de am rugat pe D. Fernez să-i cumpere 0 

pereche, de, cisme. , 

” Aşi vrea” să mi trimiţi i raportul lu Tonescu. 

„Prin Mocani ; s ar put, face propagandă şi 

în Principate. E 

„Lă trimit aci un articol tipărit de o foaie 

mensuală, ce ese la începutul fie-cărei luni sub 

numirea de: Ligue. des peuples. Redactorul ei este 

unul Carpentier ce fusese colaboratorul d la Tri- 

bune des peiiples şi bănuit că are relaţii d'aproape 

Ghica, Amintiri. 27,641. 
33



5la . -i. Ne BĂLCESCU ..:-., 
  

cu poliţia. Acum este prieten cu Eliad şi vei 
vede ce scrie vestitul Locotenent în potrivâ“ta. 

- „Iţ trimit o scrisoare. către. Zane spre ră- . 
spuns, la cea ce mi-a trimis, citeşte-o şi tu. 

„ti »M.rog' îngrijeşte de :frate-mei . cevaşi, 
chiamă-] şi fă-l să înţeleagă de nebunia. ce aim audit 
că voesce a face;-a,:se însura şi cu o fată săracă, 
când şi el este:sărac.: Ei! sunt. aşa ::de: supărat 
asupra în'cât.:nu-i "pot; scrie; “să, se gândească 
la biata: mumă-mea. atât :de *necăjită ; şi: cât o 
să “sufere când .va 'afla,. iti: ia VL pari 
«i: mCaută 'atrimite..din broşuri în ţară şi în 
Moldova ; trimite cu-:vaporul-vre:0 două trei: la 
M-me „Anica. Ghica la. Galaţi .şi la: Negri... ..;..: 

: TE Daia 
E DIE - PRI Altii | ARI ai ti a mâl i PU ca 

Pee aa NB. a 
, . -. N . TI pepe pi i 

( ii N DI aia ala ai 

aa ia ta cafe „„„nCăuzaşii d'aci urlă că în „Buletinul“ din at i ceea d ra urmă vind. ţara Turcilor; „Vegi scrisoarea: către 
Zane. Trimite la, Briuissa, articolul lui Eliaq“; 

ta to 
ati azi N: Ț LED ACIDE AN i 

r 

  

Pr mari „i - . Tu geae pes i Pia ! ii 

BD, iiioii i. %i_ +„Paris 26 Iunie 1850, :,:17: 
   a tera ete iz i Însa IE "„N'am: nimie ;asţi:serie: Sunt încă, „supărat 

LE 

i gi Ti Cui
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puţin.pe:itine, că asigurându-m& că ai să-mltri- 

miţi 577; fr; curend,:miai făcut-a lua angajamente 

cu. unii alţii şi nu ;numai :m'ai datde ruşine, dat 

nai; pus. şi în :posiţie. foarte.; critică, ji ii 

„Cred că diseară voii afla că „Ministerul 

englez, a:scăpat 'de.;criza: în care: era. ;. |. 

pa dit „Marghiloman. cel ;tin&r. se. întoarce în ţară; 

o să te rog. să-l trimiţi acolo ;0. scrisoare. de. re: 

comandaţie ,. către, Ahmet; Effendi. ; Am: trebuinţă 

ca A Să poată fi, cunoscut: şi „ocrotiti:de.. Ahmet: : 
ț 

ÎS pot 

  

înot) ii 

    

Letire-:de x: Bălceseti. au Comte: Zamoyski. i 

E a 

“Morisieur “a 'Gonate; 
“i mo ii 30 Cp iti EDER iti 

I ai au attentivement:. Ja „relation que vous 

m'avez fait]! honneur de:me. communiquer.£ et:jeme 

conforme ; a;xvotre, invitation en. vous; faisant part 

de mon.. opinion;:sur 1 une;;question,.dont l'impor- 

tance est aussi grande, aussi vitale. -pour,; nous 

autres Roumains, que: pourles „Magyars. et . les 

Polonaist iat bora DE a pi e iii 

i» Vous..me, permmettrez,. Monsieur. le. Comte, 

| de: ne, „pas; m'6tendre. sur. leş dispositions. gen- 
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ales: du plan, '6tant:'0ccup& en .ce' :moiment-ci 
de: traiter le ;sujet dans:un 6crit ă/ part; avec tous 
les develloppements ::qu'il:: comporte 'et de: me 
tenir strictemerit: aux: points - qui concernent 'les 
„Roumains. ie ti e 

- „Les organes intelligents 'des diffârentes 6- 
migrations, qui se sont 'trouvâs':'hiver pass6 en 
Turquie: ont. tous senti :.qu6'la: federation seule 
Stait'-la: voie! de''salut! des'nations opprinises ;“en 
cons6quence: ils 'adm ettent logiquemânt' dans. ce 
pacte la Hongrie, la Pologne, la Croatie, la Serbie 
et les Pays Roumains. Qui dit f6d6ration, dit 
solidalite d'intârâts, de droits, de charges et; de 
bân6fices; en ceci Pexpârience nous a, fait faire 
un pas, immense, La. similitude. de histoire et 
des destinses de la Pologne, de la Hongrie,. de 
IItalie et des Pays Roumains prouve supârieu- 
rement que la solidarit&'seule peut gărantir leur 
existence ă"venir, car''ca:“sânt'les gusreiles de 
voisinag6, la :: confusion'::d6s': 'races,! l6s-:'guărres 
d'ambition ': qui 'nous ront:tous affaiblis.puis livres 
Successivement; aux": Tures, "aux Autrichiens et 
Aux:: Russes. ii: iii re i a țar 
ii. 3; Ospendant, “Morisieui le:: Comte; ''je erâins 
que la lecon du pass6 ne soit pas prise :dans 
touta“la: consid6tation:-qutenlă! năsrite, :7nâlgre sa . grăvit6':at 'dăs:18s premiăresi! lignes:! de la; rela» 

d
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tion,. que: vous :m'avez, fait, l'honneur -de. m'en- 
voyer,:. je; suis oblige de. m'arreter,: et,; de ::vous 
prier..de :m'6clairer sur cette incertitude: :Qu'en: 
tend-on . par; Pays.:Roumains ?, Sont-ce.: les . Prin: 
cipauţes seulement,.ou ; bien les Principautes, les 
contres; du. Sud ,de;1a,:Hongrie peuplses: exclu-, 

sivement ou::en: majorit6. par les; Roumains?..Je. 

penche:. â.croire -d'aprăs:vos.r6serves ;ă l'6gard 

de la :Voyvodine, Serbe que les: mâmes r6serveș 

s'appliquent.: aux, Pays..Roumains-.en gen6ral,, 

c'est-ă-dire aux - Principautes.et; aux contrees peu: 

_plâes, de Roumains,;.comprisesi;dans les. limites 

actuelles, de. la. Hongrie et de;la; Transylvanie; 

mais.:un. peu plus, Join ,l'6numsration: des ; natio- 

nalitâs, de';la:. Hongrie: me. fait:presumer par -V'0-, 

mission du .nom. Roumain,, que V'&migration Hon-, 

groise entendraiţ,; par - Pays; Roumains : les Prin-. 

" cipautâs seulement; J'insiste sur; ce;:point,-Mon-: 

sieur.:le Comte, :.d'aborâ...parceque.: je: suis, Rou-, 

main, et, qu'ă.:ce titre il rh'interesse. -particuliă-. 

rement.;. maiş.je -serais. 6tranger :ă la question: 

que j'insisterais &galement. Je. crois.; que danş. 

Pintâret du..grand but que. se;.proposent les dif- 

ferentes :6migrations, 'les. difficultes doivent: âtre. 

aplanies d'avance,.. les :.objections -pr6vues. et, re- 

solues,. les: droits, constateș,. le,.yague. dâtermins, 

„et -le:. principe nettement, expos6,. afin que. cha-.
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curi sache 'en:vertui du: quoi il :agit:et:pourquoiv 
il:combat,.: Hommes 'de:la libert6-n'6vitons "pas ' 
la lumidre,: et:faisons! la:part 'deichacun avant la 
batăille pour. ne “pâs':'donner:! -prise“ aux: querelles 
et .ă;la::confusion;et :pour'me: ipas'nous dăchirer . 

- aprăs” avoirt 'conquis: la libert6:de'nos nationalits, 
fute! de::nousi âtre 'entendus:ă: temps. Iti tăia 
A “part 'cette-iincertitude : :que soulăve':la 

question :Roumaine; la': 'confăderation” ou pluto la 
ligue:'est possible, :n6cessaire; conseduente! avec 
histoire 'et':jajouterai! le: seul:6t : unique: moyen: 
pour: mos. nationalit6s de: s'affranchir'et dans Pa- . 
venir.:de -se' 'Sarantir contre'iles: menăces 'enva-: 
hissantes :-du” moscovitismei et: du germanisme. 
Ceci 'est 'de':la politique'!g6nârals Let: Ş'y' adhăre 
parcequ 'elle:- est large,. bien! 'entendue iet que-sa 
răison :n a pas! besin d'etr6 demontree: “pour 'âtre 
comprise.: “La Suzerainet6: de la: 'Turquie que: 6: 
niigration. Hongroise:: 'sembile!: “vouloir:'appeler;-ă: * 
son: 'secours' ne: 'peut ::pas :âtre 'd6favorablement 
aceueillie par 'les- „Roumains: et en -'dâfinitif “:ce6 
rest qu'en-un-cas. tir ate iei e 
îi La“ Bande orientale ne: peut: done roua: 

de'difficultes s&rieuses: de la:part'des intâress6s.. 
Iid6e sest''râv6l66: depuis: lOngtemps; elle ' est; 
constitue: d6jă'puisqu:elle: est; Yaspiration. g6n6-: 
rale. Cependant, existence materielle d6'la Bande -
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vencontre: une” difficultă. de mise. en 'ex6cution, 

et: cette: difficult est suscitâe: parle pays qui y 

ale: plusi-dintârât, : par ..la “ Hongrie: Monsieur 

Kossuth :dit: „Qu'il est lavant “tout Maghyare, 

que c'est:pour la Hongri6”Magyare qu'il se d6- 

vous ;. qubil:-veut 'absolument tout ce qu'il croit 

indispensable--pour'l'existence de I'tat Hongrois, 

tel “qu'il le! concoit: dâns' son: unit6 historique et 

“politique! Hormis ces:: conditions : indispensables . 

il veut concâder aux differentes races et, langues 

r6pandues. en Hongrie: tout ce que peut leur don- 

“ner.une 6galit6.complăte - des droits - civils et po- 

litiques avec:les Magyares-et: meme tout le d6- 

veloppement; national], toute - la : part que - peut 

valoir:ă leurs" langues respectives dans les ad- 

ministiations locales la, -proportion numerique 

des 'diffârentes  populations,: Mais îl veut comme 

langue politique et. "diplomatique pour! la: Hon- 

grie entiăre et comme lien d'unit6 entre' toutes 

les! parties: du pays, la 'langue Magyare“. Cette - 

profession: de: foi de'Monsieur: Kossuth me jette 

dans-une; profonde perplexit€; car elle me sem- 

le 'âtrs“la: conelusion du systăme si malheureu- 

sement pratiqu6 - 'de- 1848 â 1849. Certes per- 

sonne ne: rend plus de justice que moi ă. -Mon- 

sieur. Kossuth:et ă la;.brave nation, dont il a 

- dirig6 les .destintes en ces derniers temps; mais
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plus les qualitâs de M. Kossuth; sont 6minentes, 
plus nous. devons. raisonner avec calme :et. r6- 
Sister ă l'entrainement. -: Cette- profession.. de. foi 
aftaiblit . la bande :de::15 . millions d'ames Hon: 
grois,. Roumains :et :Slaves,; et dun. appoint de . 
six-autres millions de.;Roumains: des: Principau- 
t6s “Y. comprises les .deux ;provinces de race Rou: 
maine: (la Bucovine et. la. :Bassarabie). enclavâes 
aujourd'hui: danş - les;. Empires 4'Autriche. et':de 
Russie.! Et -voici pourguoi. =, i: aa i 

„Selon nous lunit6: politique de la Hongrie 
au: moyen. d'une: administration, .. d'une :langue, 
et d'un tat Magyare est-une impossibilit6, et cette 
impossibilite, - Monsieur. le. Comte,; ressort, de:la 
Statistique, de Ja: &6ographie:et de Vhistoire;. des 
moeurs,. des traditions opposees.'et des habitu- 
des. des differentes: aces. :Les:;.Magyares 'en'tant 
que Magyares auront une iplace distinguge. dans 
la : ligue. orientale,:. mais . les. Magyares,:: corps 

„Politique - dirigeant et. absorbant lindividualit6 
Roumaine -et “Slave, ne: peuvent;: que. ressusciter 

„les conflits de. races.:et „Perpstuer. la:. guerre. ci: 
vile. Supposons la Bande orientale d'aprăs Mon-: 
sieur. Kossuth... Il est hors de.: doute: que. la 
Croatie: voudra Y rentrer. comme 6tat ă part, et, 
refusera, les armes ăla. main. comme. en' 1848. 
de reconnaitre. la. suprematie : politique : d'une
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autre langue et d'une .autre race.: Il: y :aurait 

done lutte ;ou -derogation au. principe... Magyare, 

et. en; meme temps. un.  affaiblisşement de..la 

Bande.: Refusera. t-0on+ aux: -Roumains,.aux Serbes 

et. aux.Illiriens, ce; que: Pon sera „oblig de. grâ 

ou de force ,de: veconnaitre aux Croates?;; Vous . 

voyez, "Monsieur. le. Comte, que, .les Magyares se- 

ronţ forc6s,, d'errer, dans un: cercle . vicieux. vio- 

lent, don; le: moindre „defaut, sera. de. leser . le 

principe fondamental de; l'asșociation; generale, 

vespect... et. „Peconnaissance des: mationalites. Et si 

Vinfluence. de la Pologne, qui ne saurait tre que 

grande, dans Ja confâderation, ne pourrait parvenir. 

a: dânouer: les difficultes: en'litige, qu 'arriverait-il? 

d arriverait que; Ja, nation: :magyare, pat, raison 

suprâme de salut,  dâtruira ;en. elle mâme. tout, 

germe. de libertă, et courbera sa .propre tete sous 

une ; autorit6. dictatoriale;.pour.. &touffer. par. la. 

terreur. les .disșidences de races, car, autrement, 

avec 'un r6gime .tant, soit ;peu. liberal, un prin- 

cipe d! '6lection,::quelque mince, qu. il puisse. âtre, 

la majorit6 slave et roumaine - stoufferait l'stat 

lâgal.c. ă.: d. l'6taţ magyare.. „Aamettre - unite 

politique. et historique - d'un. tat magyare. c'est 

poser en: principe 'le suicide de la race magyare, 

et. c'est; ce:,que nous ne voudrions. jamais : ;:n0us. 

autres Roumains dont existence est plus &troi-;
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a tement 'li6e ă. celle 'des':Magyares.: A cotă deice 
danger permanent; existent: d'autres” dangers non 
moins graves.--Les 'hâines de! 'race â'race au lieu 
de 's'&teindre se ':raviveraient. plus" -anim6es': que 
jamais, les: Slaves: pactiseront;: de: coeur “et de 

- main avec tout €spăce lde: liberateurs, s'appelas- 
sent;ils:: "Russes -0u': "Allemanăs, les! 'Roumains' les 
suivrăient ou! “tourneraient leurs 'regărds” vers 
leurs: freres des Principautâs, la Hongrie' serait 
chaqus jour un: problăme, eti']a': prosprit6; la 
force, Pexistence de la confedâration'entitre sans 
cesse en jeu. :1848 a: ste lexplosion dela guerre 
des races couvant depuis! mille ans,: et 'c'est 
parceque; “Pon a -sautg: pieds: joints par” 'dessus le 
princips des 'nationalites ! que: nous avons':tous 
St6' englouti dans 'un :comrnun.! 'mautrage, Serbes; 
Croates, „Roumhains, Magyares. Ace: Sujet, Mon: 
sieur; nous :nâ: saurions! assez. louer les: Gali: 
ciens' d'avoir. compris la foi:nouvelle : en n'insis- 
tant pas sur' Yincorporation ' de la. “Bucovine” ă, 
la, “Galicie et 'd'avoir! fait le: sacrifice” encore plus 
rigoureux: des 'Ruthâniens.. ii, ia 

4 Une! âtude s6rieuse et la: connaissance de' 
vaitazonisme profond ! ' des”: diverses' races ''de 
la Hongrie ma; convainci de! Vimpossibilit& d'un stat Hongrois: dans: les proportions: d'unit6 poli- 
tique: et historigue comme'. -Pentrevoit' Monsieur:
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Kossuth? Je! n6 'serais :pas'/Roumain, qiie js n'eri 

pensetais autrement;'! ivelier:ă/la'ligue des-peuples 

la: Hongtrie avec sa! complication actuelle“et en 

vertu du. principe“: magyare: seulement; :c'esti'se. 

preparer “des 2maux inealoulables: ! La“ 'ligue :des 

peupl6s; :'dont; nous:! nous-oceupons: i procăde: 'du 

sentiment * de-!Vinjustice,:“qui' a ''6t6 :commise: ia 

lsuri'6gard et'.de'liniquite: politique!du' parque- 

tage''des riationalites! sans” 'afinite''et':sans 'liens 

_entre''alles;! La: force des: gouvernements- iAutri-. 

| chien!! et: Russe se" trouve: :dânsi“l'ântagonisme 

des 'difi6rentes jaces'  dui'! composent!: lsurs em: 

Ă pires.0Diviser cesti lvegnet”! :Aussi, "IMonsieur!:le 

Comte,: “je pense que “le” droit historiqus 'est :un' 

măuvais” droit: ă “invoquer, car c'est le'aroit de 

la force," de: Vinvasion et :de lăi icoriquete: et: nous: 

cherchons:: „nous: 'affranchir par::lâi.droit;:îm- 

muable: :la unica: Or, se: qui: est: juste: pouriile: 

Magyăre,: -pour:le' Polonais;: pour :ltalien,: doit! 

etre''juste' poui''le:'Slave et le: Roumain'''66'r6- 

ciproquement; pour 'tous;“la. justice ne peut avoir: 

deux :mesures. “Aujourd! hui “la” 'justice:: pour les” 

peuples: est contenue :dans-:la : question: stricte! 

des ''nationalites; vest par” elles! et pour: elles; 

au "Is! 'sevmeuvent.! -" tt 

Mais": 'enfin“ voyons: că':qu'est en: Hongrie: 

le” aroiti ihistorique; le droit est incontestablement 

DEI SE VI E EEE aa CI A i :



524 în N. BĂLGBSCU. - 
  

la cohqutte. Il y.a mille ans de cela, les Magyares 
envahissent .les::pays. occupâs par.;les, Slaves ei 
les Roumains, et, S'6tablissent . au „milieu., d'eux. 
Mais ces populations disparaissent-elles ? La con- 
quste subit-elle . les ':memes phases „que -dans; la 
Gaule, en, Italie, ;en, Espagne et. ailleurs?: „Les 
Slaves . et. les Roumains + perdent-ils le souvenir 
de; eur. origine et:de leurim portance; abdiquent- 
ils-leurs moeurs,: leurs, costumes,; leurs idiomeş? 
Non, îls- codent .ă „la force: envahissanţe sans Pac- . 
cepter,..les trois. raceş. campent dans; les m&mes 
positions: morales . et , matsrielles et.au bout de 
mille, anş elles. se retrouvent; face a, face;comme 

- aux -jours:d*Arpad et les :armes. ăla main... Si 
la :conqutte est -Parvenue a..prendre , racine, „Sur. 
quelques. points. du: territoire, elle est cependant. 

a restee: toujours ă Pâtat d'agression,  maiş elle a 
schou6 dans ;la denationalisation, et c'est la:seule 
conquţte : râe]le.. et qui : puisse justifier. le, titre 
historique. :;Pendant le moyen .âge,. non . seule- 
ment, J'amalgame ne, s'effectue pas, malgrâ. les, 
lois f&roces. de, I'6poque; .Maiş; les. .races,. S'6loi-, 
gnent -d'avantage „les unes des. autres, et se hais- 
sent. de;plus en plus. dans. leur. d&châance, poli: 
tique et lisolement ou les place la-diversit6 des 
langues, des traditions. et, des. religions: Durant 
cette. longue: psriode. les. peuples „de la::Hongrie:
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pdssent. G: se 'liaij- et ă' se battre entre eux, saut 

quelgues efforts comrhuns'contre les Turcs; leurs 

guerres' intestines ouvrent 'la -Hongrie aux Turcs 

et finalement; la livrent:ă PAutriche.- îi: 

-.; Parmi .les “nationalits''opprimâes -'de la 

Hongrie: aucune ne fut plus maltraitee, mais aussi 

âucunie plus! tenace: ă! tenter " affranchissement 

due lă race Roumaine. : Dăs :1438 les :Saxons,: 

1ss :Hongrois 'et; les“ Sicules::de la Transylvanie 

forment; une ligue contre 'les Roumains; on leur 

onlăve: les: aroits civils et politiques; 'ainsi que 

M. Kossuth lui' mâeme Pa rappel6ien 1848:ă la 

tiibune et dans 'ses' circulaires, leur nom meme 

6tait: flstii par les: lois:'du pays. Les Roumains 

păr 'repressailles et instinct de race prennent part 

a” toutes “les guerres' des Principautâs: contre la, 

Hongrie, et foientent Sans. 'câsse': des: soulăve- 

mienits.. En '1784"îl fallut les efforts combines de 

la--noblesse “Trânsylvaine 'st des" immpriaux pour 

stouffer.::la: 'râvolutioni! doublsment politique! et 

sociale :tent&e par: Hora.:En 1791 les Roumains 

râclament de PEmpereur' L6Gpold: leur: 6manci- 

“pation;. la didte: 'Transylvaine: s'y. refusa. -Cepen- 

dant :malgre' repression 16gale, malgre la's6verit6 

des 6dits;: malgr6- Pincertitude 'et Yavenir, la foi 

de la: :nationalite':survit” 'â. tout; la: race : .niise 

hors'"la: loi- se tevăle "par Să. persistance ăvitde:
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mander.. Paffranchissement; Vint;.1848.; Leş, Ma- 
gyares :proclamărent; ce,„que,, M. Kossuth appelle 
l'&palitg; des, droits..:La, diăţe, Transylvaine,- „non 
obstant les. nouveaux droits. politiques, et, civils, 
conclut :'acte d? 'anmexion. de. la Transylvanie 3 ă la 
Hongrie, sans; ;consulter; ou, plutot ; malgr€.. la, „DO: 
pulation:: Roumaine; .Cet; ingualifiable - et impoli- 
tique mepris de la .diăte „et.]e. „r6gime; de ter 
reur; auquel on .soumit, iles.: Roumains, donna 
le .signal de cette: guerre. nâfaste;: : qui; a; plongâ 
Ja;, Transylyanie.: dans la, ruine eţi Ja; miste. Les 

- Roumains comme . leş :Slaves .ne:, :purent; et ne. 
dârent ;pas. se. contenţer.. „de. l'6galits . „devant;: la 
loi, qui; d'ailleurs. ne leur.:arrivait;; „Pas s:par;: un 
eftet de: la, -bonne. volont6.; „deş :Magyares, -mais 
par. eftet, providentiel et absolu. de la râvolution 
de Mars; 6galit6. des. droits les, „faisait Magyares 
et ils: voulaient, rester: Roumains. :et Slaves.,: Cette 
€galit6; pour: &tre vraie «devait,. :provenir de: 6ga- 
lit6 des: ;nationalit6s.: Egalit6: des- nationalitâs fut 
done; lexoeu et; la demanăe. generale, d'un bout 
de: la: Hongrie: ă.Pautre;;... geti: re 

:-»Vous;i conpaissez,;; Monsieur. “le Comte, e 
Succes. de: ces 'demandes;,, elles, rencontrărent une 
resistance a; 'laquelle; ;certes;::on. ne ;.devait, pas 
s'attenare. apres une. râvolution: faite, au;;nom de 
la libert6, de: „Sgalite et de; la fraternite, Cette
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r6sistance fatale et.: en, _quelque: sorte'; aveugle, 

sonna, .le; toxin:;de Ja: iguerre, civile; au::Nord, au 

Sud, partout,. et. „amena „les ; Autrichiens et : les 

Russes. Je, suis „intimement; ;convaincu - que. les 

destinâes, dea! Hongrie; eussent. 6te toutes; au: 

tres: si :le gouvernement; r&volutionnaire de. Pesth 

avait” transig6 avec; les; Slaves. et;1les, Roumains 

et. :voulu. revenir:,de -son „systeme de, tout par et 

pour le Magyarisme. .Le; ;gouvernement.. r6volu; 

tionnaire, de .Pesti:ă ,. peine;; insţitu6. a.eu :le tort 

de se poser.:en.  gouvernement l&gitime.. Au, lieu 

Wetre un:iintermâdiaire :et.un conciliateur, entre 

les: inimiti6s;, les; intârâts.„des,.raceș, il: eșt:rest6 

parti-hostile, puisqutil; n'6tait-aux:yeux | des Rou: 

mains. et; des: Slaves que le gouverment: :Magyare, 

aclams et-:soutenu;.par :les -Magyares. seuls. :.,Ce 

n'est, pas .par..sympathie: pour, le :despotisme. que . 

les Roumains ont faitiila cguerre en; 'Transylvanie 

et: «dans: 'le Banat;;comme..:les: -Croates.reti: :Jes 

Serbes, ils ont; 6t6: forcâment, amenss ă;:soutenir 

YAuţriche i pour ne:;pas; mentir.ă la „foi de-Ja na- 

tionalitâcqui. esa fait vivre.depuis dix.: sicles. 

L'Autriche;a parfaitement, et: depuis: -longtemps 

corhpris ! c6:que;la foi nationale 'avait. de force, 

_ d'energie.;et; :deipuissance,;; „et. pendant que..le 

gouver 'nement Magyare;refusait categoriquement, 

rAutriche, promettaib: ret „donnait ; ce fut l'appăt;
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Les” populations “trompes par PAutriche crient 
encore” aujourd”'hui ce 'qu'elles criaient aprăs Mars 
1848: “egalite: des. nationalites et: federation.: . Ces 
quelques :mots 'contiennent; Pavenir- des: peuples, 
la- destruction de: lAutriche- et la garantie r6elle 
d'existence ipour' les:-Magyares :en: tant que race. 
Pensei:âi d6nationalisei: aujourd”hui, aprăs exp 
rience 'de:dix sibcles '-et:' Pexp6rience-. sanglante 
de' deux deinidres-ann6eă, les: races..d6 14 Hon: 
grie et les plier ă 'une': suprematie - Quelconqug, 
est! une chimăre! pleine::de - dâsastres . et: de. 6. 
combres; : Il "est: incontestabile: que; six millions 
de Slăves, trois millions-et demis de : Roumains, 
dont les efforts tendent aui::nom: de'la fedâra: 
tion”ă::detruire' Autriche,:nevoudront jamais 
subir la: suprâmatie -dă - cinq:: millions de : Ma: 

- gyares 'contre lesquels ils protestent depuis qu'ils 
se: cohnaissent:: Cela. tomibe: sous le'“sens:! L6 
droit -historique noas:: ramâne:done droit au point - 
du“ dâpart: la: force, : linvasioni': et; la, conquets. 

_Ce droit :n'est pasi une: solution “admissible,::car 
il esf: laquestion: menie. “Du :reste,::vous:avez | 
vu :plus:-haut; Monsieur.le' Comte, que l6s' Rou: 
mains comme. les' Slaves ori aussi: un: droit :his- 
torique ă : faire: valoir, :droit .bien “antărieur 'â. 
celui-'de: Magyares: Voila: Gone . deux :droitshis- 
toriques 'en“presence ;: lequel: est : 16 “plus: juste?
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Les nationalites, dela; Hongrie, au lieu des en: 
tredechirer,, -€ternellement, histoire A la, „main, 

au, saroit, “naturel, seul., ie inipresefipible, et 
de, “tacher, de .viyre, comme. soeurs dans leur pa;. 
îrie, commune? Je. le; repăte,,, Monsieur: je, Comte, 

Non seulement le, droit historique | n 'est ni une 

preuye, ni. un, droiţ, et, ne,peut favoriser l unit6 
d'un gtat, puremenţ; Magyare,. Mais. la Statistique 

et, la, “gcograpbie,. -SY opposent, Sgalemenţ. |Au- 

cune. des trois. races, dont les, for ces numâriques 
se; belansent, a. peu, pres, ne, saurait;, Simposer 

ses, endances. ot ses șouvenirs,, hisforiques, “sa 

literature . et. sa langue,;. sans. encourit, ;aecusa- 

tion, ambition. et. par consequenit,;, sans, provo: 
quer, la, râsistance.. Et considârez, qu'en.,194$ les 

Roumains. et les Slaves ont hautement dit: ;maitres 

pour, maltreș,;, „nNOu$, choisissons. les. „Autrichiens 

parcequ' 'ils promettent, Vegalit6 des, naţionalites, 

Ce.eri;n 'est pas „parti. des meneurs et;des, chefs, 

il. est, parti. des masşes; „de 1848 î 1849 il s'est 

trouv6. „des. hommes parmi. les Slaves et. les Rou- 

mainș qui ont. abondg - dans .le :sens de la. poli 

tard.. Malgr6; leur. popularit6 - is: n "ont pu detour- 

ner.. leurs. nations de, la, pensce &ternelle: Paș, de 

Ghica, Amintiri, 27,641. 34
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suprernatie, mătionălite intactă: Ces. homnmies &nt 

fini tous Bar “tre rejetes st coiisideres', “comine 

chiffres';! “en: effet;, on "dirait”“ qus. “aj Providencă, 

dans! d pr6visioii de. ce' qui! se passe 'aujoură” hui, 

a pris 'soin! poui! "faciliter”! la solution de! 'la''gues- 

tion des! 'mationălit68;- de grouper- E part 185 for- 

ces "de 'chăcune “d'elles'! et: de' marquer chaque 

contre du cărâctăre! inalible du! 'peuple. qui ha- 

bite; „les “Hongois! vivânt parmi les Roămains, 

sont due: des: cas: priv6s du des: cololiiăs' Gtiol6es 

qui degenărent” et se dânationalisent' rapideiment. 

"La Hongrie ne peut done păs entieri! cormne 
stat Magyare * dans 'la“ligue sâns subir i une “trans- 
formation int6risure:' Cetts trânsformation selon 
les Roumaihs” n 'attenuerait en: ien: le! râng, la 
force “et Pinfluence 'que' “la” Hoâgrie 'occuperait 
dans”: 1ă ligue,' et. âurait pour“ effet d'agrandir 
meme 'son territoire, en! attirânt les Roumâins 
des; Principautes; la: transforniation 'consisterait 
en une "d&marcation des “races”! : d'aprăs! les” lois 
d” une majorită! bien: cOfistat6e': “chăque: 'nationa- 
lit6: s'organiserait ! elle- “mame! selorii: ses! propres 
besoins i ist :ses aptitudes, et toutes' âuraient entre 
elles un“ lien” î6A6răl: A “Tinstar de la: Suisse, “le 
quel' servirăit! a 'rattacher': uiie e Hongiie” ăbstrăite 

Di
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ă';la :grande:ibande ou::ligue:orientale.. Voilă, 

Monsieur»le :. Comte, 'la: pens6e;gnsrale des :Rou- 

mains;:les . developpemerits et :les..consâquences 

sont faciles ă entrevoir. Si Monsieur Kossuth 

veut::assurer: l'existence:et le de ve oppemeni de 

la; nation Magyare:et concourir ă.ilaftranchisse- 

ment :des :nations. subjuguees - et; enchainâes; il. 

peut. comptei:; sur; dix:: millions- de: Roumains :et 

sur les! Slaves probablement; aussi;. mais ă.titre 

d'allies, : de! federes: et::de. fre&res.: Notre: principe 

politigue: est::- simple: .respect, ; reconnaissance, 

galit6.et solidarit6 des. nationalit6s;:;dix siăcles 

de luttes et de souffrances.ont::agrandice'prin-. 

cips! Quelque.inconvenient, que peut'avoir;la râa- 

lisation ds :ce.: principe : pour. 'les illusions: histo- 

riques des quelqu'uns des Magyares, nous cro- 

yons,:et.. en .cela nous:sommes d'accord avec la 

majorite des . : Magyares sclair6s, qu'il est seul 

capable 'unir nos efforts et de nous faire trou-. 

ver des s6curit6s mutuelles“contre toute: 6ven- 

tualite .interieure.'ou'extsrieure; unit6: politique 

de la Hongrie, autre que par un pacte f6deral, 

serait- la perte de la nation Magyare; car elle 

se heurterait dans'ses essais de dâveloppement 

contre une majorit6 hostile. 

tiu în „vous :envoyant, Monsieur le..Comte, cet 

expos6 rapide. qui est Je r6sume de: L opinion g6-
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n&ală des':Roumains:de:la Hongriehje:.ne puis 

assez vous: remercier:+de::il'honn6ur::lque:i-vous 
m'avez; fait:de-:vous adresseră/'moi .plutât qui 

MWautres, nistor inrnttiia BG colioci suc 

“b hiiJerprofite» de Voccasion* Mir9le- Comte, 
pouriivous!prier 'de'':faire: parvenir:s:ă. Monsieur 

16 Prince:::Czartoryski:/l'expressioni:de la::recon: 

naissance::que :les- Roumains: lui::doivent::pour.le 
role: conciliateur::'de ::sa;ipolitique, -poui“ les. no- 
bles'efforts!: qu'il.a;-tente: en: faveur. de leurs dioits 

pendant les deux dernitres annes:et;! pour. Pappui 
diplomatiue-qutil : n'a 'cess6 idepuis”ă, :accoi'der 
îi) migration Roumaine ep do rafale 

1 „Agr6ez,!je! vous: en prie;'Mz le:-Coimte, Lex 

pression: :de:ma.: trăsi haute: consideration.: 
UL IEI ZA Pia "pia 2 zii 

Fl zi of morti Votre trâs devou serviteuri:""” 

pe DU i : PC ie NE Baleesco. De 
ore phase r i . 
OI EU PZOTE atei dee ete le car "Ar ati 

Tera ; 
Le 
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a 18, Rue; St Dominique, St::Germain... i.e tii 
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: [tite ab „Paris 6 Iulie :1850. ii :: |] 

  

„Ce mal urobiage fata core, and. nu, 
sunt bant?.': Cu :ce::să: faci propagandă, să -tri-
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a co
 

miţi -agenţi?. Scil.;că ;e cu; meputinţă,. a: stringe 

contribuţii din.ţară. ::Apoi. scil că; cei. mal mulţă 
din :n0j,;inu;-mai” ai. ;mijloace;de răit:aci,; şi sunt 
siliţi:a se: imprăştia., Ei; însumi nu :sciii încoţro 
să plec, ca. sărpotitrăi.:! Mi, s'aii sleit.. toate 'Mi- 

jloacele: şi trăesc: pe datorii. „de, atâta vreme. De 

când: sunt aci,;:mumă-mea nu: mi-a, putut, trimițe 
decât 600. îr..]n.-ţară nu :se;: găsesc. bani, nici 

casă : se : împrumute ; cine-va + cu i.ipotecă ; nici 
ca să vindă. Vroiam să vindem moşia cea.imaj 
mică, :-nişte,. vilă, şi: nişte: „locuri de casă din Bu- 
curesci: şi. :mumă-mea imi..scrie. că;nu. poate. că- 

păta. muşterii. -. ei tel aut 
„i-am spus: de E camulte, ori; că alt. mi: 

jloc; „ca să; trăim,:n'avem, decăt; dela Turcă să 

căpătăm.:cu. împrumutare..de nuvialtmintrelea.;+; 

“urii ij Goleştii. ai; făcut: propunere. la; ; guvernul 

turcesci şi nu.le-a,; dat, încă „nică un respuns.:rAr 

trebui ca, să cauţi tu, ca:saii guvernul,:sai vre un 

particular: saiii. bancher: d'acolo.să primească, a ne 

face o-împrumutare de :câte-va mii de, galbeni; pe 

ipoteză: de: .moşii.;şi cu.0 dobindă mai omenească. 

Golescii, Brătienii, „precum; şi.-noi suntem gata 

a pune.ipotecă:-moşiile.: noastre, cari. “fac. mai 

“multe mii de galbeni. Gândeşte-te la aceasta şi 

vedi de nu poţi face treabă prin All6on sai alt 

cineva, de nu poţi prin guvern. Altmintrelea nu
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putem: nici a: “mal trăi. Eu: traesc: carat: de om; 
de iaşi fi: putut; înca: să irnat”; rămâi: vre-0' “cate. 
va: luni. până să -sfârşesc :lucrarea; istorică; ce am 
inceput... MB “gândesc săi:me.duc':săr'me. fac ida- 
scăl “în: vre :un orăşel: din' ţara turceascăusit 

: „Gândeşte-te: seriostiişi :caută::a ineScoatâ 
din':nevoie,: altmmintrelea : toate! planurile: sunt za: 
darnice, căci: judecă că - subscripţii: nu':'putem 
aştepta. Moldovenii - ai a făgăduit: Şi: mai. făcut 
NiMIG.:: uiti taia 

| "4 bine, me rog, dei:chiamăi pe. Barbu şi 
povăţuesce: să: se-intoarcă, în'iţară,i:ca:'să caute 
de casă, că biată mumă-mea e Singur şi “l-a 
scris! şi ea casă meargă:în țară: Fura 

„Îţi trimit aci: o: scrisoare,: ce am adresat 
lui. Zamoyski: după : cererea; iui'şi: înturma 'unei 

, comunicaţii : ce:mi-a făcut..:Păstreaz'o pentru tine 
"şi n'o'arăta la: nimeni. Intri insa se cuprind; n mal 
toate notele: ce-mi::cereaj., Pa cai i Au, 

„De s'ar..numi. comisia, ar. trebui să: se inu: 
mească... Brătianul + cel ' mare, -Alecu:: sait: Ştefan 
Golescu: cu mine;:dâr. încă odată::fară! „chip < de 
bani nu: mai încercaţi: nimic, tii iai 

„»Complimente” multe : la M-me.. Ghica; 
pei 4 ii ai 7 ii i „tit iii 
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Di ui iti tute „Paris! 16 Tulie. 1850. i: 

ip zi e ză - ha TE pia DD ta 

„In alăturata.serisoare. către , Alecu Golescu 

dela. “mine vei. ved6 -r&spunsul.; meii la -propune- 

rea. celor; „dela; Brussa;u2 stii oii ruta atita 

55 op Scrie- MI,:; me. rog, - ce impresie a făcut pe la 

Turci :broşura. ;mea, /,precum.-işi iîn:ţară.. Peste 
puţine: dile îţă..voiăi: mai trimite vre-o. :câte-va 
exemplare. Am; scris-lui ; Barbu, ca-.să se ..ducă, 

în jţară: - Fă bine, de-l vedi:şi:l îndeamnă să plece 

în. ţară, după ;cum.ivoesce: şi. mumă-mea,; De :nu 

va. fi: mijloc ca.să meargă, în; ţară, apoi pornesce-l 

în Moldova..:Me..rog tare.isăite ocupi :de aceasta. 

N'am să-ţi spun „nimic: alta.:-Arăpilă e: Ja:,Carls- 

bad :cu. mumă-sa şi -apol.. va merge: în; Transil- 

_vania. peste. vre-o:dou8 luni... iii si ii 

i pNuscit nimic nici. din Transilvania, nici 

din țar şi.Moldova.... .; i: aa 

„Fiind-că ite. rog. să. îngrijesci. pentru. frate- 

| inot. "iat şi eii îngrijesc pentru al tăi. -Am audit 

că face haine pe credit la croitor şi am dis croi- 

torului să nu-i mai facă fără scirea ta şi să-mi 

trimiţă nota, ca să. ţi-o trimit, ţie, ca să o. plă- 

tesci. Frate-tăii a cerut bani la M-me Campi- - 

neanu ;(ex-Otteteleşiano),::ce a fost câte-va dile 

aci.. Ea, nu:a vrut să-i dea, şi. mi-a spus. -l-am 

dis,.şi ei.că bine, a- făcut, de nu i-a dat, că poate
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îi cheltuia. Pentru: acea -mai"bine am găşit; cu 
cale ca să-ţi trimit nota şi tu să îngrijeşti pen- 
tru“ plată: fără ai trimite :banili-lui!:: Ti poţi tri- 
mite::sati mie:-saii': d-lui: Fernez. Aştept; încă': 're- 
spuns despre câte ţi-am scris iri privinţa frâte-teă. 

“1 jAdu aminte/la “M-me Ghica. că-mi':este da- 
cară două: r&spunsuri:: Vad. cătiar:s 'a dat lenei. 
i-o: Amtrimisiipe Marghilomali: cel: mic în 
ţeaia. M&:rog: mai întâi! săi “trimiţă o”recoman- 
daţie cătrei:Ahm6d'Effendi. !: Scrisoarea! s'0! adre: 
sezi:subt:numele': Mihaescu "la: Bucuresci,: “şi! 's'0 
trimiţi”lui Grent,:gicendui -ca :s'o dea în! mâna 
luY::Marghiloman Mihalache. :Asemenea: vei urmă, 
cu'toate'ce-ţi:voiii trimite sub acel 'nume: şi-i le'vel . 
trimită şi:tu::El'o să-mi-serie-sub numele: Alberi 
Smith lu Constantinopol: "dând “scrisoarea! totiluă . 

„Grent,:la “nine:$i apoi: prin tine la Savis (2) aci: 
Acea ce-ţi dic să faci e neapărat, pentru” că la o 
trebhinţă” să! aibă ; protecţia, “Turcului, icum-şi ca 
să: pue pe junimea din. ţeară în: raport cu'dinsul.“ 

a? Tae ir Ii ie ta INI NI ati te îi 

  

„63. e i i paria 3 rule 1850." teapa pi 
fiu „uvite Ghica. Scrisorile. lut Ioiescu i “mai 

interesat; foarte.! P'acolo' ni. “se' deschide un câmp 
felurit şi bogat, în care putem "mult 'semăna- şi 

  

  
R
a
 

a
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niult'secera:::"Trebue! săi:ine !6cupăm: cu:toti'di: 

nadinsul.“In loc. de:canali'la: Chiustenge .n'ariifi 

imaitbined'ă: face: un: drumde fier? i ni» 

„ai Spune lui “Ionescu !să- mi capete .şi mie un 

ciflac, căci am de gând ca 'cel.-mult.::de = primă- 

vară, să merg să me aşez;: în : Dobrogea ; poate 

frate:meii --Costache!''0::merge: înainte. Aşi. vrea 

săaim: mâl :multe -amă&nunturi ' despre: aceasta; 

Ar fi bine. ca::Ionescu.: să! facă, o! relaţie-:lămu- 

vită. despre“toate întrun 'mmemoar': şi: :să mi-l: Im: 

părtăşească, casă ine: putem 'folosi: de dinsul:: 

uit, „Serisorile “Iul” ţi: le! voi: Arimite' pe poa 

viitoare, fa gi iuli 2 

i Sunt trei “luni de gile:: de: când! în” toate 

sorisarile tale citesc această 'frasă: iţi: “trimit 

bani prin Piliet-Will & Co. 'eto.* Adese facI'această 

variantă: „Cu poşta viitoare:“iţi” trimit: bant etc.“ 

Efectul acestui fras stereotip este, ca 'n toate 

gilele de poştă să ':me' pornesc: tocmatîn cel-lalt 

cap al Parisului la numitul: bancher: şi: săi:me 

întore.:cu buzele ; umflate: „Cat va. mat ţine, a- 

ceastă, mistificaţie ? -! E ii 3 

Pă: bine de: ocăresce pe: Bolliac că nu: mi-a 

respuns la. scrisoarea ce i-am scris pentru frate- 

sei; nu-i “mai serii, de vreme ce nu-mi respunde. 

Am intrat în. platcă de 250 fi., căci am trebuit 

- să iati o datorie a lui pe seama mea şi să dai
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poliţă: casă; nu-l--închigă:. Dacă -până.-în,- 10: dile 
nu Yoiii.. primi: banii;'dela Bolliac,! apoi '.me:: în- 
chide pe mine:: Russet;:încă; a plătit o-sumă şi 
maj. mare. . Chiar, dacă: n'avea.;bani: Bolliac putea 
să ne, scrie, j:ca:să scim ce:să facem şi să nu'ne: 
lăsăm in: nădejdea ua Sterea ari 
istr „Cărţile ce-mi ceri, cum şi: tot'ce mi-ai mai 
cerut, cum.„cisme -ş;'a;-1:,-nu pociii-a ţi le trimite 
acuma, -neavend nică: bani,r;nică: credit,:căck la li- 
brarul:meii : am+ mai luat -cărţi pe -credit. pentru 
Golescu: albul “şinu: Mi-ai. trimis -banil:nimeni; 
îti Serie-mi: dacă -este'mijloe d'a-şi căpăta cine- 
va viaţa. prin Bulgaria muncind, căci aşi vrea 
mult; să: merg a.jmeiaşeza acolo; -mijloacele nu 
rne. iartă :a, mai. şed6 aci... ..-i e Pie 
imi „Scrierea lui Deprez se ialcătuesce;.de. deo- 
sebite articole; ce::a -- scris: în---fdevue, des. deuz 
"Mondes..: a pn SPER Șă aa ac 
| i „Prate-tei cere. să-i dat.10 fr, pe. septămână 
pour. menus .plaisirs.!..;:. i: trai nu 

.„»Gândesc. că articolul: ce (-am-trimis, adică 
epistola mea. la Zlamoyski], cuprinde. toate _no- 
tiţele.-.ce vreai;: de voesci mai. mult; serie-mi.* 
pa Ș : . f 

.. î , PR pile . i pi i, „Ti NI Dai iar Pta 

pe 

|
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ADE UT sii i ro iti 

+64. ia iri tut sira aria, 6 August. 1850, iii , 

pal nicaieri altă blat SIL Îi îi 

pia Veai. că; ai jarţag, şi, cană iţi vine: pofta: de 

gâlceayă;caqt. pe cine, îţi ;ese înainte, şi: ast fel 

pici în greşală d'a fi nedrept şi d'a te îndoi de 

cei mai..buni; ai.tăi : prieteni. ; i Ce-ţi«veni,:să dici 

_că,eii.şi; Arăpilă avem; defienţăi de. tine? „Până a 

nu:pleca;! acesta:;1a:; Viena, ;- nu, ţi-am: scris...că 

pleacă, şi jpentru ce? Bl „se, plânge asemenea, de 

tine..că;nu i-ai, scris .şi;:nu.i-aătrimis. „banii ce 

a dat „la. pension.; „pentru.; frate- tău, pentru care 

a dat poliţă că le va plăti la, luna lui Iulie.; So; 

rocul a. trecut «şi: banii:+nu suni: plătiţi. EL se 

află acum..la, Marienbad. „Sunt, cam supărat pe 

dinsul,. ID trimisesem. ca să, mai ,roşească pe Ro: 

mânii, din partea; Jocului,; şi ; mi-e teamă, că în.loc 

să,; facă: el; ceva, -pe:dinsul.l:aii- prefăcut din negru. 

în negrurealben. cam ; moale.. şi. fără: îndră- 

sneală. sn ii ir a a tt, 

In pricina, „banilor. ce. era să- moi trinig ar 

f fost: de.dorit ca să aştepţi! până. vei .av6 şi 

îi vei. trimite, şi apoi. să- mi scril-că ial, trimis. 

Mi-ai fi cruţat':ast-fel.: multe: supărări. In scri- 

soarea din urmă încă serii; că. i-ai! „trimis,;me 

duc la. bancher. şi .es s ruşinat., „Fil. mai serios la 

vorbă.
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„Imi scrii la 14 Iulie că-mi trimiţi cu acel 
curier două -proiecte pentru gendarmi şi coofdo- 
nezi şi nu mi-le trimiţi, trimiţendu-mi însă al- 
tul: peccare/îmi Scrii: că orsăl! trimiţi: în sep- 
tămânai: viitoare! .“:Ce :va'::să dică. încurcătura 
asta ?ui ci vb iz tepribor Îi r uter ui jah 
ini 4, Scrisoarea “lut .:A:ehrnet 'Hă-o 'trimesei.:: 
15 Nu-mi! scril.i dacă” ar "trimis .în?. ţarăi: ceva 
broşuri; de'-viel;/să-ţi mai” triinit-Un librar dela 
Petersburg “a: făcut! comisioi la libiărul mei pen: 
tru “vre-o: câte'va-esemplară; “cari i s'au'trimis. 
Aică s'a'i umplut! Parisul: de-:Moldo-Româhi: “Vin - 
pe” toate! gilelei: și fiii: e e! tit tf 
«= iul iBarburam iserisitin! mal multe rânduri, 
Fă bine!de stăruesce' de! dinsul să plece!:'Despre 
frăte:tăii, afară! de nota, croitorului.:G6! l-am “tri- 
mis, ''mi-a: mai venit alt: :croitor::-cu-:0 poliţăia lui 
de vre-o'300 “frică :Să o plătesc e: Nusciii sum 
a: putut să "cheltuiască :mal bine::46:700 fr; pe 
haine întrun an. L'am mustrat pentru asta: Se 
vede ică a făcut haine şi: le-a''vindut:: Tâulescu 
se plânge: că'i-a luat un palton împrumut. şi î 
P'a::viridut. Mi-a gis să-ţi scrii să i-liplăteser. 
i „Me rog să-mi” trimiţi cu 'cel dinta casio 
şahul şi: cutia: de“ pălărie ce:0 am acolo:: D::Flo- 
rescu: am iaugit 'că-este să vie; trimite prin:el. 

tit
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"iu 1, Magheru iei în; Transilvania, şi” a, venit, de 

loc. la.;Paris!;Ion.:Brătianui:s'audus asemenea.: în. 

Transilvania si e tai pi Îi id „iti 

_ . 
. sii St i 

sit ol Ie leit că GDOT 1870 Dim el 

igpid iezii alui titlu Batis"16 “August 1850. îi: 

ozon ui îz zii ui ii ul 

ih , dj SC o 

îD 95 mubile “Gigi AO 0 re 
ți . pa, a RI: . 

fii iti ca pia DEI i ÎOZD io Rai 

:,Sunt: bolnav;de acea nu-ţi. pot serie mult: 

mpa stiinte tot:prin - -Belhomme alte :50 esemplare 

din! Question: '&conomique, catăia:le; băga in ţară. 

243 Am “SCris la L:ondra. pentru: stylographie şi 

am dis e ca, să ţi-o trimiţă de a dreptul la:Constan- 

tinopol::- cp crt 0 toi fl La 

«tii, A! sciti: de. oil: put& a-ţi împlini: toate co- 

| misioanele din! lipsa - ae» bani. Mi-ai -trimis"600 

fr, din cari» după!'0» scrisoare; “a “ta; trecută; 577 

sunt: petru: mine, rămâne : ;dar 28:fr. ai! te. « 

„Voii pune: 's&ptămâna * așta ; sub “tipar :0 

revistă. Voi scoate un număr şi de se va put6, 

adică, de se Ya găsi bani, apoi om continua. Un 

- număr de 4! 'coale 8 costisesce la 300 fr. 

„Acea ce “îmi spui despre Maghiari nu e a- 

adevărat. Am ispitit pe Teleky. Klapka a fost 

pe aici două qile şi a venit să mă vadă. 

„Spune complimente | la T. Balş şi caută a. 

A
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trage:vre; un::folos.:ds- şederea; lui acolo::;: Nu uita 
a-mi- trimite şahul: şi: cutia: de:“pălăiie'i ce' am - acolo, cum şi ceva tutun şi tumbechi -riăay; ii 
seamă, | | . „In Semaine vei ved6 un articol al lui Eliad, 
în care, spune comploturile tale rusesci cu;.cel dela Brussa, din Paris şi din Bucuresci. 

„Nevoe cu compatrioţii avem, şi aci. Aud că Peretz a fugit aseară şi me lasă pe mine în platcă : de .250 fr.;: pentru careram; dat răvaş ei ca să:nu-l las :să-] închigă.": Soroculde::plătit e peste 0 :septămână; şi :nusciii “cun 1-Săi fac, Spune-i . frate-săii:; să îngrijească :el.;a mid tri- mite- îndată... arti a zi 
»Iţă alătur- aci o hârtie care mi-a, dat'o doi agronomi,, ce ar: volisă;;vie:acolo., Condiţiile nu 'sunt; absolute şi cu: observaţiile:'ce 'le-am'fă-: cut,. văd:că: vor lăsa :mult: dintriinsele;-, Crea că te vei: putâ.folosi de :dinşii a: moşia ta; Scrie-mi, de al trebuinţă, şi. ceicondiţii=le, dai, ji. 

  

Di ec Te tei sepuaid 
„ 

) pi iti | 

ji “ . 
[N ORI PO 

i 
se. . Păi A 
iii 4 i 

7 r-! ri 
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x ii 1 ai el i  
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Piti ta oii e a Pata ss ii 

66. tai Seri „Paris, 26 August 1850. . 
e i alge : aaa pa 

boat imi pt 

îti îi e, mg ei. NR i. ej. et 

. si ;; Iubite: Ghica, BI aie Au EI patit 

i E Ț otiata ia tat ti 

şi “puţin: am 
, 

„Nam vremeiia-ţi: scrie mult, 

Să-ţi die. ti it Pi LA 

vis Mă întrebi cum m'am înşelat cu Golescii, 

şi pe ce temeiuri. Ei singuri ai'venit :şi::mi-au 

dis, că -sunt;: gata, să tintre:în' ori-ce':fel” de or- 

ganisaţie şi se pun la disposiţiunea noastră. 

Sunt tare-imulţămit de: dinşii şi. fără: să. se fi 

bătut, saii ::certat.:cu i Eliad, :se învoesc::că este 

un; mişel:; Sunt” oameni : sinceri şi, cred; că, vor. fi 

qe mare folos causei.. -- citit iii tie. 

„i: „Sunt lesne: de; înşelat; şi pentru acea;Eliad 

i-a::esploatat;;:.dar .acum,:că sunt desabuzaţi, cred 

că ne vor fi de folos. . i 

-+i “iiDespre: Magheru asemenea, A. Golescu i-a 

vorbit mult şi cred că şi el va fi cu noi: „Cât 

despre Tell; e 'tot;icu: Eliad ; - scii: că. se. află în 

Grecia, şi nădăjdueşte că Purcii îl va: interna: cu 

Fliaa:uila+:Chio,: făcendu-le: leafă&, : după: cum se 

dice::că le:a propus: Cp 

“ioiii Mi-ar, -„păre:: bine, căcă:.sunt: mult : strimto-: 

rață: şi au: copil! şi: .neveste..:::- pt) ati 

„Vegi dar că toţăi'revoluţionarii, cel:mai în 

23 po 
m.
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semnaţi sunt cu NOI, adecă cu opinia şi partida ce cred că 6 iai "sinceră şi maj pricepută? 
„Eii încep peste puţin revista, scoţind un număr de vre-b cinci coale,; Îngrijasce şi tu să-ţi ți făgăduiala dată de a ajuta publicaţia, cum şi d'a găsi mijloci:dta 0; băga, în „ţară: III 
pÂT fi neapărat da me repegi până la Lon- dra;::unde :scii Că! se:.află "Şi Mazzini. Voiii.. veds e. 

ce..voiu-pute.-face. a Teilor ERIN Ie ae „Pentru ce: M-me Ghica. nu „mai vrea să-mi scrie? :; PU Za nara ț “+ » Ahmet-Effendi;i'scrie luj, ”Sefels. acestea: 5; Les Valaques,':qui desirânt rentrer.dans.le pays, „n'ont qu'ă dresser une. lettre..a, Stirbey sans au- „Ccune protestation, mais seulement pour -prendre »l'ângagement 'de ne; rien ! entreprendre '-contre „l'ordre: des “choses: 6tabli:-Le.; pays . leur.-sera 
„0uvert“. cate tura it i Am! pus pe 'Sefels: să; ceară” desluşirile ur- mătoare: :. ; .. -. a ta Be Mera tra tii 411. Dacă, aceasta cuprinde, şi :Pe'i cei .. espa- triaţi cu, firman?:.., si dt iei i 2 Dacă. vreunul ;din..nol, mergend în'Mol- dova, poate fi îndatorat a face . cererea „cerută către. Stirbej, sai Ghica, de vreme ce, când merge in Constantinopol sasi intr'altă parte a “Turciei, nu ni se cere nici O: declaraţie. ..... 7 

. 
r
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„Aştept răspunsul precum şi curierul viitor, 

prin care îmi făgădueşti a-mi spune despre am- 

nistie. In Ligue des peuples am audit că a mai 
eşit un articol în care. Eliad te înjură anume. 

Cred că nu merită o.refutaţie, căci ar. fi a da 
importanţă acestei foi, ce ese: odată: pe lună şi. 
pe care n'o citeşte nimeni, nici nu e cunoscută. 

Aud încă că a şi incetat. Bii am trimis. răspuns 
redactorului, :făcendu-l să. înţeleagă necuviinţa 
unor asemenea: articole. Cred că e p destul. 

 . . . . . .:. . . . . |. . . 1.1. . . . . €. . . . . . . 
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„Cu poşta viitoare spune lui Barbu că voi 

respunde la, scrisoarea lui.: 

„M-me: Emmeline Raymond: se' află aci de 

două “gile Şi mi-a „Sus $ să ţi scril complimente. « 

Ghica, Amintiri, 27,641. 
25
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67... . Pe „Paris Septembrie 1550. 

„Iubite Ghica, 1 scriii pe scurt, căci. vIe- 
mea îmi lipsesce. Mai ântâiă, spre a r&spunde la 
cea ce îmi scrii, în 'scrisoarea ta din 14 August 
despre” mișcarea ce se :pregătesce în ţară, cu 
toate că se potrivesce: cu scrisorile ce primim 
din ţară, dar. nu cred că s'o face nimic. Când 
o fi să se scoale ţara, tot: noi om scula-o. Din: 
ir'o parte îmi pare bine de aceste vorbe eşite 
în ţară, căci dă de hrană şi întreţine viaţa în 
popor. Dar a crede că, se va face o mişcare, nu 
pot. C'est trop absurde. Astădi am fost adunaţi 
Golescil, Brătianu, Voinescu, Russet, Mălinescu, 
frate-mei şi ei. Vorba era ca să trimitem pe 
cine-va, la Londra ca să fraterniseze cu emigraţii 
organisați acolo, adecă Mazzini, Ledru- -Rollin, re: 
dactorii Proscrisului, Am fost ales eii ca să mt 
duc, dar:n'am primit din pricină. că declarân- 
du-mă pe faţă, cum se cere, nu mă voii mal 
puts întoarce în Franţa, nici în, nică, un loc pe 
continent. Apoi am nevoe să stau în Paris până 
în primăvară, ca să sfârşesc scrierea, istorică ce 
lucrez, care cred că va fi mal folositoare nației 
decât conlucrarea, mea lă Londra în redacţia Pro- 
scrisului. A remas dar lucrul baltă până se va 
găsi un homme de bonne volonte.
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„Revista ::care -începe aci: am hotărit a o 

incepe cu' uniiapel. sait -proclamaţie -iscălită de 

toți :de aici, care să 'arate:că suntem uniţi.: Go- 

lescii vor iscăl:' Atunci: se va: ved6-.că: Eliad a 

rămas :singur. : Scrie-mi :mai: lămurit despre pă- 

mintul ce' veţi lua in -Dobrogea.':Am “trebuință, 

să găsesc: mijloace: da trăi-.şi încă şi d'a face 

bani, căci:sunt ruinat; şi n'0: mal x „pociă duce. în 

străinătate, e 

i „L.:. Brătianu a:.scris - dela. Sibiu şi e tare 

mungiit e'-duhul: Românilor d'acolo,. cum şi 

de ţărani. :EI gice: că în: ţară, toate: partidele s se 

plec spre ! noi: i ne: stimează, i a 

68 Îi „Paris, 16 Septembre 1850. 

„i „Jubile Ghica, RR - | i) 

„Nam ce- a scri de aid, „Tell. a scris dela, 

Atena, | Jul Ştefan Golescu, cum că tu mergend 

la: Brussa,:aă: dis-către' "Magheru . şi :alţii,i.ca, să 

ne:-unim: cu Ruşii: în “contra'--Turcilor. ': Aceste 

vorbe! gice. că; Magheru.le-a spus la. altul căruia 

am: -uitat:-numele, care" i ile-a. scris. i
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o: „jDintrialtă: parte „gice :că „Bolliac: i-a: dis ca 
să facă;revoluţie,; şi i-a :lăudat.mult pe, Mavru. 

„ DE) unde închee că tu eştă;în înţelegere cu Mavru 
şi Câmpineanu, şi.că.. arunci”. vina, că-:-el (Tell) 
vrea:să- facă; revoluţie. L-am spus .că e; miza şi 
i-ar; ârgtat: scrisoarea ita. si pi ir o ti 
“ori ln pricina adresei Golesculuj ,; AM. “hotarit 
ai face: o :icomisiune „de ; ipropagandă;;.numai, . iar 
nu cum cere el. a 
isi Am -dis"la espeditorul,; mei: să. scrie comi-. 
Sionarului.:de:la Marsilia, ca, să:;scrie.la Constan- 
tinopol: la: D.: Belhomme.. ca. să: “ţi. dea „broşurele 
ţie. M& mii cum nu. le-ar: luat, de:vreme .ce: tu 
Chiar mi-ai gis să ţi le trimiţ printi'insul. 

„Adio, 'n'am vreme a-ţi scri mai mult. 

„Al tăi 

DE ti i i „A B. 9: 
———— ai 

69, „Paris 27, eparhie 1850. 
7 

n ai 

o a “zidi € Ghica, 
dif Ta c f ÎN ” ii zi ci pata 

  

IN pricina-; organisațiet. emigrației : scit mal 
dinainte „ideile::mele.:;;:N'am putut primi, organi- 
sarea, propusă de, „Golescu.de-.un comitet. de față 
cu societate secretă, pentru cuvintele ;ce-am ar stat
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mai dinainte :într”o serisoare':trimisă lui Golescu 
prin -tine.-: Dâr :am .propus ::emigraţilor: d!aci : ca 
să numim : 0 'comisie- de propagandă a:ideilor:na: 
ţionale: curat -românssci,: şi';fiind-că, causaşit d'aci 
ascultă acum cea'ce'lej gic, s'aii;şi'invoit şi s'ă 
ales cu .majoritatea '.glasurilor:: ei; D..; Brătianu 

şi Mălinescu .. Moldovan::: Am ;:hotărit să: cerem 
adesia -.voastră : d'acolo : şi :a celor :dela.: Brussă. 
Acea ce. arn'-făcăt; cred că e:de 'era'-mai bine; Și 
mai: putincios, ca .săiiavem un centru recunoscut 

şi” fără pretenţie::de .guvern'şi:iorgânisaţie. «Ni- 
meni 'nu;ne opresce acumiisă:: organisăm.şi i.so- 
cietate secretă, sai ori-ce'“'alt,: de--vreme ce 'câm- 

pul:e deschis. ''Dar cuiiaceasta ''scăpăm'.de sta- 

tute, de”: controluri:-:publice' şi:'multe.:alte -ane- 

voințe ale unei organisaţii publice a.emigraţiei. 

Cu':poşta:-viitoare:y8 :voiă itrimite: o:adresă din 

partea. celor .d'aci,: cerându-vă- adesia şi arătând 

pricinile; pentiu :carl:. n'am “primit: :proiectul' lui 

Golescu..: Căutaţi dar prin: o :adesie fără conăiţii 

ca să: sfârşim. odată cu i această 'chestie:ce:ne 

frământă :de'dol anl. Golescii;a: fost cu noi; Ri 

luerăm impreună. iii: pati maftei - 

Ti-am spus 'că am: hotărit:să; trântim cu 

E un: manifest care!'să: arate: că suntem: uniţi 

cei d'aci, toţi, lăsând: numai pe: Eliad singur d'o 

parte. L'am şi făcut şi iscălit, după cum îl veţi
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vea6. Dar: acum: s'a;ivit:.o greutate, că; mulţi 
din 'căuzaşi,:cărora nu le şpusesem d'aceasta, s'a 

plâns :că ;nu..am..vrut: să 'iscălească, şi; el; acum 

mâne: fac. o: Adunarei.la..mine ;de::cei: ce ai iscă- 

lit, ca să:i'îndemn. săi; primească şi pe alţii să 
 iscălească.. Pentru ':acea -cred că. vom. fi nevoiţi 

a: amâna; scoaterea :lui şi: a-li'retipări . din noi. 

Acest: manifest''se va tipări  şi': în ; revista ce. e 
sub. tipar sub. titlul; de: România: viitoare. Cred 

că vel * fi: mulţumit: de.dinsa şi „în: vre-o: dece 
„Qile ţi-o: voiit: trimite. acolo. Numai. să ingrijesci 
mai; bine a::0;băga-în: dară decât; n'ai făcut: pen 

tru: Question'6conomique.. și; e iii pe ii 
„ii “Venirea; M-me., Sturza acolo este. ca să ca- 
pete decorație, ;de. nuv:un:: . Porizet, al: „Sultanului 

„ pe-'seamă-l.;; vihizer ui atat 

i LAŞI: dori: să-mi seri. lămurit: despre. pro: 

iectele:: de .colonisare în +: Bulgaria. -:Am nevoe 
ca să,:las:+Parisul-.de primăvară şi: aşi voi să-pot 
câştiga bani 'cât.:de mulţi. “Fă bine:.de.:me po- 
văţuesce: ce: e de..făcut ;acolo;: şi dă-mi: amărun- 

„ turi  despre':mijloacele!: şi banii, trebuincioși „că 
să, întreprind esploatarea unui ciflic.; Insărcinează 

pe Ionescu a me lămuri. despre toate scriindu-mi. 

Am; nevoe 'să.me:imbogăţesc şi. eii în acea Ca- 
ifornie: > descoperită de: dinsul. E
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Ă i Pa e C pi : - Ti tre ea e em, | 

“Diuă Alezanăru, Golescu ai Brussa ai | 

| “Dreptate, frăie. 

„Iubite îrate, ii ni 

“însărcinarea ce al pus asupră-n ne prin n adresa 

ta am primit'o" cu plăcere: şi socotindu- -ne 0n0- 

rață “printr'insa ne:am” gândit a convoca pe toţi 

fraţii Români -emigraţă. şi revoluționari d'aci şi 

a le-o comunica. a 

„Hotărirea 'Adunărei vi s'a făcut cunoscută 

prin deosebită adresă. Pricinile, cari ai oprit pe 

- adunare a primi propunerea, ia, sunt în scurt, 

acestea : 

„1. Anevoinţele .şi. piedicele de tot felul ce 

puteam, intimpina,. aţât, între; no), cat Şi de. din 

afară,;, „de. ne. vom, constitua public, înti”o,, socie- 

tate . cu un guvern saii cap al emigrației. Aceste 

anevoinţe . au nimicit „până, acum toate proiectele 

de organisaţie. , ți, ti 

„2. Proiectul tati de | a face. un comitet de 

faţă cu. o sotietate secretă înfăţişează, încă mal 

multe neindemânări, căci la o societate secretă 

acea ce e neaperat a, fi mai secrei este. tocmai 

comitetul diregător. 

i
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„Spre a înconjura dar cunoscutele între'noi 
anevoinţe şi piedici şi tot de odată să dăm sa- 
tisfacţie dorinţei 'ae obşte ' simțită: dă'0' centra- 
lisaţie a lucrărilor, noastre, luând în privinţă că 
lucrarea. cea mâi "urgentă acum e propaganda 
principiilor revoluţiei şi a României :viitoare, se 
hotări numirea unei comisii de propaganâă, 

  

N pi ceața initiere 
ai ae feri e, mu». :rSalutare, şi, frăţie mi 

ni "n. Bălceșcu, .„S, Golescu, , D. Brătianu. 

îi Parisl6 Ootitasrie igboge! Îi ritur eituii! ii 
| LE Pana pacea 

i Mt ca arat tul 
LI ERIE E ea titi tii te i i 

cu Îl our titi tr îi : ta CLIPS 

„Iubite Ghica, AD 
„Nam Vremelă:ţii sâriel "rilor. i, „7 “olată îȘI trirhit nişte acte-ăci şi proclamația, din cari să'icăuţi'a băga “Şi în' ţară, "Iţă voiii:mal trimite, -: iii i a Tg re zu, 
“Caută "aată” la: Poste-restânte'' 0 'sciisoare ce-ţi trimit mâne dimineaţă pe nuiele tău! | „Sănătate, e a tata e "N BB, 
„mi ui-n6. Octomvrie, .. -,. EREI RE ii [E pi | 

„Trimite şi la Brussa o proclamaţie“, 
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N IE Io DIANNE) N DRE a IN IE Ca ci IC a 

TDi. intii ou + Paris 16 Oetomvrie 1830, 

  

E i gia 

i -'»Dintratâtea;: sorisori 'adresate! de un an'de 
dile către'itine 'şi''către “cel dela :Brussa ai putut. 
ved6: lămurit ideile':mele asupra lucrurilor: oame- 
nilor; noştri 'şi asupra viitorului:nostru,: şi .de cea 
ce: ar: trebui: să 'facem:':Scil încă : starea, “tutulor 

-celor. de-aci;:că sunt 'turco:fobi. Trebuind a face 
„ceva icu' dinşii, iar după; propunerile :voastre de 
acolo, a!-trebuit'să caut!a-i::modera puindu-i pe 

o'cale':maj''serioasă şi -solidă::'Le-am dis dar 'că 
nu etreaba noastră de a face propagândă nici pen- 
trui nici “in'contra-Turcilor, ci o propăgandă curat 
românească; naţională ;: să 'lăsări de o cam: dată 
de. laturi 'toate''chestiile' sociale 'şi să'ne apucăm 
-de':a ::ne crea'o nație, după 'cum''şi tu -aj'scriso 
în: mai multe! rânduri lui Russet şi mie. :Dar spre 
acest !sfârşit trebuia! oare'a 'nu n6 'ocupa decât 
de Principate, adăogână, cum dici :tu,: numai 'Ba- 
sarabia,:pe '6are s'o “reclamăm 'dela. Muscali ? 
Trebuia oare 'să' punem: ca condiţie suzeranita- 
tea Porţei? “Trebuia 'să :aiătăm că nădejdea noa- 

stră: este numa în. „guverne Şi în lucrarea diplo- 

matică? a i a 
„Asupra: 'celei dintâi iitrebări cred că! ne 

ar. î raspuns fie-care, că pentru ce să cerem o
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unitate care şi ea să fie o fracţie foarte slabă 
ca să poată tră! singură; că mărginind chestia 
în crearea a două Românii, una austriacă şi alta 
tureă nu putem. înşela pe nimeni. să, :creagă că 
„gândul nostru este de a; ne opri acolo,: cu atât 
„mai mult „că, de multă vreme:ni se impută a- 
ceasta, în. cât chiar împărăţiile . acele . precum. şi 
Rusia: găsesc prea “natural.,şi,.nu are..a se. mai 
mira. acum ..de cererea, noastră,..oră. cât nu'le 
place. Tu însuşi. mi-aj,spus că Austria, şi cu boerii 
fac "propagandă :pan-română. Acum lăsăm Câmp 
slobod partidei. austriace, :. cum şi . cei...turcesci, 
ca. să, îndemne ;.pe, acele “puteri. a. se folosi de 
dorinţa; de unire a Românilor, . spre -a :constitua 
o Românie în folosul. Şi: sub. suzeranitatea, lor. 
Singura, greutate . ce; găsesc 'în panromânism este 
că vom. ave aneyoinţă a ne înţelege cu Ungurii, 
cari, ţin : mereii ca Românii. din: Austria să facă 
parte din statul lor. şi. nu. primesc federaţia pe 
temeiurile. propuse de -mine în scrisoarea către 
Zamoyski. Dar vom.-lucra a-i aduce „acolo. “În 
sfârşit. aceasta .e 0 chestie de .viitor. şi nevoile 
poate ne or sili a ne face concesii reciproce noi 
Şi Unguril.. Toată treaba, noastră este să ne fa- 
cem putere şi apoi putem trata cu ori-cine.. Po: 
litica noastră să, fie la o nevoe mare. a; nu sâ- 
crifica libertatea, „făcendu-ne. ultra-Români, pre: 

|
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cum: ati: făcut'o Ungurii făcându-se ultra Maghiari. 

Posiţiile . reciproce, în. cari ; ne.xom afla. în: mi- 

nutul -de. lucrare, puterea. care ya. pute deşfă- 

_şura..ori-ce ;naţie, va. face că; cea: mai. „puternică 

va câştiga mai: mult şi. cred că no! :putem..avă 

mai multe: elemente. de : putere,. şi aşa „Unguri 

vor fi siliți:a ne face,concesii... ... ....:; 

+: Pentru -a, doua -chestie . vea singur. că. nu 

ne puteam pronunţa curat; şi trebuia s'o lăsăm 

“ dans. le;vague. Nu.-este îndoială că, astăgi să se. 

hotărască Turcia a;ne; ajuta;;în contra :Ruşilor 

cu. condiţie . ca. Să; primim . suzeranitatea ei, că nu 

o vom face. Dar, trebue; oare..să „ne. apucăm. a 

tot face . o; „propagandă, ; turcească, . şi-a ne tot 

târi la, picioarele ei, când ea. ne:dă cu. piciorul? 

- Pacă-şi ;datoria -către. noi şi noi ne..vom.: face 

către. ea. Tu-ai acum un: câmp deschis a dăscăli 

pe 'Turci, arătându- le ;că purtarea lor. ne-a făcut 

să pierdem: nădejdile . ce .pusesem în, ei şi ne-a 

recit. inimele „către :dinşii, şi, că trebe să se gră- 

bească. a. face: ceva, pentru, ţări, dacă nu vor, ca 

în: desperarea,. lor: să -se ;arunce la orl- -ce sfânt 

le-o -eşi iînainte.. -Multe.. lucruri, de cari se va 

plânge de noi- le. poţi: arunca, sur. les impatiences 

"et ;le - desespoir. de: exil. Pe lângă asta, ştii încă 

că: mulţi Turci nu prea, ţin, la.noi şi ar'vre bu: 

curos, să se scape. de „noi, numai să: nu ne vagă
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Ruşi. - Cred dar că dicând :noi: că: dacă “Tureit:"ne înșală :şi nu voesce :a :ne scăpa, “trebue să, cău. 
tăm-a ne scăpa nol. înşi-ne;: dacă er: vor să-şi 
piardă” împărăţia şi: pe: dinşii, nol-nu:'-vrem;:să ne perdem; că noi cunoascem: nevoia d'a fi aliaţi cu'-dinşii şi cu Ungurii în contra Panslavismului; 
nu putem să-i supărăm ' mulţ.. Poţi arăta încă că O: dovadă că cei dela Paris:nu: le.sunt; vrăjmaşi, este că eii şi: Golescit suntem :cu:el, -i.. Die aae 
„In câtpentru a treia chestie, este nu numai opinia generală intre''emigraţii noştri, dar: şi; în toată „Europa, 'ba încă şi la Turci, că numat o ca- 
tastrofă;:europeană -ne: poate :hotări -soarta: a“ne 
mântui. Nimeni - nu maj crede: acum" că. Imp&- răţiile- vor. pui6: face: pentru - noi,'ci' numai ire- voluţia: generală. Au risque:dar de''a;ifi priviţi ca -anarchişti 'de cabinete trebuia: să arătăm 'că ele ne-ai :dovedit că nu. mat:putemi:aştepta' ni: mic dela. dinsele, -ci- din "revoluţie numai. Cura oare până :acum nu “ne-aă- privit “toţi 'ca'revolu: ționari, şi nu ne-ai tratat astfel chiar şi Poarta? " Trebue oare a mat.tot înşela poporul:ca la-1848, gicend că: Poarta... primesce:: revoluţia : şi : ne: dă, constituţia, când a fost: din potrivă? ii „Nu e mat'bine“ă' vorbi: curat “Şi -a'.spune Poporului: că le:roi ne 'lăche : que ce que le peuple avrăche.: Să, nu credem că: putem. înşela pe di-
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plomaţi -şi că; eărinu..sciii „curat -ce suntem: şi.ce 
vrem.!.. Trebue;.numai ca; în;-lucrările;.noastre.;să 

„punem. dignitate,. tacţ, „măsură, să, ne: mărginim 

a ne pregăti poporul, fără a căuta a ne trim- 

biţa.. prin- jurnalele: străine înainte de vreme, nică 

ane. asocia cu, comitetul, dela „Londra, Mazzini, 

Ledru-Rollin șetc.': ir tat 5 Gri pe cat 
mi o Vede: că şi. „iaă, cusitot turgismul 1u, 
aşteaptă tot:dela. revoluţia: generalii:, „Proclamaţia. 
lui a. tipărit'o,; în ;.Evenement... Bolintineanu. mi-a 

spus că a trimes'o lui Catargiu. Ne atacă, foarte 

pe,:n0i, iar mai. „in: deosebi pe;onescu. Arată-l-o.. 

Ei: m am yopus aci .ca..să,.se.; jtipărească,; in. fran: 

ţuzesce proclamația; noastră, „şi. am „dis la:con- 
proscrişii -mei, :că de:.vor, s'o -tipăreașcă fără 

iscălitura «mea. tii A si cit ti 

ră. JPei terheiurile: ce îţi expusei şi. am.„re dijat, 

acea "pro clamaţie ;câ- „ţi-am. trimis, .care. cred. că 

în termenii; m&suraţi, în: care,:e „scrisă. ţi va fi 

plăcută.; „Na „prea! plăcut. Ja al: noştri aci,;, gă: 

sind'o: prea :rece- «şi: vagă,..cu, toate..acestea .aii 

fost ; nevoiţi:: a, o:-primi.. Apol am..tratat , istori- 

cesce ca un'articol simplu : chestia. naţională, ca 

un; „comentarii al. proclamaţiunei; . „acest; articol 

ce va,eşi în revistă sub titlul, Mersul revoluţiei 

în Istoria Românilor, este: cam asemenea une) 

scrisori: ce. “trimisesem lui; Golescu, la Brussa,; în
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„care. hotărim insemnarea - revoluțiilor trecute şi 
calea 'ce "va lua :revoluţia' în':viitor. - Astfel. trac- 
tată: nu'! prea bate'"la':'0chi 'Şi'' nu : sperie cam 
mult, Tita ii 
1 NPal cuvinti'să te plângi. 'de mine că m'am 
înţeles cu N; --Golescu.!; Ți-am “scris :'atunci: că 
Golescii ai venit la mine şi s'aă 'pus la -dispo-. „ siţia mea.” Am “primit, căctiam socotit: că este 
de: rare” folos „a-i desface "de": Eliad! căruia ii 
Slujia de instrument. şi “il “da “multă putere în 
Opinie. . 
„Nu sciam 'pănă la ce “punetitu eşti 'supă- 
rai pe 'dinşil. Credeam că 'eşti şi” tu -ca mine, 
indiferent 'la - chestii - personale, când socotesci că 
e 0 chestie a 'ţării în: mijloc. La 1848 eii aveam 
tare a me plânge de N. Golescu,. care -scil cum 
s'a purtat către mine 'şi 'cel-lalţi -la ':1840. Cu 
toate acestea, -cârid : v'am vădutipe: vor :cu din: 
sul, nu'am fost împotrivitor-a! intra: in ':: relaţii 
cu dinsul: şi: n'am cerut esclusia lui saii a mea şi 
am uitat cele trecute... Creg. că : aşa, vei. face şi 
tu. C'est beducoup' plus digne 'du veste. Cand. ve: 
yrea ca să-i trag o '“bătae sau să-l 'fac. să: se ca 
iască, de 'ce a' soris,i-sunt gata: a 6: face: Ţi-anii 
spus de atâtea. orl:că voii să fii în iacord cu tine, nu numai 'fiind-că 'te ştim, te cred mai 
serios : şi: mal" capabil: decât toţi “cel-lalţi, dar
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fiind-că- te iubesc: mai. mult decât pe. toţi. Aşi 
dori numai ca atât pentru -tine, cât;-şi pentru 

mine să nu te arăţi la emigraţi că.:eşti: pentru . 

Turcă sine, qua non. Că acilea..cei ce, nu-ţi vor 

bine îți impută aceasta şi îţi face'tort în opinie, 

„Apoi voii, să. ai opinia pentru .tine Şi ei 

te apăr mereii aci, căcă; nădejdile mele „sunt în 

rapi: la, .0 întîmplare favorabilă, căci cel. de. aici 

torul  Bronzau care “leacă adi. E 

“Di lui Drozt, cu care e prietin, “să cară 

pachetul dat de Sefels pentru tine. 

„Alecu Golescu.n'a sosit încă. . Imi pare tare 

rău că s'a purtat moale în treaba ce-l însărci- 

nasem. Era ca să meargă în Transilvania şi n'a 

inârăznit, se vede, dicând că nu-l lasă Nemţii 

şi. că e peste putinţa pentru noi a răsbi acolo. 

Apoi Iancu Brătianu se află de dou& luni la Si- 

- biă de faţă şi ne supărat de nimeni, făcend pro- 

pagandă, având relaţii. în țară. Tmi pare rău că 

aceasta, va desconsidera pe Arăpilă. în ochil oa- 

menilor de aci.. Prea e moale, negru şi fricos. 

„Trimite această scrisoare lui Albu la Brussa. 

DER DE 
AL tea 

AB.
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„Te rog, când vei av6 ocasiune, trimite- mi. 
şahul şi. cutia de. pălărie, în care am nişte hartii 

„ce-mi tr ebue.. 

„Eu cred să-ţi trimit peste: puţin cărţile ce 
mi-a cerut, deodată cu revista. 

„Spune. lui Peretz.că are o scrisoare... la 
poste-restante la Constantinopol.- i 

| ai aşi fi trimis proclamația lu Elias, dar 
o am 'acasă şi-ţi scriu de la Voinescu, căci pe - 
mine m mută acum într'altă casă; 63 rue du 
Bac. La, adresa aceasta să-mi scrii d'aci înainte. 
CD N N Ia . . . ... 

Pee eee e 

Dă Aaaa | „Paris, 6 Noemvrie 1850. 

a N IN i IE a Da a RI a II 

ee e 

SI E Aa DC Pa DIA 

1.1. . . . . . . . . a. . 

|. |. | 1. |. . . 1. . |. .. . . . 

Pee ae me e a e e a o e e ete a e es . |



RELAȚIUNI DIVERSE . 561 

. . 1... . . 1. ... . . . . . a... . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . . . . 

- „Alecu n'a sosit aci încă, şi « am trimis pe 

frate-seii Tache să primească banii.în locul lui. 

„Cu proiectul de esploataţie n'am sfârşit 
încă, 'din pricină că am însârcinat pe un prietin 

ca, să-l dea în cercetare unui inspector de agri- 

cultură .dela, ministerul comerţului -şi încă. nu mi 
a adus, dar. cu poşta, viitoare ţi-l înapoiez. A- 

tuncă îţi voi trimite şi regulamentele şi formu- 

larele institutului agricol dela Versailles: şi a .tu- 
turor - ermes-ecoles din . Franţa, - -ce. mi s'a dat 

dela ministerul. de comerţ. | 

„Le. plângi că serisorile mele sunt fară sa» 

voaie, ete. E: adevăr, :dar cum poţi socoti că, 

“pricina, eşte că mă. defiez de. tine, etc. ? Când ar 
îi una ca acea ţi-aşi spune-o saii ţi-aşi cere es- 

plicaţii. Pricina e că, sau n'am vreme une-ori, 

sai n'am ce-ţi serie; sait am câte o ţandără, 
câte. o supărare în cap, când trebue a-ţi scrie 

şi care-mi tae pofta, de vorbă, ” 

„Imi pare bine că vii. Grăbesce a, veni cât 

mai curenă ; ; ar fi. de trebuinţă, să fii aci, am mai 

pune minte în capetele cele seci de p'aci. 1. Bă- 

lăceanu a venit ieri: cu nevasta lui. Nu Pam 

vădut încă. O să petreacă iarna aci... 
„Broşura-revistă "nu a eşit încă, dar .peste 

Ghica, Amintiri, 97,041. - 26
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trei gile se sfargesce de tipărit ș 4 ţi-o trimit cu 
poşta. viitoare. . 

„Nam ce-ţi mai: serie > daci şi sfargese, deşi 
cuporându te. - 

iN. B. 

Imi scrie dela Iaşi că M-me Helăne Stourdza 
este: tot; la, - Constantinopol, că lucrează pentru 
N. Sutzo : a-l face Domn, căci vrea să-l ia, de bă- 
bat. - Şahul am primit, dar lipsesc“ trei: pioni, 
doi roşi şi unul alb, cum Și jumătate ce eşichier. 
Aşi vrea să-mi scrii, de nu cum-va a: rămas 
la tine, ca să nu mai-fac'altele din not aci. A- 
semenea' te 'rog: a-mi trimite” cutia de! pălărie, 
unde am nişte harti 'ce- mi sunt. trebuincioase:“ “ 

TA + Paris 16 Noomiie' 1830, 
ru , a) „i pita . i 

ai „Iubite Ghica, Sci - că, al: să te; plângi Şi 
acum de. mine că-ţi scrii puţin :şi: fără “savoare, 
espresia: ta, dar. tot. am: să-ţi. scrii. şi: de astă 
dată puţin, .căci vremea îmi lipsesce... 

“ »Memoarul tău despre esploataţia Dobrogei
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îl dedesem la ministerul comerţului , ca să-l 

dea în cercetarea unui agronom, căci eii nu cu- 

nosc ast-fel de lighioane, dar după ce mi la ţinut 

vre-o câte-va dile, mi-l aduse prietenul meii înapoi 
fără ispravă. Ei desesperat de causă m'am dus 

ieri la Versailles ş'acolo m'am îndreptat către 
directorul institutului agronomic şi i-am lăsat 
memoarul' să-l. cerceteze. Nu-l pot av6 până 

mâne seară, de acea tocmai cu poşta viitoare 

ţi-l trimit. Atunci îţi voii trimite şi statutele 

des Permes-ecoles, de cari ţi-am vorbit în scri- 

soarea trecută. Acum am gis să-ţi trimită prin- 

poştă vre-o câte-va esemplare din revista, ce a 

eşit de câte-va dile. 
„Nemţii, cum se vede, nu se mai bat. Imi 

pare răi, că ne-ar fi dat de lucru. Alecu Go- 

lescu a venit din Germania. El ne-a adus aci 

numai convincţia intimă, ce a dobândit despre ne- 

putinţa de trai a Austriei, toate popoarele fiind 

acum în contra ei. I. Brătianu, care e tot la 

Sibiii, ne scrie că vestea de resbel aţiţase nădej- 

dile Ungurilor, cari lucrează foarte bine acolo; 

spun că ai şi arme şi tunuri încă ascunse. Ro- 

mânii inteligenţi sunt cu :Impăratul. Poporul se 

apropie de Unguri şi e: de temut că ar sacrifica 

naționalitatea pentru libertate. | 

„Viii dela adunarea căuzaşilor, unde i-am
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făcut să înţeleagă, trebuinţa: d'a nu fi ultra-Ro- 
mână separatiști, şi că noi trebue să profesăm 
respectul naționalităților şi egalitatea lor şi fe- 
deraţia “cu Ungurii şi. Iugoslavii. Am isbutit 
foarte bine, şi m'aii insărcinat a serie în. treaba 
aceasta şi a face. propagandă în - felul acesta, 
adecă în felul scrisorei mele către Zamoyski. 

„Adio. “De Poujade încă n'am aflat de a 
venit, de acea păstrez, plicul lui la mine. 

-„Complimiente la, cocoană. 

„AL tăi 

N. Bă: 

„Caută să bagi în, fară ceva, biogure din 
„Româniat, căci cu poşta nu mai putem trimite 
acolo. Caută-le la poştă“, 

75, a „Paris 26 Noemvrio 1850, 

„Cu .poşta din ur mă dela 19, n'am orimit ni 
mic dela tine. Cu poşta trecută, îţă scrisesem că ţi-am 
trimis broşurele eşite, dar nu ţi s'aii trimis. din 
neîngrijirea Nălinescului care se însărcinase. Acum 
ţi-am trimis 40 tot prin comisionarul Belhomme,
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prin care ţi-am trimes şi Question . €conomique. 

Am dis să-ţi trimită şi cu poşta vre-o dous, ca 
să le ai mai curend. In pachetul cu care îţi tri: 
mit acele 40 broşure, ţi-am adăogat: 1. Cartea 
“însemnată în răvaşul alăturat ce mi s'a dat de 
la ministerul comerţului, 2. Formularele ferme- 
lor-şcoale tot Wacolo; şi 8. Două plicuri 'în cari 
sunt scrisorile lui Ionescu 'câte mi-ai trimis. - 

- „IţI înapoiez proiectul cu' scrisoarea aceasta, 
ca, să vedi observaţiile: ce a, făcut aci directorul 
institutului de. la Versailles. Am audit astădi că . 

Poujade a sosit şi mâne îi duc pachetul tăi. 
„Nu sciii nimic a-ţi spune. Comitetul de 

propagandă .a reposat ieri şi iată, cum. De mai 

multă vreme am băgat de seamă, 'că o seamă 

de oameni cum Russet, Ionescu, Voinescu şi alţii, 

se cam ofuscă de mine, temându-se de popula- 

vitatea mea. Incă dela numirea mea în comisie 

ati început fel de fel de intrigi tălmăcind şi: răs- 

“tălmăcind misia. comisiei, şi tot cerend la soco- 

teli şi programuri, la cari m'am tot refusat; aii 

inceput a ne înjura de faţă şi pe delaturi. In 

sfârşit, după mai multe dispute, fiind adunaţi 

vre-o ! câţi-va la Russet alaltăieri aii hotărit a 

organisa emigrația şi ai, convocat pe toţi. ieri 

la bibliotecă. Acolo fiind şi ei, am luat act, qi- 

cond că de vreme ce 10 din 19 inşi, ce ne-ai
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ales, propun 0 organisaţie nouă, privesc comisia 

de propagandă ca, desființată îpso facto şi. fiind 

că nu mai am ilusie în lucrările d-lor şi nu-i so- 
cotesc oameni serioşi, me trag cu totul din ori- 
ce amestec şi adunări cu d-lor. Asemenea a fă-. 
cut -şi Mălinescu. S'aii certat toată diua acea şi 
a rămas să se mai certe şi Dumineca, viitoare. 
[ii văd că e peste putinţă a organisa, cevaşi şi a face 
cevaşi cu atâţia oameni pătimaşi şi invidioşi în me- 
diocritatea lor. Necazul lor pe mine vine şi d'acolo 

„Că nu i-am lăsat să meargă la Londra. Erai unii 
cari. aveaii dorinţa de călătorie şi în lipsa de 
bani: puseseră ochii pe 4000 lei trimişi dela 
Brussa cu o destinaţie specială şi pe cari nui 
puteam întrebuința. Bi le-am dis că n'avem zor 
d'aceasta, că mai întâit să esistăm întrun fel 
şi să luăm rădăcină în ţară ca să nu mergem 
fără, să avem nici un temeiii, nici o. putere, să 
inşelăm şi pe Mazzini şi pe noi. 'Trebue înainte 
de toate. să representăm. cevaşi, ca să putem 
seci ce ajutor putem face celov-lalte popoare şi 
ce lucrare proprie putem av6 la o vreme de 
mişcare. Apoi trebue încă bani spre a depune 
la cassa centrală, şi nu sunt. Mijloc de lucrare 
nu-ţi dă, şi îmi poruncesc să le gonesc pe Mu- 
scali din ţară în soroc hotărit. Incercarea, care 
făcusem a fost cea din urmă, credend că, făcând
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o organisaţie. pe un picior -mai modest şi mai 

puțin pretenţios şi fără a fi guvern, cum o făcu- 
sem, va puts mai puţin supăra pe partisanii 

statului-anarchic, dar văd că şi aşa nu se poate. 

„Al tt prieten 

„N. Bălcescu“. 

16, | Ma „Paris 6 Decomwvrie 1850, 

„Bi nu pricep ce vrei tu, Ghica.. N'ai 

fost cel dintâii care întratâtea,. buletinuri pu-. 

plice ai propagat uniunea tutulor. Românilor? 

N'ai născocit însuşi cuvîntul de pan-românism? 

Credi oare: că ne vom put6 mântul numai pre 

calea diplomatică, iar nu prin revoluţie? '[i-e 

teamă ca cabinetele să nu ne iea de revoluţio- 

nari? . Apoi cum ne-aii privit oare până acum 

chiar şi Turcii şi cum ne-ai tratat decât ca re- 

voluţionani. şi anarchişti? 'Ți-e teamă încă de su- 

părarea Austriei pe noi, par'că nu scii că această, 

ostilitate a ei ne-o arată cam de mult? Austria, 

după cum. ţi-o spune Arăpilă, care s'a dus acolo 

Schwarz-Gelb şi a venit cu convingerea că ea 

nu mai poate trăi, că toate popoarele sunt îm-
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potrivăi şi că va .fi desmădulată peste puţin. 
Ei cred că mijloacele noastre 'de lucrare; punctul 
de.:reazăm 'este în Transilvania; numai cu Ro- 
mânii d'acolo- vom put6 odată pune țările în 
picioare, printi"inşii chestia; noastră se leagă cu 
a Europei, fără dinşii suntem isolaţi. E nevoe 
dar a nu declara că voim două Românii, una 
austriacă, şi alta turcă. Greşala ta este că cregi 
pe diplomaţi proşti de tot şi că lesne se pot 
înşela. Apoi şi Austriacii ne-ati dovedit'o încă 
mai de mult, arătând că ţintirea noastră este a 
întemeia Regatul Daciei. Un partid politic trebue 
să-şi aibă steagul săi şi să-l aşeze ouvertement; 
et franchement. * Mijloacele de lucrare numai 
cer secretul. .. a 

„Aici sai adunat -Duminecă căuzaşii, s'aii 
injurat şi s'ai despărţit mal învierşunaţi, cum 
n'ait fost nici odată, Bolintineanu însuşi s'a pur- 
tat foarte mişelesce. Intriga, desunirei aceştia a 
venit dela Bolliac, Russet, Voinescu, 'Teulescu. 

“Şi Ionescu. Acum mă înjură pe mine. că de ce 
mi-am dat demisia. Ei m'am tras cu totul de 
d-lor toţi şi sunt hotărit a nu me mai amesteca 
întru nimic, | 

„In cutia de pălărie lăsasem două portrete 
în daguerotip. şi vre-o câte-va hârtii şi scrisori 
intime. foarte trebuitoare. Cutia era inchisă cu
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lacat şi cheia la mine. Cum dar a sosit la, tine 
deschisă şi goală ? Bii am dis feciorului t&i chiar 
atuncă so ducă la tine. Cutia goală nu-mi trebue. 
Cea ce îmi trebue sunt lucrurile ce eraii acolo. 
Dorese mult, de vei put, a, le găsi şi îmi vei 

face o mare slujbă.: Nu scii cât m'an supărai, 

când am văgut că îmi serii "de perderea lor. 

Ocupă-te şi cercetează, te „TOg, despre aceasta 

prin Marin şi alţii. Ori ce vei găsi. trimite-mi. 

„Al tăi 

NB. 

„Nu-mi (spui) când ai să vii incoaci. 

„Cu poşta de ai Bolliac trimite la poste 

restante o. scrisoare lui Grigorie Pereiz,; gi s'o 

caute. Sa 

„Din alăturatul revers ; ce-mi scrie . Sefels, 

vei veds. că. frate- tău la pus la mână cu 50fi., 

pe cari nu vrea să-i dea şi pe cari se cuvine 

să-i plătesci tu. 

„Pe când tu te plangi de mine, : „căuzaşii 

me înjură şi me învinovăţesc aci că lucrez ca 

să te faci Domn. Il y a de quoi se degouler de 

Phaumanite“ .
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77. „Paris 17 Decemvrie 1850, 

„Hbite Ghica, 

„De la tine n'am primit scrisori prin ba 
poşte. Pentru ce? 

| „Nam multe să-ţi scrii, căci nu scit nimic, 
nici fac nimic. Eri a fost aci un duel între Mă- 
linescu şi Bolintineanu. Acest din urmă dedese 
de faţă un angajament secret luat între vre-o 
câţi-va de aci, de sunt acum mai multe luni. 
Era o faptă necinstită, şi Mălinescu a calificat”o 
ast-fel. D'aci duel. Bolintineanu n'a nimerit. Mă- 
linescu' a slobozit în vint, gicend lui Bolintineanu 
că numai cu o purtare cinstită va Şterge pata 
ce şi-a făcut. Ast-fel nu s'a vărsat sânge. 

„ M-me Marie Cantacuztne e aci; o văd 
adesea şi m'a rugat aseară să- -ță seriii din parte-i 
că ai face bine să vii aci Şi ial face mare mul- 
țumire. 

„Din ţară se aude : aci, că ar fi mai venit 
trupe. Adio. _ 

UI 

„Al tăi 

„Ă. B“.
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78, | „ „Paris 17 Januarie 1851. 

„Credeam că nu te.mai afli în Constanti- 
nopol, ne primind. atâta vreme serisori dela tine, 

de acea nu ţi-am scris şi ei vre-o câtă-va vreme. 
„Fiind-că doresci mult să me vedi: şi să ne - 

luăm la trânteală, apoi scoală-te şi vino aici şi 

cred că vei av6 mulţumirea a te certa cu mine, 

cât vei vrea, qi şi noapte. In scrisorile mele 

trecute ţi-am esplicat cum, înţeleg ei lucrurile. 

Facă Turcii acea ce. dici, adecă să unească ţ&- 

rile, să dea, constituţie etc. şi o voii primi bu- 

curos ca un pas înainte, dar tot tindend mai 

la vale. Dar dacă suntem părăsiţi de Turci, cum 

cred,. şi va trebui să, căutăm a ne scăpa iar fă- 

când revoluţii, atunci e de datoria noastră să 

căutăm a trage din acea revoluţie tot folosul 

putincios - şi să-i dăm aliaţi naturali, adecă pe 

popoare, iar nu pe.guvernuri. E 

„Am prea bună idee de mintea tz, ca să 

„cred că înţelegi alt-fel lucrul acesta, 

„Alaltăseară eram la Czartoryski. Toţi acolo 

se ar&t supăraţi de conversia lui Ozaika. 

„Pachetul tăi lam dat lui. Poujade.. 

„Aicea nu facem nimic. Eu i-am dat dra-
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cului pe compatrioți şi nu mai am amestec cu . 
dinşii, | a 

“ „M-me Cantacuzne m'a însărcinat ieri să-ţi 
trimit complimente din partei şi te roagă să-i 
trimiţi cât-va tutun turcesc, adăugând că ai în- 
datora-o când Par aduce singur. | 

„Iţi trimit această, scrisoare prin poşte, căci 
cu istoria lui Czaika s'a: desorganisat de o cam! 
dată espediţia, prin care trimiteam. 

„Din ţară n'avem nimic noi. 
„Trimite-mi, te rog, ceva desluşiri asupra 

constituţiei propuse de Turci. 

AL tă 
Ț « „N. B. 

-79, „Paris 26 Ianuarie 1851. 

„M& poftesci prin scrisoarea, ta dela 5 Ge: 
narie d'a veni la, Constantinopol. Aceasta nu o 
pot face acum din lipsa mijloacelor una şi al 
doilea că am de lucru cu bibliotecele şi până 
n'oiii sfârşi lucrarea începută nu fac nici un pas 
din Paris. Apoi ce o să fac acolo? Cani sunt 
acele ducruri importante, de cari îmi vorbesci? 
Tu, de socoţă că, ai de treabă acolo, stăi şi drege
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şi lucrează, cum te pricepi. In pricina lui Bolliac 

nu sciii ce să, cred. Bi îl văd aci că se arată, 
strimtorat şi fără bani. Mi se -pare însă că acele 
lucruri n'aă mers la destinaţia lor. Ce s'aii fă- 
cut dar? | 

„Din ţară am primit ieri o scrisoare, unde 
văd că atât revoluționarii noştri cât şi Turcii sunt 

foarte supăraţi de scrierile noastre aci. Doresc 
ca şi unii şi alţii să isbutească a ne scoate de 
minciună, mântuind ţara. Mie mi s'a acrit ' de 

„tot de politică şi doresc a me ocupa numai de 

istorie. u | 

„Nu-mi serii nimic de. ce s'a. facut acolo. 

Ce e acea adresă la Magheru, de care am audit? 

Ce gic şi ce fac căuzaşii dela Brussa şi Constan- 

. tinopol? Ce s'a urmat cu proclamația noastră, 

de care vorbesc aci căuzaşii şi cari diceai că tu 

ai presentat”o 'Turcilor, foarte reit. Fii le-am gis 

că ei ţă-am scris s'o arăţi la Turci. Scrie-mi de- 

sluşit, te rog, intr'acestea. Spune-mi ce aştepţi 

dela 'Turci.. Era.un. mijloc ca Turcii să aibă drep- 

tate în contră-ne, trebuia să ne răspundă când 

le-am gis: faceţi, făcând ceva. “Apoi eu cred că 

m'or face nimic. 

„Scrie-mi. regulat. Pentru ce ie dai lenei? 

P aici s'a audit că Ştirbei îşi dă demisia.
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Ce este adevăr în vorba că Muscalii es de primă- 
vară, că, se dă amnistie etc? 

„Complimente la M-me: Ghica. 

„Al tâu prieten 

“ „N. B*. 

80. | „... „Paris 6 Povruarie 1851, 

| „Nici nu me tem de tine, nici lene îmi este, 
încă mai puţin e adevăr că sunt amoresat, Pri- 
cina de nu ţi-am scris mai mult a fost de o 
parte vremea, care mi-a. lipsit, fiind acum până 
în urechi îngropat în nişte in-folio grozave, de 
„unde culeg -vitejiile strămoşilor, de vreme ce pe 
contimporanii mişei i-am dat dracului. Despre ţară, 
apoi puţin augim noi şi de acea, Sciind că tu scii 
mult mai multe şi-mai bune, nu-ţi scrii nimic. De 
cele d'aci pricini căuzăşeşti, - asemenea. puţine 
Sunt, căci at incetat. Noutatea dilei este trei 
mari scrieri ale luj Bolliac, cari, după spusa lui 
în secret la, toată lumea, sunt sub tipar. Un vo- 
lum de poesii, idem de prosă şi un jurnal Po - 
pulul -Suveran întrun “format ceva mai mare 
decât Debats. Mie îmi vine să cred că secretul
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acesta e lipsit de realitate. Astădi lam întâlnit 

pe uliţă şi mi-a spus că a primit scrisoare din 

ţară, care îl vesteşte că, Muscalii nu es ŞI că 
Turcii ai pus secuestru pe starei. 

„Dacă eii în lipsă de materie sunt silit a-ţi 

trimite scrisori uscate şi slabe, tu, care ai, cum 
dică, multe de spus, pentru ce faci aşa ?.. 

„Poujade, care il văd câte odată, mi-a dis 
că o să dea un memoar la minister, ar&tând 

nevoia de-a da o constituţie Principatelor după 

eşirea, trupelor. 

„Spune-mi când ai de gand să vii încoace. 

Dacă este de nădăjduit; sai de sigur eşirea tru- 

pelor, darea unei constituţii, şi cum şi ce fel? 

Oare amnistie are să se dea? 

„Poujade mi-a spus că el e de opinie să 

se “car muiască ţările de o comisie, şi să lipsească 

Domnia şi că tu nu vre, şi vrei Domnie. A- 

ceasta m& bagă în mari bănueli şi mi-e teamă 

că, căuzaşii ai dre eptate, zicend că. umbli să .le 

faci Domn. Dia 

„Tot ce-mi pare rzi “este. că. văd că nu te 

adresezi la mine: pentru ca. să te fac Domn. 

Find dar 'că te porţi ast-fel, apoi am de gând 

să fac pe altul Domn. -Am şi declarat căuzaşilor 

că am să fac pe Bălăceanul, şi că te depărtez 

pe tine de pe scaun. 
>
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-„M-me Cantacuzâne mba însăreinaţ să-ți spui 
“multe complimente Şi să-ţi aduc.aminte săi a- 
„duci tutun. Asemenea te rog să-mi aduci puţin 
tumbesai, | 

: ţi trimit: aceste. scrisori să -le dai, te rog, 
„după adres, .. ..... Da e 
ia »„Dumnegeii să te păzească şi să te ajute 

- Şi să-ţi insufle: mai multă dragoste pentru. prie- nul .. 
pa A BA 

„Negri, V. Alexanări şi alţii vin la Mait aci.” 

8. . + „Paris L7 Pevruarie 1851. 

_-. „Pentru- ce nu-mi serii regulat ? Pe curierul „trecut n'am primit nimie dela tine.. Aud că se „face multe p'acolo. Nu sciii de e adevăr. Am 
Vădut o scrisoare dela Iaşi, în care se vorbesce 
de un firman, făcena însemnate scăderi în. sar- 
'cinele țăranilor. Apoi -spune că Ghica-Vodă. a 
vorbit de faţă, cu mai mulţi, dicend că la Con- 
stantinopol s'a hotărit ca să facă din Principate 
O crăie, etc.
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„Mi se par. toate acestea basme. Dar. aşi 
- dori să-mi socrii ce se aude p'acolo. Asemenea. 
te-aşi ruga să-mi trimiţi memoarul- lui Arsachi. 
asupra broşurei mele Şi asupra drepturilor ce dă, - 
la boerii cei mici. 

„Cred că le ai saii le poţi câpăța. De aici 
n'am ce spune. Multă lume din ţară va venin . 
vara, asta pentru esposiţie. Scrie-mi tu când ai 
de gând să vii. Aştept sosirea, lui Brătianu din .- 
“Transilvania ca să-ţi scriti despre starea Românilor 
d'acolo. Pe Br, aii vrut Nemţii în cele din urmă să-l 
închigă pentru broşurele ce a băgat în ţară. Emi-" 
graţia ungurească d'aci s'a or ganisat printr'un 
comitet de 5 membri. Aceştia sunt Teleky presi- 
dent; membri generalul Klapka şi Czez, Szemere şi - “ 

. Vucovitz, ambii foşti miniştri. Acest comitet s'a 
adresat la mine ca să-i daii.un memoar despre 
chipul d'a împăca pe Români cu Ungurii. Am şi 
lucrat “ceva în ideile ce: mi scii şi le voii da peste 
câte-va dile. Ar fi foarte folositor să apucăm a 
ne înțelege -cu dinşii: până a nu -eşi Itossuth, 
care cva fi împotrivitor. Klapka, şi. Teleky se 
apropie: mult în idei cu mine, Te voii înştiinţa 
la vreme” d6 resultat, . 

„lţi trimit alăturata scrisoare a lui Ubicini, 
care m& însărcinează a te ruga şi ei, ca să-i 
faci ce- ți cere. 

„Ghica, Amintiri, 27641, „874
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2 „Multe închinăciuni prea. plecate la uită- 
_toarea de prieteni a dumi-tale.. cucoană. 

„N. Băle.“ 

- 82, De e „Paris 27 Fovruarie 1851, 

„Spui că Muscalii se duc la Martie, şi în 
Gazeta lui. Carcalechi se vede că-şi fac aprovi- 

- sionarea, şi pe lunile lui Maiii şi Iunie. Broşura 
„lui Cor mt-a gis Poujade că are să ţi-o trimiţă. 

„Pe cele-lalte pân'acum nu le-ar vădut. Am dis 
lui Poujade să te pue în relaţie cu noul amba- 
sador francez acolo. Poate l'oiă ved6 şi eu. 

„Ei, iubite Ghica, sufer mult de pept şi 
poate oii da ortul popei. Doctori! me asigură 
că am numai plămânul. stâng atacat şi că cu 

„ îngrijiri multe me pot doftori. Am intrat într”'o 
cură. Domnul scie ce resultat o eşi. | 

„Madame Cantacuzăne mi-a spus Să-ţă mul- 
ţăimesc pentru tutun Şi că are să-ți serie.. 

| „Le felicitez că ți Sa înmulţit familia şi 
„te rog “să spui multe închinăciuni plecate la: 
M-me Ghica. , 

| „Când- dracul aveţi să veniţi încoa? Mre 
dor tare să vă Văd. | 

4
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„N'am ce-ţi scrie mai muli. 
„Trimite această ser isoare către Alecu; mi-a 

_dat'o frate-seti , Ştefan. 

„N. Bă.“ 

8, - „Paris 7 Martio (1851), . 

| a „Am fost răi bolnav câteva, dile în casă. | 
| Gener alul Dembinsky a, fost mai alaltăienă la mine 
  
! şi mi s'a arătat foarte încântat de tine. 
, .. . „Poujade pleacă poimâne -în ţară, | 
ÎN „Din ţară, nu scim nimic, decât că se aşteaptă 
| să vie de. esposiţie mulţime de lume. 
| „Le rog să dai scrisorile acestea după adresă. 
| „Când ai să vii aci?” 'Te aştept cu nerăb- 

dare. 'Tutunul ce făgaduiseşi a trimite la M-me 
“Cantacuzâne încă n'a, sosit. 

| Altei 
Sai N BAe
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4 „Paris, 26 Martie [1851]. 

| | Nat 

„Ca să m8 duc la: Londra, n'am nici bani, 
nici sănătate, nici—poftă, dar D. Bratianu fu 

„ că-vo&sce să meargă peste “câtă-va vreme. Atundi 

oii sfătui să caute a veds pe Palmerston. 

Ar trebui ca Turcii să ia iniţiativa acestei ce 
reri şi ei n'o fac. De acea sunt de nimic şi 
pentru noi mai mult un embaras. | 

„Proiectul teii de constituţie lam citit. Aşi 
vrea să sciii ce ai vrut să faci cu dinsul; Tal 
dat la 'Turci sati aşa numai Lai făcut. Orice 

constituţie, cât; de strinsă să fie, numai să ne 

„dea mijlâce de.a lucra asupra ţării şi de a da 
“țării. o legalitate, aşi socoti-o acuma 0 " fericire, 

In. această privinţă aprobez foarte mult 

proiectul tei, care are multe lucruri foarte bune 

şi de adoptat chiar în constituţia republicană 

de aci, cum descentralisarea, puterii care e un 

bine şi o garanţie a libertăţii publice şi indivi 
duale. Iţi trimit aci alt memoar ce am dat Un 
gurilor şi respunsul ce mi-ai trimis el prin 'Teleky. 
Eii cred că el aji să se adreseze la Kossuth spre 
a afla şi părerea lui. Ar trebui lucrat asuprăi 
spre a fi adus în aceste idei. Ingrijesce despre 
aceasta,
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_ „Te rog trimite îndată acest memoar şi re- 
spunsul luf Teleky lui A. Golescu la. Brussa, 
căci i lam făgăduit şi i-am soris că i-l trimit 

“prin tine. Asemenea te rog d'a da, toate aceste 
scrisori după adresă. 

„Mălinescu trebue. să se afle la Brussa, 
după cum am aflat. Trimite-i scrisoarea. ce mi-a 
dat'o Negri. Caută a fi bine cu Mălinescu, căci 
este om sdravăn şi serios. E mai bun decât 

| toţi cei-lalți Moldoveni şi Munteni împreună. 

„mâl tei 

RE | „N. Bălc. 

- „Multe complimente la cocoana şi spune- mi 
când ai de gând să vii aci“ e : 

= 

| 85, E a „Paris, 16 Aprilie (1851]. 

„ubite Ghica, 

„Sunt .de trei ile din noii bolnav în pat. 
„Ti voii scrie dar mai puţin decât altă dată, 

de se poate. 

„ARI î fost tare mulţumit sa al tu drep-



5 : Si BĂLCESCU 
  

tate şi doctorii d'aci să -fie nişte mişei. Dar ved 
„că sufer grei. şi primăvara în loc să-mi facă 
bine, cum nădăjduiam, me aruncă de două ori în 
pat până acum. Asemenea nu. cred că a merge 

„la Constantinopol poate să-mi facă vre-un. bine. 
E oraş prea sălbatic -şi. e prea mare lipsă. de 
comodităţile vieţei, ca să pot trăi şi a-mi căuta 

de sănătate. Cat de a face: şi a lucra, nici că 
„„me mai gândesc acum; voii să me ocup de să- 

„ nătatea mea: şi de nimic al, - 
„Poujade a plecat Şi scrisoarea către dinsul 

„Ce am primit'0 cu cel din urmă curier i-o voii 
imite la - Bucuresci, iar suita Regulamentului 
„nu-i o pot trimite. Caută a i-o trimite tu, 

3 „Âşi vrea să sciii ce ai făcut şi ce ai de gând .. să faci cu acest proiect? Descentralisaţia admi- „nistrativă şi instituţiile provinciale şi comunale 
mi-ai plăcut, dar nu pot pricepe pe Domn şi 

„cu Caimacamil. Sai cel dintâi sau cei de al 
doilea sunt de prisos. |
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poştă a fost că, Setels nu mi le-a primit în cele 
„dintâi gile ale schimbării ui Ozaika.. 

-„De vre-o dou ori, precum. cu poşta tre-. . 
„“cută, am ajuns târdiii cu plicul meii, pe când 

se inchisese curierul şi aşa am fost anevoit a 
le trimite cu poşta, | 

ÎN „Acum nu s'o'mai întimpla, şi eii am plătit 
„vre-o câte: “va scrisori, d'ale tale. 

„Prietin 

„N. Bi 

8. „Paris, 26 Aprilie 1851. 

» ubite Ghica, 

„Nimeni aci n'a aflat intimpla ea dela şcoala 
de medicină de acolo, despre care îmi vorbesc. - 

'în- scrisoarea îa sosită, prin cel din urmă curier, | 
Aşi dori dar să: -mi desluşesci, acea, întimplare. 

. Cat pentru pânea ce-mi propun, scrisorile mele 
trecute îţi vor fi desluşit că nu pociii primi. 
Sunt hotărit a nu me ocupa decât de sănătatea 
“mea. Pentru acea ţi-am spus că las peste câte- 
va septămâni Parisul. Cred că m'oii duce la 
ape în Pirinei (Eaux bonnes), şi apoi de acolo: -
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me voii duce a me aşeza în. vi*un oraş al Ita- 
liei, unde am. să, petrec până în primăvara vii- 
toare. Vegi dar că nu pot; merge la Constanti- 

_*n0pol, unde nu mi s'ar cuveni a trăi nică pentru 
„Sănătate, nici pentru viaţa urită, şi lipsită de 
tote comodităţile vieţei. Aşi dori însă, să-mi de- 

Ssluşească, daca postul de care îmi vorbesci are 
leafă şi. ce însemnătate poate av6 şi ce folos 

„poate aduce; căci la casul când mi-ar plăc6, 
te-aşi ruga să recomangi pe frate-meit Costache, 
care n'are nici o treabă aci şi se află .cam în 
lipsă. In vreme ce acolo şi-ar găsi şi ocupaţie 
Şi ţi-ar fi şi ţie de ajutor în ceva. De ai putâ 

- face aceasta, m'ai îndatora, foarte, Si | 
_- „Xu sei de ţi-am scris că D. Brătianu a 
plecat la Londra. Mi-a făgăduit că are să umble 
mult ca să îndemne pe Palmerston să silească 

. pe Turci să facă: oare-care. reforme” şi concesii 
în ţară, după cum îmi spuneai tu. I-am arătat 
scris6rea ta, în care me îndemni a face aceasta. 

„Aşi vrea să scitv de ai de gând să vii pentru 
exposiția dela Londra şi când. Aşi dori să te 
v&d până a nu mă depărta, din Paris. Eu noii 

pleca până pe la 15 Iunie. 
„Din ţară aci nu scim nimic. 
o. „AL toi 

IN „Ă. Bă“.
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QŢ, . e  ooO0£0O0O—Paris, 96 Mai 1851, 
- > 

„Sunt de câte-va 'dile aşezat la, ţară la 
Ville d'Avray (Seiitier des Vignes Grand Chalet . 
e adresa mea). Am venit ieri de-am dormit la, _ 

E Paris, căci am avut un banchet pentru aniver-. 
- sarea revoluţiei Transilvanieă-din 15 (3) Maiii 1848. 

Am făcut un spiţiu, (speech) pătăios, Iată, pentru: 
ce îţi scrii din Paris şi ne având la mine scri- 
soarea ta din urmă voiă respunde numai la câte | 

- îmi. aduc aminte că-mi scrii. Pricepi bine că 
afară de cuvintele de sănătate cari me opresc 
d'a me ocupa de altceva şi atât mai puţin de 
posiţia ce vor Turcii tăi a-mi face, gândesc că me 

- cunosci îndestul ca să cregi că nu pociti a primi - 
nimic de la, Turci, cânâ îi văd nu numai. nefo- 
lositori ţărei, dar încă ostili; când îi ved că s'aii 
purtat, ca, nişte c.... cu noi. Seii că nu sunt 
turcofob, şi-ţi voii dice şi ţie acea; ce am dis 
lui: Poujade, când a plecat: de aci şi mi-a vorbit 
de steagul ce trebue să ţinerh in ţ6ră, că e au- 
tonomia.. şi suzeranitatea. C'est bien, i-am dis, 
mais il faut que ce  drapeau soit pris au s6rieux. - 
des deux cotâs et vous. voyez par tout co qui 
s'est pass6 et-se passe que nous ne pouvons' 
pas prendre | les “Lures au s6rieux. Am avut ŞI
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cit ca tine ilusii în ei, cu. atâta mai mult că 
e scii că am fost din acei ce i-a inventat. Cre- 

deâm că până a veni 0 a doua epocă revolu- 

_ ţionară, vom. put6 progresa şi reforma multe şi 

„„a ne pregăti şi a combate infiuența rusească 
* prin protecţia, turcească. Dar istoria acestor din 
„urmă trei ani e de ajuns spre a stinge ori-ce 
ilusie. Iai o pildă.... ce-mi dedeşi tu în scrisoa- 
rea ta din urmă. Vorbesc deşpre proiectul despre 
proprietate, pe care îl primi Divanul, ast-fel 

„cum il făcură boerii,. după ce făcură un an 
de dile nazuri că nu-l primesc. Apoi nimeni nu 
poate dice că de acest proiect se ţinea vre-o 
cestie de „politică internaţională cu Rusia şi că 
„Poarta- n'ar fi putut face altfel. 

| „Mie îmi pare vei că în vreme ce toţi trag 
» într”o parte, tu te obstinezi a. rămân6. singur, 

isolat într'o tabără părăsită şi fără a aduce vre 
„un folos. Imi pare reii că prin esaltaţia ta tur- 

” „cească îţi alienezi. simpatiile tutulor. e puli de 
scrii ast-fel. pe la mai mulţi pe aici, cari profită 

“de scrisorile tâle în contra ta. Cum-se face că 
“0 copie după memoarul: ce al trimes lui Poujade 
pentru ca să-l -dea :la ministru se află în mâ- 

_nile Grădişteanului, care l'a: căpătat; dela Con- 
stantinopol. Apoi iată că veniră mai mulţi su: 
pâraţi la mine, arătându-mi acest fras din me-
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moarul tei: „Le Gouvernement r6volutionnaire 
devait par cons6quent tomber nâcessairement 
entre le mains de ces thâoriciens incapables et 
exageres dans leur tendance, et . prâter par lă 
le flanc aux attaques dirig6s contre lui“... Teoriile 
revoluţiei, îmi qic, nu le-ai aprobat, nu le-ai iscălit,.. 
însuţi? oamenii revoluţiei, nu ai fost însoţit cu . 
dinşii? Pentru ce dai cu piatra, într'acei oameni . 
şi acele teorii? Frasul acela îl v&d o inutilitate: 

„care îţi face rei în ochii oamenilor; apoi pen- 
"tru ce scoţi afară acte, cari sunt, casă gi așa, 
diplomatice. In sfârşit conclusii din toate acestea, 

„că e numai un mijloc pentru Turci, ca să mai 
- aibă ceva influenţă în ţară şi intre noi: este să 

"se apuce cu bărbăţie. să facă bine ţărei, iar să. - 
„nu ne mal poarte din bacalim în bacalim. 

„Că doresc să te văg, căci te 'iubese şi -- 
voii să ne certăm o-dată bine," să-ţi mai free 
„ridichia şi apoi să ne înţelegem. 'Te poftesc dar SI 
„să vil. încoace. Pe la sfârşitul lui August poate 

„me întorc şi ei la . Paris dela apele minerale. | 
Iţă trimit două exemplare dintr'o broşură a lui 
Ruset, din care vei trimite -una la Brussa. Ase- *- 
menea din această foae ce scot plevuşcarii de 
aci, între care cel mai bătrân. redactor en chef 

„este Creţianu, să dai două lui Zane. şi una lui 
Ionescu şi una pentru tine. 

„
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- „Aici 'nimie deosebit. Până la sfârşitul lunei 
aşteptăm pe Negri şi B. Alecsandri: ce sunt pe 

„drum. ! o E | - 
„Complimente multe la, cocoana D-tale, ce 

na uitat cu totul. - . .- . 

„AI teii 
u „N. B. 

88, . Ville Avray, 26 Nlaiă 1851. 

„
z
i
 

„Iubite Ghica, 

„Curierul. din urmă 'nu mi-a adus nimic de - 
“la tine. Bă n'am multe încă a-ţi spune, fiind cu 
totul lipsit de veşti din ţară. Se aşteaptă în Paris 
o droaie de Bucureşteni. Sunt mulţumit că trăesc 

"la ţară, ca să nui văd. Este de minune cum: 
cei “mai împeliţaţi reacţionari se jură viind aci 

„că sunt revoluționari. - . i 
___„»0a să viii la cele 'ce mi-ai scris în scriso- 
rile trecute şi la propunerea ce mi-ai făcut din 

"partea Turcilor, îţi voii mai adăoga că nu e de- 
cât un mijloc ca, să facă pe Români a av6 con: 
fienţă şi nădejde în Turci, şi a-i sprijini, şi acesta 
este ca Turcii. să, înceapă odată a dovedi prin -
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fapte Simpâtiile lor pentru noi. Până acum de- 
la 48 însuşi pot mărturisi, că alta ne-ai VOrbit, 
şi ne-ai făgăduit şi alta ai “lucrat. Faptele lor 
ai arătat mişelia lor şi aii scos de'.minciună 
toate vorbele lor. Acum cred că ei ar vrea să 
se plătească de făgăduelile făcute revoluţiei noa- 
stre, făcend posiţie saii dând pilaf la câţi-va re- 
voluţionari. Iată pentru ce cred acum. că nu e 
bine pentru noi chiar şi pentru cei ce aii'mare 

” confiență în "Turcia, d'a primi nimic dela, ei acum, 
până n'or începe a ajuta curat şi prin fapte în- 
vederate ţările. Eii ţi-am scris de mult-că creg, 
că, posiţia ce aii luat Românii de aci poate aduce 
acel efect d'a împinge pe 'Turci a face ceva pen- 
iu ţări din temere d'a-şi perde popularitatea. 
Este cunoscut: qu'on compte plutot avec celui 
qui nous brave qu'avec celui qui se prosterne.ă nos 
pieds. 'Ți-am scris că tu poţă folosi mult în această - 
ocasie “acolo, dicând 'Turcilor: iată urmarea pur- 

“tării voastre, grăbiţi la fapte, că sunteţi perduţi. 
Intr'adevăr când Românii or favorisa sai s'or 
pune în- capul unei . mișcări revoluţionare . în 
Turcia, fără îndoială că va fi cel mai- mare pe- 
ricol pentru Poartă. , 

| „Este lesne să dici tu ca şi o corespondinţă, 
din Constantinopol de mai alaltă eri din Pressă, 
că Românii nu pot a-şi desvolta şi ocroti na-
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ționalitatea decât subit; steagul turcesc. 'Trebue 
să dovedesci tot de o-dată că “steagul. turcesc 
întiadevăr. voesce 'a ne. ocroti. | 
In sfârşit încheii eu o vorbă foarte cu 

- Minte a lui Cobden,. ce mi-o dicea, la Londra şi 
pe care spune-o 'Turcilor: „Toute la aifficultă 
& propos de l'existence de- l'Empire Ottoman 
et des Principaut6s) n'est, ni dans les Russes, 

„ni dans la France, ni dans VAngleterre, mais 
dans les 'Tures. On „ne. peut suivre une politique 
constante avec. eux, parce qu'ils n'ont pas de 

„patriotisme et se laissent gagner par Vargent 
„des Russes, ete, Sa e 

„Iţă gic să spui aceasta Turcilor, căci Cobden 
"mâne - poate ajunge la Minister şi să scie ce 
opinie aii de dinşii. oamenii viitorului chiar. în 
Englitera, a a 

| „Sunt sigur că, dacă, Turcii agi ar da o con- Stituţie şi o legalitate în ţară, toţi. de adi ar 
primi-o cu bucurie şi. cel puţin pentru câtă-va 
vreme duhurile S'ar împăca, 

„Al tei - . 

„A. B.: 

N 

„Ei sunt tot bolnav şi foarte îngrijat. Doc-___ torii me omoară cu doctorii, :
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„Serie-i, me rog, lui Alecu Golescu pentru - 
O carte a mea „Istoria Valachiei a lui Cogăl- 
niceanu“ (în franţuzesce); se află Tătăcită- pe - 
la, Brussa, să ţi-o trimită, ţie, ca să mi-o trimiţă 

„cu cea Gintaitt ocasiune. Aşi dor să te notă- 
resci. a. veni aci, căci apoi multă vreme nu ne 
mai vedem, căci, cum ţi-am spus, trebue să me 

"89, - a | „Paris, 5 Iunie 1851. 
- 

» Sunt două „poştă sati. doub- deci dile de 
când n'am primit nici o: scrisoare dela tine. Ce? 
iar te-ai mâniat? Şeg tot la ţară la Ville d» Avray, 
agi numai am venit în Paris de unde iţi scriu. 
Sunt tot şubred şi cred c'oiii pleca la băi. Nu 

_sciă de mă voii put6 intoarce la Paris, poate 
pentru puţine dile, şi” apoi mă aşez pentru maj 
“multe luni în Italia. Cu toţi doctorii şi docto- | 

„iile nu. simt nică o uşurare la boala imea. Imi 
pare răii că. nu facă- nimic ca să ne vedem, că 

"te doresc. Incai vino să petreci iarna, în “Italia. 
Ne vom da rendez-vous la Pisa ori la Roma. | 

„Iţi trimit aci o adresă la, Români făcută de - 
“noi. Bi m'am împotrivit cât am putut, find cu to-
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“tul săturat de proclamaţii şi protesturi, dar toţi 
fraţii căuzaşi ai fost de părere că împrejurarea: 

„7 eşirei Muscalilor şi noul ofis-al lui Ştirbei, în 
care ne înjură şi ne ocăresce cu numele de mal- 
-faiteurs cere un răspuns. Am îndreptat dar 
această, proclamaţie făcută de Roset, âst-fel cum 

„este. Iată, după opinia mea, tot ce a scris Ruset 
_* de mai cu minte. “Cred că nu vei. av ce dice 

- în contra, | | a 
| „Din ţară nu se vorbesce nimic de amnistie, 
„se vede că acea, ce-mi serial a eşit de minciună. . 
„Spune-mi, mă rog, ce se mai dice p'acolo. Ce 
aştepţi şi ce nădăjduesci dela Turci? Bu mă în- 
credinţez din di: în gi că sunt blestemaţi şi că 
Pai făcut decât să ne minţă. De ai o opinie 
contrarie dovedesce:mi. prin fapte şi argumente 
seri6se, dar nu prin declaraţiile sentimentale ale 

- unor Turcii numai, că n'am cuvint. Resultatul 
ce voiii a trage dintr'aceasta, este că, cred că 
tu îţi perdi vremea, şi pe tine, stand fără nid 
0 ispravă ca să asculţi palavrele turcesci, şi că 
ai fi foarte folositor să, vii aci să lucrăm cu toţii 
şi să vedem ce putem face. (andesce-te: serios 
despre aceasta, cu atât mai mult că ei 0.să. 
me depărtez din Paris. şi scii opinia, mea despre 
chipul de a; lucra şi a înţelege a tovarăşilor 
noştri. Tu ai fi dar de mare folos adi, |
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„Spune multe închinăeiuni plecate la Mme 
Ghica şi întreab'o de ce m'a pus la ugie. 

| o Ati 
7 | AN 8. 

„Trimite una din aceste adrese la Brussa“. 

90. „Ville d'Ayray, 15 Iunie î801, 

„Credeam încai că, spre recunoscinţă pen-: 
„tru prieteşugul ce am pentru: tine, când ţi-o 
abate să, te lepegi de mine, mă vei insciinţa după - 
cuviinţă, şi-mi vei arăta care 'e pricina de' fugi 
de mine. E mai mult. de o lună de când m'am.. 
primit nici o scrisoare dela tine. Aceasta e do-! 
vadă, că fugi. de mine. Aşi vrea să sciii pentru 
ce mi te-ai supărat. | , | 

„lată îţă trimit multe scrisori dela băeţi. 
"Vei vede acolo un speech ce am făcut acum o 
lună şi-mi vei scrie. daca ţi-a plăcut, - 

„Trimit aci. o scrisoare ce mi-a dat'o A. Go- 
_lescu, fiindui trimisă dela, tatăl Mălinescului. 
Nu sciă. acesta, unde se află. De e tot p'acolo 
sau la Brussa, fă bine- de i-o dă. Sail de nu, 

„dă -o Albului.: 

Amintiri, Gnica, 27,641. 38
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„Nam ce-ţi scrie şi nici voii a-ţi scrie mai 
multe, până nu mi-i face cinste a-mi spune 
pentru ce nu-mi scrii de loc. 

| „Vasile Alecsandri se află în Paris. Incă 
mulţime de reacţionari, 1. Bibescu, 1. Florescu, 
Ştivboaica ete, 0. Cantacuzino face la visite pe 
la, revoluționari, gicenă că el tot cu noi şi pen- 
tru noi. a lucrat până acum şi de aci inainte 
tot cu noi vrea, să “fie. Părerea mea, ar fi să le 

„dăm cu piciorul unde-va la aşa mişei ciocol. 

„Al ttă 
« „N. B. 

91. Mie G'Avray, 16 Iulie 1851. 

„Iubite Ghica, 

„Nu ţi-am scris de mult, că am fost şi eil 
iot bolnav, Mi-a părut tare răi, că şi tu al fost 
bolnav. Când ai să vil încoaci? Ei nu m'am 
putut duce la băi, şi la Septemvrie toemal. mă 
pogor spre Italia. Voiu: petrece câte:va dile la 
Nice cu Bălăceanul, apoi nu sciii unde mă voiii 
aşeza, pentru iarnă. Pentru ce nu vii şi tu 
înti”acolo ? | |
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„Nam ce-ţi spune 'aci. Parisul e plin de 
-Teacţionari Români; dar toți spun că sunt re- 
voluţionari. Bă am dat comision la Paris, că de 
se va găsi între dinşii unul care să mărturi- 
sească că e reacţionar să mi-l aducă să-l văd, 
căci mi s'a greţuit foarte atat, de revoluţionarii- 
revoluţionari(?) cât şi de reacţionarii- “revoluționari. 

„Negri cu soră-sa e aci. Negri se întoarce 
peste câteva dile fiind numit pârcălab la Ga- 
laţi, iar soră-sa, Catinca, rămâne. | 

„'Te- -am rugat, sunt câte-va luni, să scrii la _ 
Brussa la Alecu Golescu să- ți trimită 0 carte a 
mea (Istoria Valachiei de. Cogălniceanu, în fran- 
țuzesce) ce se află rătăcită p "acolo şi de care am 
nevoe. 

p— 

„Te rog şi acum pentru acea carte pe care . 
„să mi-o trimiţi cât mai curând. Asemenea te. 
rog ca să găsesci pe cine-va care să-mi traducă 
aceste date turcesci în date creştinesci. Imi sunt 
de mare trebuinţă, fiind" privitoare la istoria 
anului 1595 despre faptele lui Mihai-Voda, 

„Annee 1003 (parte din anul 1595):. 
„le: 12 et le 21 de la lune de Sehaban, 
„le 5 de la lune de Ramazan, 

„le 8 de la lune de Zihkaadoh, 
„le 19, 17 et 22 de la mâme Iuno, 

„le dernier jour ibid.,
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„de 14, 18, 20, 22 et 25 de la June de 
Zi-lkigeh. a 

| „Annce 1004 (altă parte din anul! 1595): 

„le 8 de la lune de Muharem, 
- „le.12 et 14 de la lune -de Saar, 

- „Trebue să găsesci vre un ture Sait un 
creştin învăţat, care: să; scie a calcula lunile lu- 
“nare, ca, să nemerească drept. -Vedi, te rog, a-mi 
trimite acestea mai curend. 

"„Serie-mi mai des şi spune-mi ce se maj 
povestesce p "acolo. „- 

> 

AL tăă 

„N. Bă 

. 92, Sa o „Paris, 26 Iulie 185. 

Iubite Ghica, E | 

" „Pentru ce al a te plânge de mine? Ţi-am 
„tălmăcit mai de mult, că am perdut toate nă- 

„ dejdile despre. Turci. 'TŢi-am spus că doresc să- mi | 
spui ce aştepţi tu dela dinşii, de vrei să rămâi * 
înhămat în jugul lor: Nu mi-al răspuns nimic | 
positiv. Cred că ţi-ar fi şi anevoe a-mi dovedi 
cu. acte.că Turcii sunt pentru no). Din minutul 

4 

|
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dar că 'Turcia se declară singură, cum am augit 
însumi din gurile a mai multor Turci mari şi 

în mai multe rânduri, precum şi de la amba- 

sade de aci, că nu poate face nimic pentru noi 

şi că ne trimite la un viitor nesigur, când va 

pute fi ajutată de Europa în răsboi cu Muscalij, 

spre a ne da mulţumire. Era, firesce să facem 

ca dinsa și să vedem că, neputenă nimic aştepta 
din present, trebue să cătăm la viitor. Şi fiind. 
că, precum mult înainte” de 48, aşteptam îm- 
preună o revoluţie generală şi căutam a ne pre-. 
găti din vreme, cum o incepusem la 18438, aşa 
şi acum. cred că are să vie o revoluție mai în- 

fricoşată şi socot; că e bine să ne pregătim, şi 

pentru aceasta a desvolta simţimintul naţiona-” 

Jităţii şi credința Românului în el mai mult de- 

- cât în streini, de unde firesce curge idea pan- | 

românismului, pe care tu ai început a 0 propaga: 

mai întâi prin buletinele tale - cari mergeau fi- 

resce. şi în mâna reacţionarilor ca şi în a noastră. 

„Pentru. ce dar gică că am: dat o. altă linie. 

de politică? - îi 

„Pe Turcă vegi bine că-i trec cu vederea. Nam: 

nimic a împărți cu dinşii. Fiind-că nu ne pot . 

- ajuta, caută să ne ajutăm însuşi, căci noi nu 

_vrem să perim. Când o veni revoluţia, om căuta 

să „venim la invoială, să ne înţelegem frăţesce.
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Car ils sont en embaras pour nous, et leur su- 
zerainet6 par les traitâs rend l6gitime. et nâces- 
saire le protectorat usse. Nu ne vom pute 
scăpa de acesta, până nu ne vom: scăpa. de acelalaltţ. o | | e - „In proclamația acea scrisă de Russet, pe care am iscălit'o. de silă mate, căci m'aii rugat „mai mult de o - septămână compatrioţii, nu se 
vorbesce nimic. de Turci, şi cred că e destul cu „minte şi moderată. Dar despre acestea cat Şi despre.N. Golescu ţi-am scris de mai multe ori, - Îmi vorbesci încă de legalitate, la care “vrei să. : fil înjugat. Ce. înţelegi prin legalitate? şi care? Legalitatea Regulamentului şi a firmanelor? Le. - galitatea, Convenţiei dela Balta-Liman.. Aceasta este astădi legalitatea, * inăuntru şi dinafară a „ţărei. noastre. -. : | „Ei te-aşi sfătui să te laşi de dobitoacele bacalimuri şi minciuni turcesci, afară numai dacă nu credi la o revoluţie viitoare, atunci înţeleg că, neavend nici un steag, să stai cu 'Purcii fără - a te măguli însă că -vej dobândi ceva; cât pen- tru mine, când! voiii perde nădejdea întir'o re voluţie viitoare, apoi m& dai delături fără a mă. mal ocupa de nimic, ! e 

„Sunt tot bolnav âin di în di mai mult. Aştept pe soră-mea să vie să mă vagă în qi:
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“lele astea; apoi pe la sfârşitul lunei viitoare 
voiu căuta a pleca spre Italia. - Alăturata seri- 
soare a lui Ionescu d'aci, dă-o mă rog frate-seii 

d'acolo. | 
„Nu uita d'a spune. lui A. Golescu să caute 

un. mijloc spre a-mi trimite Istoria lui Cogălni- 

ceanu, de care ţi-am scris, 

IN CAL tă 

- „X. B. 

| „Şi ei, iubite, aflându- mă aici însă gata de 
a „porni mâine la Moldova, -te imbrăţişez din tot 
sufletul, alăturând pentru dama, ta _respectele 

- mele. Spre revedere— dar unde? 

„K. Negri)“. 

93 | | “Toulon, 7 Octomvrie 1851. 
“ 

„Iubite Ghica, mal uitat cu totul. Sunt 

atatea luni d6 când. nu "mi-ai -scris. Adevăr că 

-şi'ei nu ţi-am scris cam de mult; dar apoi scii 

poate că am fost tot bolnav şi destul de .r&ă. 

Vaărsături - dese de sânge m'aii slăbit cu totul, 

- deosebit; de tuse ce'tot mereii cresce. Sănăta-
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tea mea s'a dus cu totul şi nu cred să.0 maj redobindese. Ara plecat dela 1 Oct. dela Paris, „Ga, să daii de căldură. Incă nu sciii uride să mă aşez pentru a petrece iarna. Doctorii- mi-ati vor- bit de aste trei locui: Pisa, Roma, şi Hyores, "Apoi la Pisa nu mă pot duce, căci Voiii găsi acolo. Austriăci. La Roma, unde doream tare să „merg, îmi scrie Manu şi Racoviţă dela Turin ca nu cumva să mă duc, căci .sunt compromitat;- cu numele de Andreescu, a cărui întimplare la Roma o vel fi aflat, Rămâne Hyăres, care este, Spun, un loc cam. trist, fiind plin. numai de bol-. _ Navi. Acest orăşel este aproape de Toulon, dou ceasuri numai, astăgi. mă duc să-l văd. Doriam - să m& due a petrece câte-va dile la Nice, dar sunt atât de sdrobit de drum şi am şi răcit alaltăieri: seara, la Marsilia, în cât nu cred să, “pot merge acum, Cum. vedi, încă nu sunt hotă- „Tit unde “voi petrece iarna. Când eram hotărit, „„ă Merge la Roma nădăjduiam că poate vei pute Şi tu veni a petrece iarna: acolo; Era să vie şi M-me  Cantacuzing : şi ne înţelesesem ca să-ți” “Seriem să vii şi tu. De voii fi să merg la Roma “ÎţĂ voii serie, “căci “doresc să te Văd să mai - vorbim, | DE 
„De voi rămân6 la, Hyores, fiind-că nu sunţ departe de Nice, de ce nu vij acolo. Vei găsi . - -
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atâţi prieteni: “Bălăceanu, surorile. lui, apoi ei, 
- Marie: Cantacuzâne şi. aţi; poate eii am pe soră: 
mea cu mine. În ori-ce cas scrie-mi mai curend . 
la Nice la Bălăceanu. De politică. arara coji 

spune. 
„Bi de mai mult de 6 luni nu mai mă. 

“ocup de nimic. Până a nu pleca din Paris, me. 

_asiguraii roşii francezi şi ai noştri, precum: şi 
D. Brătianu dela Londra. că va fi i negreşit o O re- 

voluţie la“ primăvară, - i 

| „Am audit încă în Paris că tu te faci ne- 
„greşit Domn,: de acea iată iţi serii: ca să nu -. 

mă-uiţă şi pe mine Doamne, când vei veni întru: * 
“împărăția ta 

“ Al tou prieten 

„A. Bă“ 

94 „0 mElyeres, 16 Oct, 1851, 

"Dubite Ghica, 

„Am primit două scrisori dela tine trimise . 

„prin Bălăceanul. Iţi mulţumesc pentru datele ce 

mi-ai trimis şi nuvelele ce- mi dai. Imi pare răi 

de bănuiala ce ai asupră- mi că m'am. răcit sai



, 
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m'am depărtat de prieteşugul tăii. Chiar când 
am sta mai multă vreme în tabere diferite, dar 
nu Vrăjmaşe, nu 6 un cuvint ca să încetăm d'a 
ne iubi, câtă vreme ne stimăm. Vina este a 

“ta că stăruesci a apăra o causă moartă. Ce pot 
face Turcii pentru noi? Chiar să. vrea, acea ce 
aii dovedit din contră, reacţia, Europeană le va 
lega mânile. Apoi revoluţia “Europeană ! firesce 

“că nui va băga in seamă, ba încă îi va pune 
poate şi în primejdie, căci” fără îndoială mişca- 

-rea revoluţionară, viitoare va fi mai serioasă şi 
mai generală şi nu se va opri numai la Dunăre, 
Dacă cregi dar la o revoluţie viitoare, ar trebui 
mai bine 'să-ţi întrebuinţezi tâte facultăţile cu 
cari te-a împodobit Dumnegeii: spre a pregăti 

"Şi conduce la bine acea revoluţie. Când m'am 
temut Şi eii de iminenţa unei asemenea . revo- 
luţii, am socotit; că, e bine d'a nui lăsa nici pre- 
gătirea, nică. direcţia în mâni nedestoinice, şi” - 

“pentru. acea. m'am -unit, cum dică, cu .noi prie 
“tini. Acum boala: mia mis tout ă fait hors de 
service et je me considăre comme mort ă, toute 
vâactive(?). Inti”această împrejurare cred că, faci | 

- Şi mai răi ţinendu-te delături, te pergi fără, nică 
un folos şi laşi soarta nației în mâini ce pot 
s'0 mai piardă iarăşi. Gândeşte-te serios la aceasta şi imi răspunde. 'Te-am provocat: să-mi arăţi
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- “ideile tale şi ce nădăjduesci dela “Turci şi din 
„ lucrările diplomatice numai. Opinia mea ca, şi a 
celov-lalți nu e ca noi să ne apucărn de bătae 
cu Turcii, dar. că datoria noastră 6 că acum 

„trebue să pregătim ţara d'a lua parte şi ea la 
mişcarea ce se aşteaptă, fără a ne îngriji de 
opinia Turcilor int”aceasta şi fără a ne perde 
„vremea' stând în genuch$ înainte-le, şi cerendu-le 
în zadar să ne dea, de pomană drepturile noastre. 

„Te-am rugat să-mi trimiţi istoria lui Co- 
gălniceanu ce ţi s'a dat ca să mi-o trimiţi. 'le. 
rog încă trimite-mi-o' cât mai în grabă. Ei voii 

petrece iarna toată aci la Hyores, este un fiu- 

mos şi împodobit de natură orăşel, „două cea-: 
suri departe de Toulon. 

„Când al fi un om -cum se cade: şi cumte: 

voiii, te-ai repedi până aci şi am vorbi multe, 
cari nu pot a ţi le spune prin scris. 

„Ori-cum, crede că te iubesc şi pul mai 
“mult preţ pe tine decât; pe mulţi alţii. 

„Multe plecate închinăciuni la M-me Ghica. 

„Al tău 

„N Băl. 

„Adresa mea:-ă Hyores (Depart.. du Van 

„Château Denis, en -Fiance“. 

=
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95, | E a „Paris, 26 Octomvrig 1850. .. 

„Iubite Ghica, 

„Pachetul tăi. din urmă dela 5 Octomvrie 
Pam primit târdiii, tocmai la 24; nu sciii din 
„ce pricină şi prin cine Vai trimis. De acea nu 
avusei vreme a căuta .indată un agronom, pen- 
tru a-i da în cercetare proiectul tău. Diseară 
mă voii duce la un. prieten ce am la Ministe- - 
rul de comercii să-i die să-mi caute un aseme-: 
nea om. Da 

E „Bolliac 'a sosit aci şi i-am arătat; cele ce-mi 
scrii, care le-a mărturisit de adevărate. Aşa, dar 
lucru e sfârşit. i Ia IE 

„Nu mi-ai trimis articolul lui 'Arsache prin 
“care refutează scrierea mea, 

„Nam nimic a-ţi serie. Cu poşta viitoare 
„Îț trimit negreşit revista. Sunt articol6 bune 
într'insa, dar cam apilpisite şi prea dati cu barda 
în Dumnedeit. Le-am cam Pilit puţin, dar nu 
am putut de ajuns. | o 

„Nu mi-ai rEspuns ' la “cea ce-ţi scrisesem 
despre cum aşi pute trăi şi face bani: mulţi 
“muncind p'acolo .sati în Dobrogea. Scrie-mi lă- 
murit, interesându-te de aceasta, căci ţi-am a-
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„- vătat Starea, mea înanciară. Aşi vrea, să, maj 
şez până la primăvară aci, ca să sfârşesc o - 
scriere şi: toată nădejdea, de traiti se mărginesce 
în vre-o 500 fr.,.ce mi s'aii făgăduit; de mumă- 

mea. Apol banii ăştia d'abia să-mi ajungă două 

luni. - 
„i trimit voturile celor dela Brussa,. pe: | 

cari mă rog să le trimiţi lui Zane, care mi le-a - - 
cerut înapoi. Ale voastre le păstrez pecetluite 

„până să-mi spui ce se: fac cu ele. .- 
„Aicea avem în toate Sâmbetile adunări. 

între - căuzași pentru discuţia. principiilor sociale 

şi revoluţionare. Sâmbăta trecută era discuţia, - 
asupra cestiei proprietăţii. Russet m'a atacat de 

reacţionar şi el şi-a spus sistema lui care e abo-. 

liţia de proprietatea individuală a pămîntului, 

dicend că aşa vrea Prudhon. Ionescu i-a do- 

vedit cu Prudhon în mână că nu l'a înţeles şi 

că: Prudhon nu vrea aboliţia proprietăţii. Russet 

“a rămas -singur de părerea lui şi eu i-am dove- 

„Gt, după mulțurirea tutulor, că el e reacţionar 

cu asemenea idei.“
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96, 3 „1 „Hyăres 10 27 Nov, (1851). 

- „Jubite Ghica, 

„i-am scris de două ori de când sunt; așe- zat aci. M& mir cum de nu mi-ai răspuns. Dacă nu politicesce măcar prietenesce cred că meri- tam un respuns. o : 
„Bă nu mai sciii nimic de politică, nu sunt în corespondenţă, adecă, nimeni din politici nu mi-a mai scris de mult. M& ocup căutându-mi de boală, la care tu nu credi, cum îmi spune Bălăceanu că-i serii. Sunt cu toate acestea mult mai bine şi aşi vrea să aj dreptate. In primă. Vară, adecă în Aprilie aşi vrea să însoțesc .pe . „soră-mea până, la hotarul țBrei, ca să văd intr'a- ceaşi vreme şi pe mumă-mea, şi să fac Şi O călă- torie pe mare, care mi-ar completa; cura, Apoi am audit că Turcii sunţ supăraţi foc pe mine, nu Sci pentru ce, aşi vrea dar să sciii de pot avâ „trecere slobodă şi nebântuită prin ţara, Padişahu- lui. Tu, care te-al făcut pilafeiti cu totul, spune-mi . de mi-o poţi asigura. Inta"acest Chip aşi ave. plăcere să te văd. Mai târdiă, pe la, Maiii, voiii „Să mă pociă întoarce la Paris, spre a pune sub tipar istoria la care lucrez. Şi apropo de această
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istorie, fiind că te-ai arătat, cu atâta bună- voinţă 
de mi-ai desluşit acele - date, să-mi dai voe să 
te rog încă să, cauţi pe la vre un filosof ture 
prieten: d'ai t&i această scriere: 'Tarischi-Sela- 
niki sati 'Istoria Tesalonikului în turcesce, care 
începe dela cei d'intâiii ani ai împărăției lui So-. 
liman până la anul turcesc 1008 (1599). 
„Găsind această istorie manuscrisă, de care 
se află multe copii, vei căuta a-mi traduce în- 
timplările din anii turcesci 1003 şi 1004 (1595 
creştinesce) cari. ne privesc, saii espediţia lui 

Sinan Vizirul în ţara Românească. 

„Ocupă-te, te rog, cât mai curend de aceasta, 

căci făgăduesc a te trece la nemurire. 

„Le-am rugat pentru 'istoria lui Cogălni- 

ceanu, ce o am la tine, să mi-o trimiţi. Nu uita. 
“ „Scrie-mi, te rog, mai des şi m& iubesce, 

pe cât te iubesc ei. Mi-e destul. 

„Al tăi 

„N. B. 

„Complimente la M-me Ghica. 

„Adresa. mea: Hyores Depart; du Var. 

„Château Denis. France“. 
,
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97.  „EHyores, 19 Martie 1802, - 

„Scrisoarea ta dela 25: Pevruarie m'a găsit „ într'adevăr. sculat din pat, unde am zăcut; două lună şi jumătate, dar încă foarte neputincios, de acea puţin iţi voiu Scrie, a „EU noii put pleca daci, înainte de 29 ale lunei viitoare. Doresc tare mulţ să-mi fie iertat „a mă aşeza în Moldova pe Vară, incai, căci ernele 

Pe marginea Dunărei nu sunt comodităţile tre- buincioase la un om de sănătatea mea, Rămâne dar Moldova, unde am scris la cine-va să întrebe pe_ Vodă de-mi aa voie a merge să-mi văd fa- milia câte-va, dile într”unul din oraşele Moldovei brecum Galaţul. De mi se va “da 0 voie aşa 

„Nu am ilusiile tale asupra presidentului Şi nu ma! aştept nimic bine şi dela - nimeni pe - mulţi ant încă pentru ţara noastră, . | „Nam sciri nict din ţară, nici may Sciii nimie despre Căuzaşii emigraţi. Ast-fel n'am aflat decat din Scrisoarea, ta esistenţa congresului Smirniot, -
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„M-me M. Cantacuzbne mă însărcinează să-ţi 
“scrii complimente din parte-i. Nădăjduesc că va : 
„Yeni cu mine şi cu soră-mea până la Constan- 
:tinopol. 

| „Te-ai ocupat a-mi lua note după istoricul. 

ture. Selaniki? Aşi dori să-le găsesc gata. Ase-. - 

" menea, de vei ave vreme, iea note tot despre 

„acea, epocă, din Feskihet Tewarich a lui Hagi Chalfa, 

scriere istorică, „care începe dela anul 1000 (1591) 

până la 1065 (1654). Scii că voiii evenimentele 

şi răsboaiele Turcilor în Ţara Românească dela - 
1594—1601, şi mai cu seamă cei dintâi anl. 

„Sunt ostenit. 

„Complimente la cocoana De. 

îi „Prieten 

„AB.“ 

9, „Eyores, 17 Aprilie (1852). 

„Jubite Ghica, 

„Te însciinţez că cu. batelul viitor, adecă E 

cel care de la sfârşitul acestei: luni pleacă dela 

Marsilia nădăjduesc a mă îmbarea spre a veni 

la: Constantinopol, unde oiii fi poate pe: la 10. 

Maiui sai mai curând. Te-am rugat să-mi cauţi : 

Ghica, Amintiri. 27,641. 
39
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două odăi pentru mine şi soră-mea, pe aproape de tine, care să le pot închiria cu septămâna, şi să am, de se poate, în casă mijloace de hrană, căci eii nu mai am puteri a umbla pe jos. In- grijeşte-te, te Tog, de acestea Şi caută -a mă în- Sciința îndată la sosirea mea, ca să sciii unde să m& duc, căci n'aşi vr6 sa me aşez în Pera. 
„M-me Cantacuzăne se întoarce la Paris; . m& însărcinează a-ți spune multă prietenie. Go- "lescu s'a întors la Paris de vre-o: câte-va dile şi d'acolo pleacă îndată la Viena, unde va pe- trece vara impreună cu mă-sa şi cu sororile. E are de gând a se aşeza apoi în Elveţia, 

" „Din Moldova îmi scrie că nu se poate prini cererea ce am făcuţ, Si „Au revoir, 

„Al tăi 

„A Bi, 

99, ă „Mercuri 22 Sept. [1852), 

„lubite Ghica, Astăgi a venit doctorul la, - mine şi m'a Povăţuit să nu mai stau aci, unde nu-mi prieşte aerul, şi să plec îndată în. Italia, iar nu în Eghipet, unde e loc selbatic, şi apoi voii fi şi Singur. Pentru acea am hotărit a pleca ne-
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greşit Sâmbăta viitâre în 25 pentru Roma. Scii 
însă că în acest oraş mi-a compromis la poliţie 
numele Andreescu. Deci mă& tem să nu am vre-o 
supărare, drept care pricină te rog să-mi :ca- 

peţi. ceva scrisori de recomandaţie către vre unii 
din capii oştei franceze din Roma, cum şi către 
ceva Romani influinţi, ca la întimplare de a fi 
supărat de poliţia locală să am ceva cunoscuţi 
în cari să m& sprijin. Caută dar îndată a-mi că- 

păta asemenea scrisori dela Ambasada francesă, 
“dela, 'Techo sait alt cineva. Al să le spui că mă 

duc la Roma pentru sănătate şi voii să am 

cunoscinţe plăcute şi folositoare la vre-o întim- 

plare de nevoe. Aleargă îndată după acele scri- 

“sori, ca Vineri să le am şi Sâmbătă să pot pleca, 

căci altfel nu îndrăsnesc a pleca. 

„Trimite-mi chronicele Moldovenesci, istoria 

lui Cogălniceanu şi scrisorile ce sunt la tine. 

,Complimente la M-me Ghica. Spune-i că 

nu prea 'sunt bine şi nu pot merge s'o vEg; de 

nu va veni pe la Pera, apoi nu ne vedem. 

 „Pă-mi, te-rog, treabă şi fii mai cu noroc 

'ca la Selaniki. 
„AL ta 

„N. Bi.
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100. = „Malta 1 Oct. 1852, 

- „Iubite Ghica, 

„Sosii astădi la amiagi la Malta. Nam su- ferit de loc de mare, dar de vre-o trei dile avem aşa de cald, în cât nu puteam nică dormi, nici resufla. 
o „Am băgat de seamă că între chronicele Moldovei Ce mi-al întors, lipsesce a luf "Ureche, Şi apol e tocmai acea de care am mai mult tre- buinţă. Te rog a mi-o trimite cum vei sci şi cât mal în grabă, Ored că n'ai uitat pentru scri- soarea la Roma şi că-ţi vei aduce aminte şi de Selaniki. Scrie-mi tot la Neapol poste-restante, »Complimente la M.me „Ghica şi la toţi fraţii căuzaşi. | a 

| 
| „Al tăi prieten 

„X B. 

„Ei scriu puţin, căci puterile imi sunt slabe, tu nu aj dreptul a face ca mine. 
„Trimite, te Tog, alăturata cu mijloc sigur - la soră-mea.
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101. „Neapoli 11 Oct, 1852. 

„Jubite Ghica, 

„Ţi-am scris dela Malta la 1 Oct. Aici am 
sosit la 4 Oct. Nădăjduiam să pot şed6 mai: 
multe dile în Neapol, dar aerul nu-mi priesce 

de loc. Sunt silit să plec. Vream insă a aştepta 

sosirea lui Paleologu la 14, care poate a-mi 

aduce cevaşi dela tine. Aici doctorii şi mulţi din 
locuitorii Romei m& povăţuesc -a nu merge în 

acest oraş, căci e foarte umed iarna şi n'oiii fi 
bine. Aceasta m'a făcut a mă hotări a trece la 
Palermo, a cărei climă e dovedită de cea mai 

bună din toată Italia pentru o boală ca a mea. 

„Dar iată ce se mai ivi astădi. Poliţia imi 

cere, ca să pot sta aci, şi malales a trece în Si- 

cilia, o chezăşie din partea, vre unei persoane 

cunoscute de aci că am mijloace de traiu şi că 

hu mă voiit amesteca în politica lor. Apoi ei 

nu cunosc pe nimeni aci, nică consul ture nu e, 

nici la vre un bancher n'am recomandaţie, ne- 

îngrijind de acestea toate, căci n'aveam de gând 

a m& opri aci. Acestea le-am tălmăcit poliţiei, 

dar îmi respund că aşa e regulamentul lor pen- 

tru streini. Deci te rog să-mi capeţi d'acolo vre-o
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scrisoare de recomandaţie pentru cine-va la Nea- 
pol şi la Palermo, care să dovedească că nu Sunt vagabund şi să pocii trăi în pace în crăia, Neapolului. 'Aceste scrisori să mi-le trimiţi, te Tog, indată cu vaporul ce pleacă, d'acolo la, 25, ca, la 4 Noem.-să le am aci, ca să pot trece cat mai curând la Palermo, căci şederea, aci mi-e vătămătoare. 
„Adio, iubite Ghica, nu te supăra de aceste belele ce îţi aduc Şi crede-mă al tăi iubit prieten 

„X. B 

„Complimente multe la: M-me Ghica. 
pâstăgi 12 Oct. s'a dres treaba cu poliţia. Toată pricina era să mă pungească. Cu toate acestea tot capătă-mi. Vle:0 scrisoare de reco-. mandaţie. M& tem că o să: mor de urit singur în Sicilia. 
„Serie-mi la Palermo pDoste-restante, căci plec la 15%. 

a



  

VII. 

“Aci îmi vine în minte că Qece ani mai în 
urmă, la 1859, Ungurii ai incercat o acţiune 

identică. 

Pe la începutul lui-Martie al acelui an 

Vodă Cuza, după ce venise în Bucuresci şi luase 

în mână frânele guvernului Principatului Mun- 

teniei, se întorsese la Iaşi. Pe atunci Austria, 

îmbătată de succesele lui Radetzki, care, în urma 

victoriei de la Novara din 1849, împinsese cu- - 

tezanţa până a cere să, ocupe cetatea Alexandria 

ca o garanţie de pace, acum guvernul Imperial 

incepuse a cere noului şi cavalerescului Rege
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Victor Emanuel asigurări Şi mai îndrăsnețe, 
precum desarmarea, licenţiarea, voluntarilor Şi es- 

„ Dulsiunea mai multor refugiţă Italieni din Lom- 
bardia, şi din Toscana, şi acestea prin note ame- 
ninţătoare. 

Intm”o convorbire ce am avut, cu repausa- 
tul Beclard, agentul diplomatic al Franţiel, de- 
spre dificultăţile ce întimpina la Constantinopol 
ecunoascerea îndoitei alegeri a Domnului Prin: 
cipatelor Unite, ei esprimându-mi ideile mele, 
i-am gis că această împotrivire a Porţei şi a unora din Puterile semnătuare în tractatul de 
Paris, nu va pui€ ţins mult, căci în curând diplomaţia europeană - va fi ocupată cu o. ces: tiune mult mai gravă şi mai importantă; căci 
Impăratul Napoleon III aşteaptă cu nerăbdare Să vagă pe Austriacă trecând Ticinu, ca să aibă 
cuvint de a trece şi el Varu, nu numai în' aju- 
torul Piemontelui, dar pentru liberarea a toatel * Italii; şi că dacă Cuza şi-ar înţelege posiţia ar 
forma un lagăr de câteva mii de oament la Qi- 
tuz, ceea ce .ar obliga pe Austria a sustrage 100,000 de soldaţi din armata sa din Italia, ca, să conţie Transilvania şi ar da poate lu Cuza- Vodă dreptul de a revendica mult mai mult 
decât sancţiunea, celor două alegeri. 

Nu ai trecut trey dile după această, între-
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vorbire cu Beclard, când 1. Bălăceanu, care era 
prefect, al Bucuresciului, îmi remite o telegramă 

- ciftată prin care Vodă-Cuza mă chema la Iaşi, 
propuindu-mi Ministeriul de interne cu preşe- 
dinţa cabinetului în locul lui Vasile Sturdza. 

Cea d'intâi recomandaţie a lui Vodă Cuza, 
după îndeplinirea formalităţilor instalărei mele 
ca ministru, i-a fost să scriu lui Negri la Con- 
'stantinopol să stăruiască pe lângă Poartă şi pe 
lângă ambasadori pentru: recunoascerea, îndoitei 
Domnii. l-am r&spuns că m& voiii conforma do- 

rinţei M. S., dar că stăruința lui Negri nu va 

av6, în starea de atunci a lucrurilor, nici un 

efect, şi că formarea unui lagăr la Oituz ar fi 
mijlocul cel mai nemerit. 

Vodă s'a uitat lung la mine fără a înţe- 

lege şi fără a-mi cere vre-o esplicaţie,. ca cum 

aşi fi dis o prostie. 

După câte-va dile Cuza era la Bucuresei, 
de unde îmi telegrafia să-i trimit un proiect 

pentru formarea unui lagăr la Floresci. Cuza în- 

țelesese de la, sine cuvintele mele saii ele îi fu- 

sese esplicate de Beclard. 
Puţin după intrarea. mea la Ministeriul 

Moldovei, servitorul hotelului Binder, unde eram 

în gazdă, imi vesteşte visita unui domn Rolană, 
şi pe cine văd intrând în cameră ? pe generalul
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Klapka, eroul de la Komorn. Generalul Klapka 
a fost presentat lui Vodă chiar într'acea, di şi 
a avut o lungă Şi amicală întrevorbire. Klapka - 
a comunicat Domnitorului nostru în mod con- 
fidenţial asigurările ce avea Kossuth de 1a Prin- 
cipele Napoleon despre participarea Ungurilor la resbelul italo-frances contra, Austriei. Inţelegerea între Cuza şi Klapka a fost completă, dar fiind că Vodă se grăbea să plece la Bucuresci, a r&- mas să se redige o Schiţă de protocol care. să se discute mai îndelete la întoarcerea lui Vodă de la Bucuresci. | 

Nu sciui de s'a maj întors generalul Klapka la Iaşi, căci era ocupat la Genova cu formarea legiunei unguresci, dar la 20 Maiti 1859, pe când eii nu mai eram ministru, s'a încheiat prin Klapka sau prin Berzenize două convenţiuni între Vodă Cuza şi Kossuth. Şi d-lui Vasile Ale- xandri i s'a dat ordin să urmeze pe Impăratul Napoleon la cuartierul general de la Villa-franca Şi Vallenzia. 
DI Lascar Catargiu, care ma înlocuit ca Prim-ministru, ne poate spune de ce în textul publicat de Kossuth nu se află nici un cuvinţ despre garanţiile în favoarea 'Transilvaniei şi a Banatului precum nici vorbirea ce. se făcea de-
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spre Bucovina în schiţa de proiect de protocol 
ce am lăsat în mânile lui Vodă Cuza. | 

Dau aci textul trattatului de la 20 Maiii 
1859, aşa cum a fost publicat de Kossuth: | 

“ „Convention A. 

„Le Prince Couza. autorise' les patriotes 
hongrois ă 6tablir des dâpâts d'armes dans'la 
vall6e du Sere, ă Bacău, ă Roman oi dans 
des communes plus proches encore des fron- 
tidres de la Transylvanie, telles que Ocna et 

Piatra. 

„Le Prince demandera ă, s. M. l'Empereur 
des Franqais 30,000 fusils, dont 10,000 seront 

destin6s au forces militaires Moldo-Valaques, et 

20,000 seront mis ă la disposition des chefs de 
Vinsurrection en Hongrie et en Transylvanie. Il 

demandera ces 'armes sans d€lai, vu l'urgence 
et le temps qu'6xige le transport des armes des 
ports de la Mediterranee jusqu'ă destination. 

„On s'entendra ensuite sur l'envoi ultârieur 

des approvisionnements de guerre, qui devront 

âtre râpartis entre la Hongrie et les. Principau-. 

t6s suivant: leurs besoins. 

„Outre les armes demandees aux puis-
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sances alliâes, on requerra du gouvernermenţ | serbe un certain nombre de canons, dont une partie sera remise par le gouvernement Molqo- Valaque aux Hongrois. 
„D'autre part, le gensral Klapka fera, ă Paris et ă Lonâres, les plus granâs efforts pour l'envoi immâdiat des armes, des munitions de guerre et de tout le matârie] d'Equipement. ngcessaire aux armâes Moldo-Valaque st Hongroise pour leur entrâe en campagne. 
„Il s'occupera egalement d'enroler ă Păriş ou ailleurs un personnel mâdical ainsi que quel- ques officiers du gânie et de V'artillerie pour or- ganiser ces deux Corps dans les Principautes. 
„Le g6n6ral s'entendra pour toutes ces ques- tions avec les agenis du Prince ă Paris. » „On enverra des agents hongrois ă Buca- rest, ă Yassy et ă Galatz pour 6tablir des relations continues avec le gouvernement du Prince. 
„Les agents de Belgrade auront soin de tenir le gouvernement Moldo-Valaque au courant _de tout ce qui S'y passera, 
»Dăs que la guerre €clatera en Italie, le Souvernement Moldo-Valague mettra ă la dispo- sition du chef militaire hongrois tous les mMoyens n&cessaires au transport; des armes, des muni- tions de gubrre etc., jusqu'ă la frontiăre,
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„Quant aux: Magyars, ils promettent leur 
plus actif secours au gouvernement Moldo-Va- 
laque, pour l'occupation de la Bucovine et pour 
l'eloignement des difficultâs que les 6venements 
et les. complications 6ventuelles pourraient lui 
susciter par suite de cette occupation.“ 

„Convention B. 

„Pour le succes de linsurrection hongroise, 

il importe beaucoup que les nationalitâs hon- 

groise, roumaine et serbe habitant la Hongrie, 
abandonnent tout esprit de parti, toute idâe de 

s6paration. et s'abstiennent de tous les actes 

d'hostilit6 qui ont caus6 de si grands malheurs 

en 1848 et 1849. 

„Ils ne doivent pas oublier que l'Autriche 
pourrait, cette fois encore, recourrir aux moyens 

iniques par lesquels, ă cette 6poque, elle a ex- 

“cit6 Pune contre Pautre ces notionalitâs rivales 

pour les: assujetir les unes ă l'aide des autres. 
„La nation hongroise est .convaincue d'a- 

vance qw'elle peut compter sur la sympathie 

des patriotes Valaques. A Paris on. espăre que 

le gouvernement des Principaut6s, inspir€ par ses 

propres intârâts, emploiera son influence auprăs
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“de ses nationaux habitant la, Hongrie et la Tran- 
sylvanie dans le sens.de la conciliation. 

„D'autre part, les patriotes hongrois, dâs 
le commencement dela lutte,. proclameront les 
principes suivants, qui devront &tre insârâs dans 
la Constitution de la Hongrie. Sa 

„1. Oubli des anciennes discussions, et recon- 
- ciliation pleine et entiăre entre les Serbes, les 
Valaques et les Hongrois. 

„2.: M&mes droits, memes libert6s pour tous 
les habitants de la Hongrie sans distinction de 
'Tace ni de religion. | | 

„3. Autonomie des communes et des co- 
mitats. Les habitants des Comitats â population 
mixte sentendront amicalemenţ entre eux sur 
la langue officielle ă adopter (magyare, serbe 
ou roumaine). | - | 

„4. Indâpendance complăte pour chaque con- 
fession et chaque nationalite de administration 

_des cultes et de Pinstruction publique. | 
- „5. Les troupes serbes' eţ valaques seront 

Organis6es sâparâment et command6es dans leur 
langue nationale. Egalit6 complâte dans toute . 
larmâe pour accession â, tous les emplois, titres et dignites. e în 

6. Aprăs la guerre, une assemblee sera convoquse' eh Transylvanie pour : dâlibsrer sur



CONVENŢIUNILE DELA 1859 693 

  

Vunion administrative de cette province avec. la 
Hongrie ; et si la majorit6 decide que l'ancienne 
administration autonome de la Transylvanie doive 
etre râtablie, les Magyars ne s'y opposeront pas. 

„7. Nous devons tous nous inspirer des 
principes de la fraternit6. Ces principes seuls 
pouriont nous conduir ă notre bui, qui est la 
_confedâration des trois Etats danubiens: Hon- 
grie, Serbie et Moldo-Valachie.“ 

In giua de 29 Aprilie generalul austriac 
Gyulai trece Ticinu, şi nimeni nu mai putea fi la 

îndoială, mai ales în urma cuvintelor rostite de 

Imp&ratul Napoleon la primirea corpului diplo- 

matie în diua de anul noii 1859, că Impăra- 
„tul Franciei o să treacă cu oştire în Italia ca 
“aliatul lui Victor Emanuel. , 

Răsboiul nu a avut resultatul la care se 

-aşteptaii mai ales Italienii şi Ungurii, şi decep- 
“ţiunea le-a fost mare când ai aflat 'că la 8 lulie 

1859 a fost iscălit la Villa-franca armistițiul, care 

a avut ca încheere tractâtul de la Ziirich.
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) us „>... Afacerea Bolliac, 

15 +. O. împrejurare care a ocupat Pe. .emigraţii | noştri din Constantinopol şi din Brussă precum ” -si-pe emigraţii Ungaro-Poloni a fost acusăţiunea “Cădută asupra lui Bolliac că ar fi ţinut în pro- „ “fitul săi nouă pietre de diamant de la nasturii. . uniformei Comiteluy Zichy, celui esecutat; de Un- guri prin Spânzurătoare, : acusare pentru. care , Bolliac a fost arestaţ în Constantinopol Şi care "S'a terminat prin misiunea Comitelui Leiningen, „Poarta Primind a, despăgubi pe familia Comite- ul Zichy cu 2500 galbeni, valoarea acelor pietre. SE “După pl&carea, lui Eliad şi Tell din. Tran-
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silvania, Cesar - Bolliac a r&mas în Braşov şi s'a 

alăturat pe lângă generalul Bem, căruia îl câş- 
tigase încrederea şi dobândise asupra lui oare- 

care influenţă, făcendu-i mai multe servicii. 
Când generalul Bem. s'a hotărit să 'atace 

pe Ruşi în Moldova pe la Oituz luând'o pe va- 

lea 'Trotuşului, a voit să-şi asigure neutralitatea 
saii chiar concursul armatei Otomane, care era. 

sub comanda lui  Omer-Paşa, şi a trimes pe Bol- 

liac la, Pesta cu scrisori către Kossuth, propuindu-i 

să însărcineze pe Bolliac să facă să parvie în 

mânile comandirului armatei turceşti un dar de 

valoare. - a Ii 
Kossuth, aprobând idea lui Bem, a autori: 

sat pe conservatorul tesaurului să permită lui - 

Bolliac -să aleagă şi să ia un obiect de valoare. 

Bolliac a ales o garnitură cu pietre scumpe care 

“aparţinea. îmbrăcămintei de paradă a esecutatu- 

lui de Unguri Comite Zichy, nasturi de diamant 

şi o' pereche de pinteni, peniru care Bolliac a 

dat tesaurului adeverinţă de primire. 

Viind în Constantinopol. mai mulţi emigraţi 

Unguri, a eşit vorba că acele scule nu fusese 

predate la destinaţia lor şi că prin abus de în- 

credere fusese ţinute de Bolliac în profitul său. 

Puţine dile după trecerea Ungurilor în Turcia 

sosesce şi Bolliac şi trage drept la mine în Boia- 
40 

Ghica, Amintiri, 97,641.
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gikloi; îndată ce-l văd, îl vorbesc de bănuelile şi 
acusările ce erai asupra lui pentru diamantele 
Comitelui Zichy; el îmi spune că cu adevărat 
luase acele obiecte, dar că la Orşova le dedese 
înapoi lui Kossuth, ar&tându-mi o hârtie iscălită 
de Kossuth în care .se dicea că primise pintenii 
de diamant şi garnitura bumbilor. Ei mulţu- 

„ mindu-mă pe atâta, am continuat relaţiile mele 
cu Bolliac, apărându-l în contra tutulor acelor 
cari îl acusau. Mai târgiii însă: ani audit gicân- 

du-se că intr'acea hârtie de descărcare pe care 
Bolliac nu mi-o citise toată s'ar fi aflat frasa 
următoare ca postscript: „r&mâina asupra d-lui 
„Bolliac numai pietrile de diamant dela bumbi,“ 
frasă pe care nu mi-o arătase. . E 

Intr'o gi, pe la începutul lui Decembrie 1849, 
Aali-Paşa chiamă pe d. Alecu Catargiu, care era 
impiegat la Tergiman Odasi, biuroul traducători- 
lor) şi-l însărcinează să caute pe Bolliac şi săi 
transmită dorinţa ministrului de a-l vede. 

A doua gi, presentându-se Bolliac în camera 
ministrului, fu trimis sub pază de cavas la Se- 
raskerat (ministeru de resbel) şi remis lui Tefyk 
Bey, Kehaiaoa (Directorul) ministerului care la trimis la închisoare. - | 

Causa arestării luj Bolliac era că generalul Bem, îmbrăţişand Islamismul şi devenit Murat



AFACEREA BOLLIACQ i 627 

  

Paşa, prin urmare camarad de arme cu Omer 
Paşa, scrisese acestuia o epistolă prin care îl 

întreba dacă primise nişte obiecte de valoare 
ce-i trimisese prin Bolliac. 'Omer Paşa, nevoind 
să fie bănuit că ar fi fost 'mituit, a trimis acea, 

scrisoare lui Mehemet Aali Paşa Seraskeru, ce- 
rend să se cerceteze Bolliac ca să nu remăe asupra 

sa bănuială 'de mituire. | 
Se întimplase că tocmai atunci Ahmet We- 

fyk Efendi fusese numit comisar în Principate 

în locul lui Fuad Efendi, şi însărcinat ca în trece- 
rea pe.la Vumila, unde se afla deţinuţi emigraţii 

Unguri şi Poloni, să reguleze transferarea lor la 

Kutaia; lui i se mai impunea şi casul reclama- 

ţiunei lui Omer Paşa, dânduii-se toate hârtiile 

privitoare la cestiunea Bolliac. 

A doua di după arestarea lui Bolliac am 

primit o învitare de la Wefyk, care indată ce 

am ăjuns a trimis la Seraskerat d'a chemat pe 

Tefyk Bey, care a venit aducend cu dinsul pe 

Bolliac, pe care la liberat pe garanţia mea şi a 

lui Marin Serghiescu,ică nu va dosi şi că va fi 

la disposiţiunea guvernului otoman la ori: ce 

chemare. 

Dau aci hârtiile aferente la această afacere.
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No: LXXVIII. — Act de. garanție dat: lui Ahmed 
, Wefyk Ifendi. 

„ Nous soussign6s declarons garantir que 
Sr. Bolliac ne quittera, pas Constantinople sans 
une permission speciale du gouvernement et 
qu'il se tienâra ă Ja disposition de qui de droit 
ă la premiăre r6quisition. 

„Constantinople le 24 Dâcâmbre 1849, 

i „Ion Ghica, Marin Serghiesco“. 

No. LXXIX. — Bolliac câtre Ion Ghica. 

» Domnul mesi, 

„Eram prea umilit şi n'am putut astăgi 
să-ţi mărturisesc prin graiii toată, recunoscinţa 
mea. Nevasta mea mă sileşte să-ţi scrii, şi ei 
sunt incă în v&rtejul arestului de unde m'ai scos. Primesce dâr mărturisirea. recunoscinţei noastre, şi crede că ne vom socoti norociţă, când vom put Să-ţi plătim măcar în parte astă mare fa- cere de bine. 

„Supusul D-le 
| »Chesar Bolliac. „849, Dec. 27, Constantinopol“,
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„No. LXXX. — Bolliac către Ion Ghica. 

„ Domnul meii, 

„Cunoaşteţi zelul cu care am. îmbrăţişat 
causa Ungariei: jurnalul ce. redigeam in Tran- 

silvania, şi-l impărţiam gratis in 1500 exemplare 

în toate părţile unde se aflai Români, cu mi: 
-siile cele grele ce primeam dela guvern, pentru 

care fui proscris: pentru a treia 'oară de Țar, 
— pot fi dovadă. Serveam causa maghiară pentru 

că întinsa priveam causa română la care am 

sacrifiat tot, făcend din viaţa mea un şir de 

închisori, exiluri, espatriări şi proserieri. De n'am 
perit în tot timpul cât am propagat idea de 

unirea Românilor cu. Unguri! intre Saşi, Sebi 
şi. Români revoltați, şi de câte ori am traver- 
sat „capitale inemice, trimes de generalul Bem 

la guvernatorul, şi de guvernator la Bem, de: 
câte ori am intrat pe t&rimul unde eram pro- 

scris, a fost.numai un capriţiii al intimplării. 

„Ei, Domnul mei, am stat în Ungaria până 

la sfârşitul sfârşitului, şi la. 16 August, aflându- 
mă în Orşova cu 0 misie foarte importantă 

şi periculoasă, acreditat de generalul Bem către 

toți capii militari, aflând că d-l guvernator trece 

Dunărea în diua acea chiar incognito, am stă-
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ruit foarte mult ca să-l v8g, şi i-am dat aci so- 

coteală de toate misiile cu care fusesem însărcinat 

de către Excelenţa Sa, şi ne-am desfăcut între 

noi ca doi oameni de onoare ce aii de gând să 

se mai întâlnească. | 
"„Printm”o scrisoare a d-lui Bem, trimisă cu 

curier într'adins, eram chemat cu ori-ce preţ 

lângă dinsul in Transilvania. Am plecat în aceeaşi 

gi, nesocotind toată primejdia, cu mirarea chiar 

a bărbaţilor de arme ce fugea fie-care în cotro 
vedea, cu ochii. Am putut stiăbate până noap- 

tea în Caransebeş, dar aci mi s'a tăiat drumul 
de vrăjmaşi şi, lăsându-mi trăsura cu tot ce 
avusesem lingă mine; scăpai numai cu -trupul 
in trăsura d-lui Filip, cu care am venit până 
la Mehadia; căutând insă ori-ce mijloc ca să mă 
pociu întoarce unde eram chemat. Aci am gă- 
sit şi pe d-l Szemere, cu care avul o lungă, vor- 
bire, căci era străin .mai 'la toate câte se tre- 
cuse între mine şi Bem, intre mine şi Kossuth; 
Bănuind că, poate va afla la mine ceva care 
să-l pringă bine în ruşinoasa-i fugă, imi spuse 
că -el este acum guvernatorul, că Kossuth s'a 
gonit din Ungaria şi că trebue să-i dati lui so- 
coteală de cele ce am lucrat cu Bem şi Kossuth. 
Pentru că: nu am vrut să-l cred guvernator, a 
luat cu mine un. ton ce se poate lua numai
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întrun timp de anarchie ca acela şi pentru care 

cred că va fi silit şă-mi dea socoteală când ne 
vom întâlni. Ruşinat, de aceasta, saii nu scii de 

ce, -a, plecat îndată, şi eii am r&mas căutând nein- 
cetat cum să mă duc la Bem. Un căpitan desgustat; 

foarte, ce căuta să-şi facă drum prin România 

în ţara sa, dar care voia să intre în România 
cu Bem şi d'acolo să plece, proiecta să apuce 

munţii ce gicea că cunoaşte. Acestuia, faţă cu 
d-l KE. Batyani, i-am făgăduit că, dacă va put 

să m& ducă şi pe mine până în tabăra lui Bem, 

ei îl voii da paşaportul mei şi o sută galbeni 
ca să se ducă unde va voi. Eram in punct de 

plecare, când aflarăm că şi munţii aceia erait 

coprinşi de vrăjmaşi, atunci furăm siliţi să ve- 

nim la Orşova. Am intrat până la schela Cla- 

dovi, m'am întors inapoi, m'am întâlnit cu Sze- 

mere foarte. rece; omora Ungurii pe Poloni în 

uliţă, şi după cum am aflat din pricina lui. Sze- 

mere, care dicea, că din pricina Polonilor ai ve- 

nit Muscalii în Ungaria şi s'a perdut causa. Am 

fost la d-l Visoţki, am şegut şi împreună cu 

Polonii am trecut Dunărea. 

; Viind la Constantinopol aflaiii că şi aci ar 

îi răspândit împotrivă-mi dl. Szemere veninul 

calomniei, dar dumnea-lur nu mai era aci. M'am 

întilnit cu dl Filip, faţă şi cu alţii; ne-am bu-
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curat amândoi de astă întâlnire, a criticat şi 
dumnea-lui destul purtarea lui Szemere. Mi-a spus 
că am tot cuvintul să-i cer. o satisfacţie, şi s'a 
arătat că simpatişează mult cu mine, pentru: un 
înscris foarte păgubitor pentru mine, pe care 
lam dat într'un exces de zel faţă cu dumnea- 
lui ministrului de finance care s'a predat Au- 
striacilor. 

„Stai de trei luni în Constantinopol aştep- 
tând o consecuenţă a amenințărilor lui Szemere, 
şi ca să dai o dovadă de probitatea mea. Nu 
se arată nimeni care să-mi ceară socoteală; dar - 
ce folos, că-mi vine din când în când câte o 
suflare din veninul ce a vărsat Szemere. 

„Vă rog, Domnul mei, ar&taţi d-lui Conte 
Andrassy, că-l TOg& să bine-voiască a-mi da un 
Sfat de cea ce trebue să fac, Spune-i că am 
voit să mă duc însu-mi pe marginea Dunării ca 
să pot intâlni pe domnii Kosuth şi Bem, spre 
a put cu aceasta să astup gurile celor răi, 
dar că imprejurările ce Ştiţi m'a oprit, când era 
să mă îmbarce. Aşi fi voit să mă duc ei la 
Dumnea-lul ca să-l rog a se interesa la această 
pricină, dar m'am temut să nu mă espui la vre-o primire. ce nu o merit, 

” 
„Al d-vâstre devotat 

1849, 9-bre,' 20, Brussa. Cesar Bolliac.
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„P. S. Bine-voiţi, Domnule, a trimite această, 

scrisoare către nevasta mea şi rugaţi pe cine 

veţi socoti să vă trimită o sciință positivă de- 
spre dinsa, căci sunt patru luni de când am lă- 

sat'o în mijlocul Săcuimei, şi tâte mijloacele ce 
am întrebuințat până acum ai fost zadarnice, 

căci încă n'am putut afla nimic despre soarta el. 

„0. Bi 

No. LĂXXX"* .—0. Bolliac către Nicolae Alexan- 
drescu. 

Domnul mei, 

„Când am trimis feciorul mei în ţară ca 

să-mi aducă nevasta ţi-am dat un amanet în 

puterea căruia să-mi găsesci 5000 lei cu soroc 

de trei luni. Fă bine de arată aducătorului ace- 
stuia acel amanet, căci voii să-l vind. 

„Chesar Bolliac. 
„849, 10-bre, 25". 

No. LXXXI.— Bolliac către Ion Ghica. 

„Domnul. mei, 

„Ru sunt bine încredințat că Magheru nu
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primesce să lucreze cu oamenii cari ai protestat 
de faţă că el nu e bun de nimic alt decât de 
sabie, şi Va depărtat din guvern, ba incă ai şi 
voit să-l lege. Acestea sunt chiar espresiile lui, 
intr'o scrisoare către mine. EI se înduplecase să 
vie aci să lucreze cu d-ta şi cu mine. Ce tre- 
bue dar să-i. scriti acum ? | 

„De Brătianu te poate încredința şi Bălce- 
scu, că Ungurii ai proastă idee. I'a rămas nu- 
mele dacicul ambasador intre dinşii. Eu sunt de 
idee că, daca nu se poate forma un comitet de 
D-ta, Bălcescu şi Arăpilă, să r&ămâe lucru tot 
cum al gis întâi afară numai dacă ai acum alte 
cuvinte ; până, astădi ei am lucrat in sensul 
acela. AY. ocasie să, trimiţi articole în “Bucovina? 
Eii trebue să scriu lui Magheru: o 

Supusul d-tale, 

Bolliac. „819, 10-bre, 27, 

No. LXXXII. — Dragomanul poliţiei către 
Jon Ghica. 

» Monsieur, 

„Par ordre de S. -E. le Ministre de la police, j'ai le Plaisir de Yous prevenir, que si
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vous voulez ctre garant comme autrefois pour 

Mr. Bolliac lequel se irouve au Ministere de la 

police, il faut que vous veniez rester garant 

pour &tre d6livre ce soir, si non il restera comme 

prisonnier. 
„Tout ă vous, 

„Stamatello Volgo. 

„Ll-er interprâte de Ja police. 

„Zapti6, 15 (27) Avril 1850%, 

No. LXXXIII. —lon Ghica către şeful poliţiei. 

„Je soussign6 declare me porter garant que 

Mr. C. Bolliac “mon compatriote se tiendra ă la 
disposition du Gouvernement et qu'il ne quit- 

tera Constantinople sans une autorisation sp6- 

ciale. Le present crit je le dâclare valable pour 

dix jours, apr&s lequel terme je serai libre de 

retirer mon cautionnement, ayant ă m'absenter 

de Constantinople pour un petit voyage. 

„Constantinop!e, le 28 Avril, 1850. 

„Ion Ghica“. 

No. LXXXIV.— „Je soussigne garantis ă
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Monsieur - Stamatello interprăte du Ministere de 
la police que Mr. Bolliac se presentera ă lui, ă 
son bureau ă la police, avant vingt-quatre heures. 

„Constantinople, le 7 Mai, 1Ssn. 

„Jon Ghica“. 

No. LXXXV. — Bolliac către Ion Ghica. 

» Domnul mei, 

„Iată hartia. ce voit să dau Ministrului. Fă 
bine a o îndrepta, pe unde nu va fi bună şi 
tradu-o în - franţuzesce spre a put6 să o pre- Scriă şi să o dai mâne. Fii şi astă dată bun cât 
ai fost până acum. | 

| „Al d-tale plecat, - 

„ Chesar“. 
— 

„No. LXXXVI. — „Bcelenţie, 

* „Proscris din țara mea, m'am vădut silit a-mi căuta un asil în: străinătate. M'am adresat la guvernul unguresc, şi prin slujbele Şi devo- tamentul meu, am ajuns a-l ave increderea până la cel din urmă moment al săi. 
„După răsturnarea lui, calomnia, . care se
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pune tot-deauna pe tot ce cade, a trebuit să-mi 

dea şi mie lovitura ei, şi din nenorocire în fa- 
bula ce a creat a amestecat şi numele unui dig- 
nitar al Inaltei Porţi.. 

„Când mi-a venit vestea astei acusaţii, ei 

perdusem tot ce avusesem cu mine în Ungaria 

şi isbutisem a-mi scăpa viaţa in Serbia. M'am 
gândit la mijloacele prin care aşi put da un 

demantit calomniatorilor şi mi-am impus ca da- 
torie de onoare a veni în Constantinopol. După 

ce am stat o lună de dile, văgdend că aci nu-mi 
pociii găsi o ocupaţie şi că cheltuelile sunt mari, 

am hotărit să plec, şi m'am adresat la Exce- 
lenţa Voastră, cu cerere a mi se da un pasport 

spre a mă duce cu familia mea în Franţa. Acea- 

sta a fost în Octomvrie. Nu numai că nu mi 

s'a dat atunci pasportul, dar am şi fost oprit a 

eşi din oraş şi altele care r&spundeaii foarte 

crud curtoaziei mele. 

„După 'mai multe cereri, la Martie 12, 1850, 

mi s'a dat pasportul, şi mă credeam norocit în 

idee că voii put6 pleca fără să supăr guvernul 

cu vre-o cerere de care sciam că are destule de 

la alţii, cu toate că mijloacele mele Şi atunci 

chiar erai foarte mică. 

„Cand eram gata să plec poliţia m'a cău-
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tat din noi şi am păţit toate acelea ce Exce- 
lenţa Voastră le cunoasce. | 

„Excelenţă, dacă în adevăr oprirea mea în 
Constantinopol este numaj din pricina unor ce-. 
reri vage fără nume de acusător pentru nişte 
neinsemnate lucruri pordute chiar .în Ungaria, - 
împreună cu tot ce am avut şi al mei, după 
destoinicile dovezi ce am dat; dacă voinţa Por- 
ţei va, fi să plătesc ei aste lucruri aceluia ce-mi. 
va aduce înscrisul ce am dat pentru. primirea 
lor, atunci am onoare să vă repet, că cu toate 
că starea ce mai am în ţara mea este mică pe 
lângă stările obicinuite acolo, dar tot poate fi 

_d'o valoare ca de o decime de ori mai mare de- 
cât a acelor lucruri. Această stare a mea e ne- 

- mişcătoare şi într'o ţară a cărui legiuitul pro- 
tector este Maiestatea Sa Sultanul. Nu văd dar 
pentru ce ar trebui ca ei să fii osândit a sta, 
aci spre a tiri o viaţă inactivă şi în miserie. 

„M& adresez la Excelenţa, Voastră şi vă rog 
să bine-voiţi a-mi da cât mai curend voe să 
plec, pentru că, suferințele morale ce am avut in 
ast curs. de gece luni mi-ati atacat sănătatea 
atât mie cât şi nevestei mele ; şi tot. de odată 
îndrăsnesc a mă ruga să porunciţi a mi se în- 
lesni şi mijloacele neapărate spre a m& pute 
duce cu familia . până, la, Paris, pentru că nu
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numai c'am cheltuit şi am vândut in aste dece 
luni tot ce am putut av6 cu mine, dar sunt şi 
dator, şi nu mi se Qă voe să vend nimic din 
cele ce mai am în patrie. 

„Această înlesnire, Excelenţă, nu o cer ca 
| pensie saii gratificaţie din partea unui guvern 

căruia nu am avut nici odată prilejul a sluji; 

mişcarea. noastră a fost răi vădută de Inalta 
Poartă, şi în vreme ce sunt sub osinda vinei 

mele, nu pociii av şi r&splătire tot odată pen- 

tru aceiaşi faptă. Slabul temeii ce socotesc că-mi 
poate da dreptul a cere un ajutor este, că fiind 

împilat a sta aci nou& luni fără nici o ocupaţie 

“a trebuit să cheltuesc tot acea ce putea să-mi 

ajungă :în altă parte a Buropei până să încep 

a-mi pute produce trebuincioasele cu osteneala 

mea. Plin de speranţă aştept de la Excelenţa 
“Voastră, curmarea acestei vieți nesuferite în care 
ai putut isbuti să m& arunce vrăjmaşii mei. 

„Al Excelenței Voastre plecată slugă.“



  

  

  

  
  

IX. 

După sosirea lui Eliad şi a lui Tell în 'Tran- 
silvania ni se trimetea, din timp în timp la 
Constantinopol o publicaţiune numită Caru-iute, 
care, sub formă de corespondenţă, apocrifă din 
Bucuresci, conţinea mai cu deosebire denigrări 
Şi invective în contra mai multora din oamenii 
revoluţiunei; pe mine încai din trădător şi din 
spion muscălese nu mă mai scotea ; atâta, nu- 
mai consolaţie, că eram în bună companie pe un rend cu Nicu Bălcescu, C. A. Rosetti, fraţii Brătienii şi mai mulţi alţii, cari nu erai mai 
bine trataţi decât mine. Numai Eliad era apo- teosat in acele scrisori: el era incarnaţiunea,
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„deşteptărei naţionale; era o fiinţă legendară; 
era Heliad 41449 (fiul soarelui), precum Achileus 

Pilides era fiul lui Peleii; sati şi mai frumos 
şi mai nimerit, numele.ii venia dela hebraicul 
Eli -saii cel.puţin dela prorocul Elie, care şi. . 

astădi tot se plimbă din când în când cu că- 
ruţa prin nori, tunând şi fulgerând; iar porecla 

de Rădulescu îi venea dela feodalii noştri ba- 

roni Ragi, Ilari sai Gladi dinaintea. lui. Radu 
Negru şi Dragoş, şi câte şi mai câte. . 

Pe când eram tratat de trădător şi de spion 

muscălesc în elucubraţiunile i Eliad, primesc 

o scrisoare din Sibiii cu data de 29 Septembrie 
1848, scrisoare foarte amicală iscălită Nicolae 

“Gheorghiadi, nume cu totul necunoscut mie; 

iată, cuprinsul acelei .epistole: 

No. XAVII. — Nicolae Gheorghiadi - hă Jon Ghica 

da Constantinopol. 

„Zubitul m ei, domn, 

„Nu scită încă dacă N. Golescul e pe dru- 

mul Constantinopoli unde a plecat, sai arestat 

dimpreună cu cel-lalţi fraţi al să, ce sunt la un 

Joc cu Bălceştii, Bolliac, Grig. Grădişteanu, Va. 

siliade, Zanea, Bolintineanul, părinti. loan, etc. 

Amintiri, Ghica, 27441. 41
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în număr de 14. Unii dic că sunt trimişi la 
Brussa, alţii la Orşova a li se da drumul în 
Bănat. : Su 

„Nol suntem la Sibii, ei şi. fratele Tell. 

Magheru. ţine încă România mică sub Constituţie, 

a protestat. Vin oştiri turcesci asupra lui. Nu 

sciii de se va isbi. Ei i-am scris să fie prudent, 

să nu dea revoluţiei caracter de rebelie. 
„Fuad Efendi s'a purtat foarte crud şi amă- 

gitor către Români, şi cred că a eşit din in- 
strucţiile: adevărate ale guvernului săii. Oştirea, 
turcească a făcut, prin inspiraţia, creg, a lui Du- 

„hamel, cele mai mari crudimi în capitală. Sol- 
daţilor români din casarmă, ce eşiseră, cu puscele 
goale a le face onori, a le presenta armele în: 
sunetul musicei, le-a r&spuns cu mitralie, i-a 
silit a-şi preda armele Şi i-a ucis apoi desarmaţi; 
“mahalale ai jefuit, femei şi copil aii omorit; şi 
acestea toate s'aii făcut ca să sature pe Români 
de Turci, să cheme ajutorul Muscalilor,. să vie 
ei să se poarte maj bine, să câștige inimele şi 
să facă ce vor vol. De nu va lua măsuri cabi- 
netul turcesc, causa noastră e. perdută. şi cu 
dinsa, poate va' fi răi şi de imperiul turcesc. 

„Puad-Efendi n'a vrut nici de cum să corm- 
bine interesele guvernului săi cu ale. noastre, 
care era atât de bine unite; n'a vrut să pă-
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trundă în duhul Românilor. Pe nici unul din 
guvernul nostru n'a vrut; să primească la Giurgiu 
nici la Giuleşti, unde tabăra sa era plină de 
ciocoi reacţionari muscăliţi. N'a chemat dintre 
cei credincioşi Porţei decât la Cotroceni în ta- 
băra, unde a proclamat pe Cantacuzino de Cai- 
macam, şi unde a închis foarte crud pe să 
deputaţii capitalei. 

„S'a seris o relaţie pe larg despre cele în- 
timplate dela 13 până la 19 Sept. in Bucuresci 
de un martor ocular, şi de se va tipări ţi-o voii 
trimite cu prima postă, iar de nu, va mai în- 

. târgia, până se -va prescrie, căci ei nu o am, 

şi am gis să tragă o copie care e de câte-va 
coale bune. 

„Maiorescul scrie de la Fracfort că acolo 
dieta se ocupă de-a băga chestiunea Principate. . 

lor în tractarea. despre Italia; adică la întim- 

plare de a perde Austria, Italia, să se despăgu- 

bească cu Principatele noastre, îndemnisând pe 

Poartă. Principatelor să se dea Constituţia Au- 
striei ce e numai cu o Cameră şi cu votul fără 
cens; să aibă Principatele un Prinţ sai Rege 

din familia Austriei etc. De unde a venit idea 

aceasta nu sciii. Combină, judecă şi fii pe cât 

prevederea, naționalitatea, nevoia te va povăţui 

a, fi pur saii contra ej. Cât pentru-mine am do-
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rit şi doresc a fi alăturaţi de Poartă după ve- 
chile noastre drepturi basate pe. tractate. 

„Arată, mă rog, inchinăciunile mele doamnei 

Ghica. Da 

„A revedere vrednicul meii amic. 
„Salutare şi frăţie. 
„Adresa mea este Nicolae Gheorghiade la 

Paris. . 
„1848 Sept. 29, Sibit“. 

De şi, citind acea epistolă, icoana, stilul şi 

tonul îmi aducea în minte numele lui Eliad, dar 
nu puteam admite ca omul care mă trata de: 
trădător, putea tot într'o vreme să-mi serie O 
epistolă amicală şi de incredere frăţească. Până 
intr'o di, se presintă în camera mea un i- 
n&r care, adresându-se în limba grecească, îmi 
dice că voia, să vorbească cu d-l Ghica. Spuindui 
că dl Ghica eram ei, tînărul, continuând tot 
pe limba lui Demosten, îşi cere scuse, dicând că 
creguse să găsească pe Iancu Ghica, amicul şi 
camaradul săi de arme, dar se felicita că acea 
eroare îi procurase cunoscinţa, unui compatriot. 
După ce îmi gice acestea, îşi declină numele: 
„Oficerul Zalic,. fiul doamnei Eliad. | | 
„Mi-a povestit multe, între care că făcuse 
mal multe fapte eroice în timpul revoluţiunei,
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că, fusese alungat din Sibiu, că călătorise cu 
Eliad. şi cu Tell şi că venise cu scrisori către 
Soleiman-Paşa ca să intre în armata, turcească. 

“Intrebându-l eii dacă cunoscuse la Sibiii pe 
un Nicolae Gheorghiad, îmi spune că acesta era 

numele ce adoptase Eliad, dar că d'aci încolo 
se va numi Eliad Rădulescu. ... 

„Pe la finele anului 1848 Eliad şi Tell, so: 
sind în Paris, ca unii ce cu Nicolae Golescu fu- 
sese proclamaţi la Sibiii de câţi-va ca şefi ai 
emigraţiunei, aveai pretenţia d'a domina asupra 
tutulor Românilor. şi a nu permite nimănui nici 
o, acţiune, nici o scriere fără scirea şi incuviin- 

. ţarea lor tre. 

Acea pretenţiune a provocat o adunare. ge- 

nerală a emigraţilor din Paris, in care, după o 

lungă discuţiune, maioritatea s'a rostit că recu- 
noscea alegerea dela Sibiu, însă numai în mod 

provisorii, până când se vor pute rosti şi emi- 

graţii aflători în alte oraşe. . . | 

„Nicu Bălcescu, Brătienii, 0. A. Rosetti cui 
şi câţi-va alţi, câţi eram trataţi de Eliad în scrie- 

„rile sale de răi patrioţi, ne retrăsesem din co- 
lectivitate şi căutam -a ave fie-care acţiunea noa- 
stră individuală, lucrând cu condeiul şi cu cu- 
vintul, cum ne pricepeam mai bine, cea ce nu
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ne oprea d'a comunica unii cu alţii, a ne înţe- 

lege şi a ne consulta în multe din lucrările 

noastre. | 

Care nu fă mirarea mea; când pe Ja înce- 
putul anului 1849, m'am pomenit; cu o adresă din 
Paris, subsemnată Tell, N. Golescu şi Eliad, cu 

data de 8 (20) Fevruarie 1849, prin care acei 

trei domni: constituiți în guvern, m& numeail re- 

presentantul saii. agentul lor la Constantinopol. 

Am respins. onorul ce-mi făceau, răspun- 
dendu-le că dacă Eliad credea adevărate cele ce 

scria unora şi altora în contra mea şi tipărea 

în pamfletele sale, apoi făcea act de răi român 

şi o crimă de lese-patrie încredinţând un post 

atât. de important. unui intrigant, trădător şi 

spion muscălesc; iar dacă infamiile şi calomniile 

ce scriea în contra mea şi în contra mal multor 
alți Români, erai zămisliri ale imaginaţiune 

sale, nu puteam decât a-i deplânge starea min- 

tală ca şi pe-cea morală. 

Dai aci circulara prin care Eliad, Tell şi 
N. Golescu făceau cunoscut emigraţilor aveni- 

mentul lor ca şefi şi adresa prin care mă nu: 
meaii representantul lor pe lângă înalta, Poartă.
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No. L.—Circulara bă Eliad, Tell şi N. Golescu 
ca, sefi ai emigraţiamei. 

„Dreptate, frăţie, 

„Luni la 24 Ianuarie s. v. s'a făcut adu- 
nanţă de emigrați români din Paris la care s'au . 

înfăţişat d-nii Eliad şi Tell ca trimişi plenipo- 
tenţi din partea emigraţilor din Transilvania şi 
recunoscuţi Locotenenţi, spre a lucra, în numele 
Românilor, dimpreună cu colegul D-lor di N. 
Golescu. Se 

„Numărul celor de faţă emigraţi în această 
şedinţă a, fost de 18 şi anume: 

" „D-nii Ştefan, Nicolae şi Al. G. Golesci, L. 

Voinescu, Eliad, Tell, Gr. Grădişteanu, Pleşoianu, 

Christofi, Rosetti, N. Creţulescu, Paleologu, Teu- 
lescu,. Petri, N. Ionescu, G. Creţeanu, Magheru 

(cel june) şi I. I. Filipescu. 

„După mai multe desbateri s'aiă făcut două 

proposiţii: una de D-nii Rosetti şi Creţulescu 

şi cea-laltă de d-nii St. Golescu şi I. Voinescu. 

„Cea d'intâi coprinde cele următoare: 

_- „Noi nu recunoascem de şefi cârmuitori ai 

„emigrației şi ai causei române pe cei trei Ro- 

„mâni aleşi de emigrația din Transilvania, ci voim 

„a se face altă alegere“.
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- „Cea din urmă precum urmează : 
„Noi nu putem face altfel decât a, recu- 

„noasce alegerea, făcută de un mai mare număr 

„de emigraţi decât aceia al emigraţilor de aici 

„din Paris. D'aceea recunoascem pe persoanele 

„alese, insă provisoriii, până 'ne vom înţelege cu 

„emigraţi din: Transilvania, căcă am socotit de 
„cuviinţă că ar fi mai bine să avem un guvern 

„compus numai d'o singură persoană cu un con- 

„siliti de alţi patru sai cinci“. 

- „Im urmă aceste proposiţii s'a pus la 
balotare, şi cea d'întei a avut numai -voturile 
celor 08 - aii  propus'o, iar cea d'a doua a urit 

maioritatea, 

„Prin urmare sai primit de capi ai emi- 

graţiei române D-nii N. Golescu, I. Eliad şi Ch. 
Tell, care vor lucra în causa română. Această 
numire se face d-tale cunoscută spre a recunoa- 
sce în viitor de guvern - al emigrației, până la 
a, doua punere la cale, pe aceste trei persoane, 
către care şi numai te vei: indrepta la, ori-ce îm- 
brejurare ce ar cere deslegare. 

„LL Eliade, N. Golescu, Chr. Tell“.
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No. XLV. — Adresa prin care Tell, N. Golescu şi Eliad 

- numesc pe Ion Ghica representantul lor la Constantinopol. 

| „Dreptate, frăţie. 

„Domnule, 

„1: „Casă se poată: pune pe un drum cât ar 

sta prin putinţă mai energic şi să se apere la 

„Giferentele cabinete drepturile Românilor călcate 

în "picioare, emigraţii români din Austria -au 

aflat cu cale şi aii investit cu deplină -putere 

neprecurmată pe subinsemnaţii, iar cei din Franţa 

provisoriii ca să lucreze în causa română spre 

a se da o'soluţiune conformă cu drepturile ce 

“ne consacră tratatele şi vechile noastre datine ex- 

- primate prin proclamaţiunea revoluţiunei. 

„Dar'ca, jos însemnaţii să poată da. curs în- 

sărcinărei ce li s'a pus, v8d necesitatea de a 

consulta şi lucrările ce vel fi făcut D-ta lângă 

câbinetul unde ai fost acreditat. Prin urmare te 

invităm să binevoesci a ne comunica cât mal 

fără întârdiere toate actele ce formă, lucrările 

D-tale acolo... . | Sa 

„Credem de prisos, domnule, a adăoga, că 

gravitatea, împrejurărilor nu suferă cea mai pu: 

ţină. amânare la răspunsul ce se aşteaptă de la 

D-ta, .şi încă că desluşirile şi amănuntele ce ne.
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vei da într'aceasta vor coprinde şi o relaţie mai . 
întinsă asupra cabinetului d'acolo, ca să ne pu: 
tem orienta în calea pe care voim a pune lucră- 
rile noastre. a 

„Tot de odată, cunoscend credinţa, zelul şi 
stăruința ce ai pus în trebile patriei în tot cur- 
sul de timp de când te afli pe lângă acel cabi- 
net, te rugăm a primi ca şi de acum înainte 
să fii representantul drepturilor Românilor aco-. 
lea, păstrându-ți aceiaşi misiune. Insă ţi se face 
cunoscut, - că; politica jos însemnaţilor este toi 
acea ce aii avut adevărații Români de. la înce- 
put şi în tot cursul revoluţiunei, d'a reinnoi 
adică vechile noastre legături cu Inalta. Poartă 
şi d'a o convinge, în toate lucrările ce vom face, * 
despre a, noastră, sinceritate şi credinţă. 

„Acesta este drumul ce ne-am tras şi O 
abatere dinti"însul din partea D-tale va fi nu nu: 
mai desavuată, ci supusă la răspundere înaintea 
„tutulor Românilor cărora mântuirea, țărei le este 
atât de scumpă. 

„Salutare Şi frăţie | 

„Chr. Tell, N. Golescu, I.: Eliad. 
No. 8.— 1849, 8 (20) Pevruarie, Paris“. 

Cestiunea.: care preocupa mal mult pe şefii 
emigraţiunei . era cestiunea, banilor ; gâlcevurile
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şi acusaţiunile începură încă din dilele d'intâi, . 

decum Eliad. şi Tell sosise 'la Sibiii. Aceşti doi 

şefi recunoscuţi de emigraţii din Transilvania au 

„cerut şi aii adunat toţi banii publică “cari se 

aflaii asupra unora din emigraţi, între cari vre-o 

3000 de galbeni ce se aflaii la C. Bălcescu. Dar 

N. Bălcescu, refusând a da lui Eliade și lui Tell 

suma, de 500 sati. 600 de galbeni ce i se încre- 

dinţase de guvernul provisorii pentru 0 misiune 

“specială cu care fusese însărcinat, dicendu-le că 

acel bani îi reserva a-i cheltui pentru -patrie, iar 

nu pentru patrioți, această opunere deduse loc 

la vorbe grele şi ofensătoare şi chiar la pro- 

vocări. Acum Locotenenţii, credendu-se omnipo- 

tenţi au adresat; lui N. Bălcescu o notă cu caracter. 

oficial, cerendu-i acei bani, notă care a provo- 

cat din partea lui Bălcescu răspunsul următor. 

—'Transerii tot odată şi alte conturi câte am pu- 

tut găsi între hârtiile mele. 

No. LXI. — N. Bălcescu către Eliad, Tell şi 

„N. Golescu la Paris. 

„Domnilor, 

„Am primit cu cel din urmă paquebot o 

hârţie a d-voastră, prin care îmi cereţi cu multă
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„ stăruinţă socoteală, de banii ce sai lăsat; la mine 
> în Bucuresci, cum şi d'a vă trimite suma, ce va 

fi mai esistând. E 
-„Daceasta am onoare a vă respunde : că 

mai întâi, văd cu: mirare -că, d-voastră îmi mai 
cereţi o socoteală, care v'am dat'o de atâtea ori - 
la toți Românii în deobşte. şi “la fie-care din 
d-voastră in parte. Dacă însă aveţi plăcere a o 
mal afla odată, puteţi a cere aceasta sciinţă 
de la d. A. G. Golescu, la care am trimis'o de 
mai multă: vreme, spre a o face cunoscut la toți 
cel ce vor av6 curiositatea ca, să o afle. 

„In cât pentru cea ce se atinge de a vă 
irimite aceşti bani, n'o pociti, d-lor, face, şi din 
această pricină, : 

„D-voastră, -sciţi, d-lor, că aceşti bani r&- 
maşi la mine din călătoria mea, la Țarigrad când 
i-am adus înaintea d-voastră ca să vi-i întorc, 
mi s'a dis de către comitetul revoluţionar :(sin- 
gura autoritate ce am cunoscut; câtă vreme a 
esistat) ca să-l păstrez până la a doua poruncă. 
Când am fost în Transilvania, după povaţa d-lui 
St. Golescu, plecând din ţară i-am lăsat acolo, 
temendu-mă să-i iai cu mine, nesciind unde merg. 
Ca să-i iat am aşteptat porunca comitetului. 
Pentru acea am. Şi refusat a-i da în Transilvania
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la direcţia orânduită pentru strângerea de ase- 

menea bani. 

„Maioritatea comitetului revoluţionar aflân- 

âu-se la Paris, am scris de atunci acolo prin 

d. A. G. Golescu, însărcinându-l ca să -arate co- 

mitetului socoteala de banii ce se află la mine 

şi că aştept să trimită a mii cere, adăogând 
numai că, ca membru al comitetului, aşi dori ca 

aceşti bani să se cheltuiască, în folosul patriei, 

iar nu al patrioţilor. 

„După adresele de mai deunădi ce; primi- 

sem aci, vădui că comitetul revoluţionar s'a des- 

fiinţat, după voinţa majorităţii ce 'se afla, acolo, 

şi că d-voastră trei v'aţi ales provisorii de capi 

al emigrației. 

| „Această alegere nu s'a părut regulată atat 

mie cat şi la toată emigrația română d'aci, fiind- 

că emigrația din Paris v'ai dat votul (după cum 

se lămureşte din jurnalul ce ne-aţi trimes) pre- 

“supunând că d-voastră aţi fost. aleşi de emigra- 

ţii din Transilvania de capi, acea ce nu e ade- 

vă&rat. 

„Comitetul revoluţionar desfăcendu- -se fără, 

a-mi trimite nică o hotărire a sa asupra acestor 

bani, mam credut, dilor, liber a disposa de 

dinşii în chipul ce voii socoti mai folositor. . 

„Pentru acea am primit propuner ea ce mi-a
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făcut'o mie d.. A. G.. Golescu, prin scrisoarea 
sa din 17 Fevruarie, d'a întemeia o foaie pu- 

blică la Paris cu aceşti bani, care să apere causa 
română ; şi i-am şi scris că poate lua îndatorire 
pentru această sumă, ce se află la mine. 

„Daţi voie, m& rog, d-lor, ca secretar al 

emigrației române d'aci, a vă arăta, că sunt în- 
sărcinat a vă cere sciinţele următoare :. 

„IL. Ce s'a făcut cu suma de bani depusă 

de d. N. Golescu în păstrarea d-lui Colqhoun ? 

„2. Ce s'a făcut cu sumele date de d.C. 
Bălcescu în păstrarea d-lor Tell şi Eliad? 

„Emigraţia d'aci a, aflat că d-lor aii depus 
o parte din aceste sume în păstrarea direcţiei 
numite pentru aceasta în Transilvania, dar că 
peste puţin le-aii luat în tot sai în parte (nu 
scim'?). sub pricinuire că merg în misiune în 
occident. | e 

_„Emigraţia, din : Constantinopol nu privesce 
de regulată această lucrare, de vreme ce direc- 
ţia din Transilvania nu era cap al emigrației şi 
n'a fost autorisată de emigraţii care ai numit'o 
de a: da asemenea misiune şi d'a disposa fără 
scirea lor de sume însemnate de bani. 

„De acea emigrația din Constantinopol arată 
d-voastră dorinţa, d'a vea6 reintregite toate a- 
ceste sume ce s'au răspândit, sume de care va
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av6 mare trebuință capul emigrației ce se va 

numi. 

„3. Ce sa făcut cu suma ce a remas în 

păstrare la 4. Q. Bălcescu ? 

„Despre aceste punturi subtinsernatul voa- 

gă pe d-voastră a-l onora cu răspuns. 

„Constantinopol, 24 (12) Martie 1849“. 

D-ei Alexandrina Florescu . . . . . . . + 4 30 

D-l Maior Teologu . . -" .. 
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| (AMinut-autograf al lui N. Bălcescu). 

Chesar Bolliac . . - 

- Nicolae Alexandrescu . : 

Zătreanu . e. sc... 

Nic. Apollonie . . - 

Grigorie Zosima . 

Iscovescu ..... 

Băjescu ......- 

Livaditi .. ... 

Vernescu ..:.-. 

Giurescu .  .. 

Baronzi .....-.- 

Fălcoianu ....-..- 

Lăzureanu.. . . 

Sergie Căpitanu 

Giuvara .. eco... cc... 

Şoimescu . «e o. o mr. 

Duilie ..... . . cc... 

No. XLIII. — „Cu împrumutare : 
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Să „Gratis e - | aj 
| Znagoveanului, ..... + 10 
DI Aristia „ 10 

a Bolintineanu prin 4-l Teulescu “5, 10 
„ Devus. ....,.., ee ee ee ep LO 
n Pâdeanu. ....... ep 10 

"„ Toma Constandin e ..... o... 8 
„Zanea . . ... ec... ee pd 

„Adică galbeni doue sute cinci-zeci şi trei 
Sunt a se primi de la cei de sus ar&taţi, anume 
sub disposiţiile coprinse, şi daca vreunul din 
D-lor va tăgădu Că nu a primit suma ar&tată 
la, numele s&i, atundă.pe de o parte va da în- 
scris, iar pe de alta cel ce va fi renduit cu strin- 
gerea acestor bani iîmi.va face cunoscut ca să-i 
daii dovegi care acum, atat pentru boala mea, 
cât şi pentru neîndemânarea timpului nu le pu- 
tul da d'impreună, cu aceasta, | | G. Nitzescu. 218419, Fevr. 10, Sibiă,« . aaa 

Bani daţi : | 
„Daţi lu! Marin, împrumut făcut lut N. Bălcescu, când a plecat cu Bălăceanu în Transilvania . ..... 10428 Daţi lui N. Bălcescu când a plecat ..,...., 10428 Trimişi Bălcescului Nicu la Paris , 2142 Daţi lui Duilie câna a plecat în Transilvania . . 1000 Dati lu! Zalic. , 
Daţi lui Andronic, II Daţi lu Nenigor „i 104
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Daţi lui Deivos. ,. ........... os e e 1500 
“Daţi lui Alex. Manu ..... sis o e e 1605 
Daţi lui Filipescu. . . sc. cc... .. 2000 
Daţi lut Barbu Bălcescu. .... „ 1800 
Daţi lui Ozaika pentru Filipescu îm... 2860 

Paşapoartele . -. în mce . . . | 120 

Daţi de Grant lui Groppler la Bucurescl .. ..| 1940 

Cheltuiţi 756147 

Comptul banilor primiţi: 

“Imprumutaţi dela Marin Serghiescu şi dați lui Băl- 

cescu Nicu... ..... . ..... 

Daţi de Nicolae Golescu ...... i e e e 850 

Daţi de D-na Zoe Golescu. ......: e. 400 

Daţi de emigraţii de la Brussa ... ... a. 912 

Lăsaţi la mine pentru călătoria lui Alex. Manu de 

la Constantinopol la Brussa. . .....- ea a 600 

Primiţi de Marin Sergiescu pentru Nenişor - «805 

Primiti dela Bucureşti pentru Manu . 1... . 1755 

Dela Constantin Florescu . ..... A 

Dela Costache Negri prin Marin . . .-'. . . . + 250 

Dela Nicu Catargiu prin Marin... „se 800 

Dela Răducanu Ruset. .- sc... . cc... .. .. 

Dela V. Alexandri prin Marin e... . . . . . 250 

Rămaşi la Marin din contribuţia veche . . . - e 600 

Dela D-na Zinca Bălcescu + 299 . ae e a a e + 15398 
30498 

. « e 5649 
Daţi de mino. . ... . cc... ... 

“Total . o. . . e 80147 

Cheltuiţi . . . . „86147 

Amintiri, Ghica, 27,641 

ne 10498
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No. LXIV. — Listă de banii ce s'a adunat din 

contribuţie : 
Lei i a 

400 Cocoana Zinca Goleasca 
250 d. Costache Negri 

300 d. Nicu Catargiu 
300 d. Răducanu Rozet, 

"250 d, Vasile Alexandri 
180 d. Costache Polihronie 

150 d. Costache Florescul 
1830 

1500 d. Ion Ghica 
655-d. — Ghica 
755 Primiţi pentru Manu 

"805 Primiţi pentru Nenişor 
. 2000 d. Ghica 

321 a. Ghica 
212 Dela Brusa 
690 Contribuţie veche 
350 N. Golescu 
600 Bani daţi de Turci 

9021 . 

1800 d. Ghica 
10321 adică dece mil trei sute douegec! şi unul 

"daţi de pers6nele jos însemnate. 
5000 primiţi dela d. Ghica.—Septembre 19, 

16321 adică cincispredece mii trei sute aduegec! şi 
unul. . 

M. Sergiescu. 

No. LAV. — Listă de banii ce s'aii cheltuit: 

Lei 

10428 d. Nicu Bălcescu 
1000 d. Duilie
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640 d. Zalic 
180 q. Androne 

104. d. Nenigor 

1500 d. Deivos 

1605 d. Manu 

2000 d. Filipescu 

A 120 3 paşapoarte 

1300 Barbului Bălcescu 

19477 
950 

20427 
„Adecă Lei doue geci de mil patru sute douegeci şi 

şepte cheltuiţi. 

M. Sergiescu. 

„Suma de lei cincispregece mii No. 1500 venită (dela) 

DD. Goleşti am primito, care s'a întrebuințat cum la vale se 

arată, adecă: 

Lei 540 daţi a-lur Racoviţă. 

4536 popriţi de mine. 

1080 ai Ioranului. 
3000 trimişi în poliţă la Brusa, 

3245 în galbeni se află la mine spre al trimite 

la Brusa. 

2600 asupra d-lui Ghica, 

15000 suma, 

"„Şi spre dovadă am dat aceasta în număr îndoit. 

„Costantinopole la 25 Fevruarie 1851. 

N. Serghiescul.
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No. XXX. — Procesul-verbal încheiat de adunarea 

emigraţilor în cestiunea banilor remaşi asupra 

“luă N. Bălcescu. - 

„Paris 1849, Noemyrie 13 (25.) 

„Domnul mei, 

„Insărcinat de adunarea emigraţilor români 
din Paris, ţinută la 12 (24) ale acesteia, vii a 
vă comunica a ei .decisie. Mai întâi sunteli 

poftit ca Mercuri la 16 (28) Noemvrie să bine- 

voiţi a vă afla făţă la adunarea ce este a se 
„ţine în locul bibliotecei române; şi-al doilea vi 

se alătură, aci în copie jurnalul încheat în adu- 
narea de agi, ca după dinsul să vă convingeți 
de necesitatea a vă afla faţă la. adunarea viitoare. 

„Salutare şi frăţie, 

„(Subtinsemnat) Paleoldgu. 

„Adresată d-lor Tell şi N. Pleşoianu. 
„ pAStădi 24 Noemvrie, adunându-ne chemaţi 

de d. Bălcescu, audirăm socoteala ce ne dete 
de banii rămaşi asupră-i şi declarăm că acum 
ca şi mai înainte suntem convinşi că d. Băl- 
cescu este cu adevărat onest. 

„ăugind apoi hârtiile ce neia comunicat d. 
Gr. Marghiloman atingătoare de diferendul ce 
este între d. Bălcescu şi d. Tell, declarăm -că 
adunarea nu este competentă la aceasta.“
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No. XXXII. — Respunsul hi Tell, Eliad şi Ple- 

şoianu la învitarea de a veni la adunarea emi- 
graţilor ca să asiste la citirea procesului-verbal, 
privitor la banii rămaşi asupra lui N. Bălcescu. 

„Adresa către d. Paleologu făcută de subt-insemnaţii. 

„In prepusul ce este asupra d-lui N. Băl- 
cescu că şi-a însuşit bani publici pe care încă 
îi ţine asupră-şi, a, fost cestiunea de a hotări 

de o cam dată emigrația română, dacă purtarea 

d-lui a fost onestă sai nu, ca să se pâtă apoi 
pune provisoriii în posiţie a se măsura cu o0a- 

menii de la care cere satisfacţie. 
.„Ce va hotări mai târgii ţara despre banii 

proprii ai sti, aceasta este altă socoteală, şi 

cea ce scie în convincţia sa d. Tell, căruia d. 

N. Bălcescu în dou& rânduri l-a propus a îm- 

părţi cu d-lui banii ce răi avea asupră-și şi 

“despre care d. Tell la reimpins, şi aceasta este 

altă socoteală. 
„Aci este .vorba de a-şi da fie-care emigrat 

părerea în consciinţa sa după moralitatea de 

care 'este capabil şi după esperienţa ce are, în 

puncturile următoare: 

„L. Dacă merită mişcarea română şi “mai 

vârtos toată emigrația de a fi pătată cu sfete- 

risirea, de bani publici numai pentru doue trei
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miserabile condee, ce catastrofa repede nu a 

„iertat a se regula şi a rămas asupra vre-o doi 

trei indivizi? | ' 

„2. Dacă aceste individe se cuvenea a ţine: 

„bani asupră-le şi a-i cheltui după ale lor do- 
rinţe saii a le da în socoteala emigrației întregi 
saii a majorităţii, ori unde s'a aflat, care emi- 

graţie poartă întreagă ponosul acestor bani? 

„3. Dacă. d. N. Bălcescu, unul din cei ce 
au avut asemenea bani, luând bani din viste- 

rie să plece cu o misie şi neplecând, trebuia 
să-i ţie asupră-şi, sai să-i desfacă îndată, când 

avea timpul a-i întoarce? 
pt. Dacă, după ce nu i-a întors şi când o 

majoritate însemnătoare a emigrației La în- 

demnat să-şi dea, socoteala şi să se uşureze de 

aceşti bani ce il vătăma foarte de a-i ţine a- 

supră-şi, se cuvinea să răspundă categoric şi 

positiv sai nu? : 

„5. Dacă supuindu-se în Braşov să-şi dea 

socoteala şi arătând că nu are -bani asupră-şi, 
şi promitend a-i trimite din Semlin a fost onest 
să promită şi să nu-i trimiţă şi să-i ţie până 
astăgi asupră-şi sai să-i cheltuiască după voinţa 

sa arbitrară ? 

„6. După ce i-a scris comitetul numit de 
emigrația din Transilvania şi recunoscut pro-
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visoriii şi. de cea din Paris, ca să dea. soco- 

teală acelor bani ce era la dumnea-lui,. se cuvine 

cel puţin a da socoteală, dacă nu spre îndestu- 

larea emigrației, încai în avantagiul său de a 

scutura. după sine o bănuială ce-i făcea atata, 

rău. Dacă se cuvenea să întârgie atata şi . să 

însemneze în parte când cu unul când cu altul 

prin scrisori particulare şi cu vorbe la ureche, 

ca cu d. Tell şi alţii, in sarcina onoarei sale şi 

în parte a. emigrației întregi ? - 

„7. Şi în fine dacă nişte bani ce nu sunt 

proprietatea cui-va, după ce se ţine afară. din 

forme asupră-şi şi după ce se codesce cine-va 

şi de a-i r&spunde-şi de a-şi da socoteala către 

cei ce sufere ruşinea şi sarcină lor; dacă în 

cele dupe urmă se poate cine-va plăti de dinşii 

numai cu vorba că sa cheltuit, sai dacă, r&s- 

pundendui în cele din. urmă cu atâta silă şi 

nu de bună-voie; ce? poate fi scăpat de vina 

sai cel puţin de pata de secfestruire, pentru 

că tot hoţul prins întoarce în. fine cele furate 

sau în natură sau în pielea sa, cu întoarcerea 

însă nu se spală. şi de numele ce-l merită? 

„Acestea sunt întrebările şi asupră lor este 

invitat fie-care a-şi da,. categoric opiniunea sub 

a sa susemnătură. 

„Aceasta a fost .cestiunea, şi pentru aceasta
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s'a întrebat opinia, celor maturi şi competenţi 

Români şi din Paris, iar nu pentru a se a- 
duna cu loc fără loc, cu timp fără timp, cu 
competință sai necompetinţă, spre a forma la 
comitete din care esperienţa a învederat că nu 
ese nimic esenţial serios sati cel puţin agreabil. 
Insă, în loc dea se pronunţa asupra a- 
cestor mai sus punturi şi a-şi da fie-care opinia 
ori-care va av6 despre d. N. Bălcescu, se vădă 
un jurnal şi o invitaţie subscrisă de doispre- 
dece inşi ce nu formează nici majoritatea emi- 
graţiei din Paris şi din care cei mai mulţi sunt 
necompetenţi de a face asemenea învitări, mai 
virtos josînsemnaţii. | | a 

» Vădendu-se josinsemnaţii chemaţi spre a 
ne aduna spre formarea unui noi comitet şi 
a-şi da socoteala şi vădend pe cel ce figurează 
ca, învitatori, se simt. nevoiţi odată pentru  tot- 
deauna a se esprima cu această ocasie curat 
Şi limpede, ca, să înceteze de agi înainte către 
dinşii orl-ce fel de învitări de asemenea. natură 
şi a nu se mai vedg espuşi, după cum ai mai fost 
odată; josinsemnaţii, atat către d-nii învitatori 
cât şi către toţi emigraţii competenţi din Paris, 
fac cunoscut că în versta în care se află, în 

| principiul pe care ati jurat odată, şi însărcinarea 
ce ai dela o mare parte a emigrației nu pot
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nică primi învitări nici asista la adunări for- 

male, unde se află faţă mădulari de -aceste patru 

categorii:  - - | | 

„1. Unde sunt bărbaţii ce ai eşit din prin- 

cipiile programei mişcării Românilor şi s'ail 

declarat prin publicări de ostili şi. neplăcuţi 

Tureilor, cărora Românii s'aii declarat a fi prie- 

teni. Să 

„2. Unde se află, oamenil asupra cărora este 

„0 murmură surdă şi gravă de un atentat oare- 

care asupra fostului domn al ţărei, faptă sai 

pată în contra programei naţiei. Până când 

aceşti juni nu se vor disculpa sai scutura de 

năpastea, ce este asupră-le, cu toată buna-voinţă 

şi consideraţia despre trecutul d-lor, josînsem- 

naţii nu pot primi invitaţii pentru trebi comune 

ale emigrației nică a se afla față cu d-lor a de- 

libera despre dinsele. | 

„3. Unde se află faţă oameni cari S'aii în- 

fruntat în faţă la Rucăl de trădători, cari S'aii 

pus.de din dos în categoria de a fi în relaţii 

cu vrăjmaşii causei şi acum îşi cerşesc unul 

altuia opinia şi ajutorul; ori cei ce aii .scos a- 

semenea. vorbe grave aii fost în drept să le 

scoată şi atunci adunările se cuvine a fi pru- 

dente, saii că cei ce le-ai suferit ai fost vic-. 

tine şi atunci nici într'o limbă nică într'o mo-
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rală nu se chiamă onest. Aici e o dilemă de 
trădător şi calomniator, şi nici unii nici alţii 

nu-şi ai locul în chibsuiri de oameni maturi 
şi păţiți. 

„&. Unde, casă se înmulțească numărul vo- 
tanţilor unei fracțiuni, se chiamă şi juni ne- 
virstnici, necompetenţi a delibera, cu toată cu- 

răţia, demnitatea, şi onestitatea d-lor. 

„Nai toate subsemnăturile celor doi-spre-dece 

învitatori sunt de una sai de alta dintr'aceste 

patru categorii, şi prin urmare josînsemnaţii 

spre sciinţă fac cunoscut că nu pot veni la 
chemare şi nici că vor mai primi învitări ori 

corespondenţii formale cu asemenea persoane, 
ori care le vor fi relaţiile personale cu dinsele 

"ca oameni privaţi. 

„Cât însă pentru darea socotelei ce ar put 
să ni se ceară, fac cunoscut toatei emigrației 
că şi-aă dat'o odată în pragul ţării înaintea unei 
majorităţi însemnate în Transilvania şi, de va 
cere trebuința, o vor mai da, ori când la cei ce 
sunt competinţi a le o cere spre sciinţa şi în- 
Suşi a vrăşmaşilor lor. 

pl. Eliade, Chr. Tell, N. Pleşoianu.- 

„ânul 1849 Noemvrie. Paris.“
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Cu toate observaţiunile ce li s'au făcut şi 

cu toate apelurile la concorâie, clevetirile Şi ca- 

Jlomniile n'aii putut înceta; din contra ura şi 

discordia semănată de foştii noştri Locotenenţi 

mergea tot crescend. Daii aci ca specimen 0 

epistolă politico - filosofică a lui Eliad adresată 

emigraţilor dela Brusa(), cară plăteau prin con- 

tribuţiuni generoase tipărirea  elucubraţiunilor 

unui spirit bolnav şi fantast, precum scrierea 

următoare: 

„No. XĂVI. 

„Je me suis retir6 de mon pays, je me 

suis s&par6 de mes enfants. Aux pieds des Car- 

pathes je me suis arret6 pour reposer ma ttte 

sur le seuil de: ma patrie. | 

„Je vis mes frăres livres ă, la fureur des 

Cosaks, fouetâs et mis aux fers. J'entendis les - 

lamentations des justes, les cris et les pleurs 

des.paysans.: . : | | 

„Hommes et femmes, vieillards et enfants, 

bâtail, vivres ei „champs la proie. de lennemi; 

  

1) Manuscrisul trimis la Brusa diferă în câte-va locuri de 

cea ce a tipărit ma! în urmă în „Souvenirs et impressions d'un 

proscrit par J. Hâliade “Radulesco“, Paris 1850, p. 5—11, dar 

sensul şi stilul este acelaşi. „i
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la pridre et la malediction, les pleurs et les 

gemissements se melant aux: mugissements des 
taureaux. 

„Lintelligence &touftse ou banie, la matiăre 
dâtruite ou usurpâe, les droits viol6s, la patrie 

trahie et agonisante. 

„Rien n'effraya mon âme comme le spec- 
tacle de la debauche: les files de la corrup- 
tion fetant . Parrivee de Pennemi de Dieu et 
des hommes. 

„Les femmes qui professaient la vertu et 
le patriotisme forces par leurs maris douvrir 
les premitres leurs salons ă la joie, et comme 
des bacantes danser sur le tombeau de la na- 
tionalit. Mon âme recula et mes yeux m'eurent - 
plus des larmes. 

„Je pris la fuite et la terre fuyait sous mes 
pas; jour et nuit je marchais et au bout de 
quinze jours jâtais encore sur les frontiăres 
de mon pays natal. | 

„A la St. Nicolas jâtais ă, Orsova. Helas! 
non loin de moi j'entendis câl&brer dans ma 
patrie le jour onomastique du Czar. 

„On chantait peut-etre le Te-Deum. Blas- 
phăme! je me suis 6cri6. Mon âme fit un bond 
et m'abandonna en cherchant la vengence. 

„Insenss! “je cherchais... la foudre, j'invo-
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quais tous les dâsastres, j'avais besoin d'un - 

cataclisme, car j'6tais dâvor6 par le besoin 

d'6craser le tyran, d'annâantir son armee. 

„Ah! sila terre pouvait s 'ouvrir et engloutir 

ă la fois Cosaks et hommes, le tyran et moi! 

„Et je ne me suis senti fatigu6, : 6puis6, 

que lorsque jai vu ma faiblesse... Je ris de 

douleur; et mon desespoir fut longtemps muet. 

„On chante encore peut âtre, me suis-je 

dit, chante toi aussi, mon âme et jinvoquais 

Jes cherubins vengeurs, les g6nies des anath6- 

mes bibliques. 

„Il me fallait cette harpe sur Jaquelle David 

entonna le psaume qui prâdit Pextermination 

de la race de l'impie et de Linjuste. 

„„Pauvre proserit et fugitif! tu n'as que ta 

VOiX. . 

„Et mon âme dans son ardeur se maria 

aux Ames de tous mes frăres. qui g6missaient 

en Roumanie, des toutes les victimes qui sont 

tombees sous les coups de ce bourreau. 

„Ma voix emprunta toutes leurs voix et 

entonna le chant des imprâcations. Si le tyran 

eut 6t6 capable de remorăs, jaurais invoqu6 

ce gânie vengeur de Dieu et des “hommes. 

1, — „Pleure ma patrie, je pleure avec toi ;
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chante et je t'accompagne; nos accents sont 

ceux de la. douleur. 
J'entends tes coursiers... ils ne prâcădent 

pas les noces de tes enfants;. leurs hânisse- 

ments accompagnent le chant funăbre. 

„Tes 'cloches annoncent une mort: les as- 

sassins ei leurs complices dansent sur ton corps . 

sanglant. 

„Câlbre ma patrie, chante ton Te-Deum; 

le ris du malheur est plus lugubre que les cris 

des 'mourants. | | 
„Ton chant ressemble au mien. Adresse toi 

ă Dieu, je m'adresse au Czar. C'est le jour de 
son nom. L'ann6e prochaine ses  enfants hur- 

leront ou danseront sur sa tombe. 

„Îl est plein de joie aujourd'hui; il remplit 

la coupe qui 6cume a ses lăvres;. la musique 

lui annonce les toasts de ses flatteurs, 
„Chante ma patrie, je chante avec toi. 

II.—,„Hourra! Cosak... je me prâsente aussi 
festin. Je viens porter aussi un toast: A la 
rSpublique moscovite, Cosaks, buvez, rejouissez 
vous! 

„H6 bien! Czar, pourquoi t'arrâtes tu?.... 
Puissant imposteur, profanateur de la croix, 
bourreau couronn6, c'est ă toi que je m'adresse.
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„Cest la St. Nicolas aujourd'hui. C'est le 

„Saint dont tu profanes le nom qui m'a en- 

voy6, car, vois tu, îl y a quinze jours que je 

ne puis pas m'6loigner de ma patrie pour ctre 

i6moin de cette solennit. Se 

„Tu 6tais bien gai. Pourquoi es tu devenu 

ale? quelle est cette rage qui vâtoufie? 

„Je porte ă: la posterit6 de ta nation, ă 

la, dslivrance de ton n peuple, je porte ă sa libert€. 

II.— „Au nom du Dieu qui m “inspire je 

“V'arrache de ton pouvoir, je te d&pouille de ta 

'grandeur -mensongăre, . et dans toute ta mis6- 

rable nudit6, je te jette ă la face du monde, 

aux pieds de ce Dieu que tu profanes. 

„de te livre a 'la malâdiction des g6n6ra- 

tions futures, de ton peuple, ta „victime: et de 

ta posterit6 mâme. 

„Je te livre aux anathămes de ce clergâ 

meme. qui. est devenu Lorgane de ta volonte 

impie. - 

„Satan a fait de toi son fils bien aim, son 

sprit est devenu ton âme. : 

„Antichriste des dernitrs temps! Ce n'est 

pâs ma colăre sacrâe' qui te designe par ton 

“6ritable nom,; c'est la vsrit6, la justice divine, 

ce sont tes oeuvres,
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IV.— „Ma patrie et ma famille sont devenues 
la proie de ta rage. Vampire incarns dans le bâ- 

tard des Romanows! Tu as d6chir6 la chaire * 
de mes frăres, tu as suc6 leur sang, tu as de- 
s6ch6 la moelle de leurs os. 

„Tu prâpares des fers ă !'humanit6 entidre, 
tu viens: comme un cataclisme engloutir dans 
les vagues de tes hordes, dans la mort morale, 
toutes les âmes, en les prâparant par Pescla- 
vage au service de ton vâritable păre. 

V.—„Tes enfants te maudiront comme tes - 
frăres, excepte toi, ont mauâit tous ces tyrans 
et toutes ces femmes adultăres qui ont regn6 
sur le meme trone d'ou tu combats aujour- 
d'hui Christ.et ses Evangiles. 

„A Chacun .selon ses oeuvres, et voila, de 
ma part ton salaire. C'est le gage de ma haine 
que je lbgue ă ma postârit6 contre la tienne. 

„Qui, tu trembles, tyran, car ton răgne est 
pass6, ton heure a sonns: le milieu de ce 
si&cle verra. ta, chute. Je reviendrai l'annce 
prochaine prier sur ta tombe, prier pour ton 
ame et saluer la libert6 de la Pologne. La Mu- 
sique a cess6... Continuez malheureux... Hourra! 
Vive la liberte moscovite.“



  

  

  

  
  

În vara anului 1849 foştii noştri locote- 
nenţi. întorcându-se la Paris din .călătoria ce. fă- 

cuse până la Constantinopol şi îndărăt; începură 

o lucrare de acţiune şi influenţă sistematică a- 

“supra emigraţilor, mai ales asupra, celor deţinuţi 

la Brussa, la care. pare că se interesa mal mult 

Eliad. Daii aci ca specimen câte-va, scrieri şi 

epistole colective şi private cari mi s'au dat la 

1854 „de. Dumitrache . Florescu,. care a fost archi- 

* varul emigraţilor din ;Brussa,, şi la care aji remas 

ţâte acele hârtii, când. acei .emigraţi unul câte 

unul „s'aii împrăştiat. „La pornirea lui D.. -Flo- 

rescu. din Constantinopol, întovărăşindu-l eu pe 

avisul frances, Le Narval, comandat .de. amiralul 

Egelmans atunci locotenent de vassel. (lieutenant 

Amintiri, Ghica, 27,641. 43
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de vaisseau), care a „avut  gentileţa d'a-l lua 
până la Marsilia pe vaporul ce comanda, D. Flo- 

rescu mi-a remis - mie un pachet care conţinea 
corespondențe scrise cele mai multe chiar de 

mâna autorilor. 

Din alăturata corespondenţă se pâte vede 

cât de mare era iubirea şi încrederea acelor ti- 

neri în Eliad. 

Epistola cu care încep este o lecţie de mo- 

rală politică şi socială cu care voesce să lumi- 

neze pe tinerii români şi să-l iniţieze în viaţa 
politică, 

„N6, XXXVI — Bliad către: deținadit. de la 

„ Brussa, o | 

„Dreptate, Frăţie ! 

:- „Fraţilor. din  Brussa ! 

I. 

„Cată bucurie mi: “aduse scrisoarea D-vostră 
din 1 (13) Octomvrie,: prin care: se vede şi:uni- 
rea şi 'patriotismul D-voastră al tutulor la for- 
“marea unul -fond.-' necesar 'a susţine causa prin 

N a pi N a: ” ” i 

9 În broşurai tipărită pPistole: şi inotes textul este schim: 
bat p. 974: i i
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tipar, pe atâta m'au întristat scrisorile din „urmă 
"din, 27 ale mai multora din D-voastră care co- 

prind desbaterile, tempestuoase ce. discordia întă- 

„rită,; -între D-voastră. | | 

„Resultatul, acestor: desbațeui nu: fu, după 

cum. se. vede,. „decat o desbinare - fatală, Şi. o pro- 

nunţare curată a, două câmpuri. . i 
tu Până când emigrația. curată,  nepătată n nică 
de ambiţii. trecute, nică de:prepusuri,. nică. de în- 
cercări fatale causei, acâstă emigrație. dic, până 

când avea, un, singur, cuget de a profesa.şi:a 

susţine acele 29 de: articole, decretate şi procla- | 

„mate de. „Poporul român ce ne .făcă. pe. toți a 

ne. glorifica. cu acest. nume,, „până. atunci. nimeni 

nu putea : dice că. sunt două câmpuri,. pentru. că 

cealaltă parte ;a emigrației nu era decât de nisce 

depărtaţi. 6re- cum „pentru. felurimi de. „cuvinte 

bine- cuvintate... DR NE 

„În cele, 23. “articole. nu se > dice. a, ierta. şi 

a delibera. cu. oameni-:ce se; întind a, pune mână 

„sacrilege .pe . bani. publică, pentru, că. asemenea 

seri de faţă; nu: se făcea, nici în timpii: trecuţi. 

„În. cele 29. articole, nu se dice că .cel pre: 

aia de; alegători .. ori! “aleşi. până, nu. se, or 

disculpa., Asemenea, legi, nu. ;le, -pot,, priimi.. nici 

barbari]... "Tera, şi: mişcarea, a. “n'a „fost . solidară
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1a''un' asemenea atentat (ae va fi fost), şi c oamenii 

„mişcării a: delibera 'cu prepuşii este că şi când 

S'ar încărca, mişcarea, cu respunderea. 
„Cele 22 articole nu dic că cei ce ai: intre- 

prins: mişcarea “să poată, face: causă,: 'comună cu 

'reacţionarii, să conspire a o aresta şi a lega pe 

fraţii lor. O asemenea, morală, un asemenea ca- 
'racter 'nu este iertat nici între 'talhari, : Şi nu 
cred să] iertaţi şi D-vâstră fraţilor, bărbaţi ce 
v'aţi sculât, a reforma :0: socistate şi vă puteți 
dice apostoli şi martiri 'ai unei: cause sacre! - 
„Aşa 'dar, ca să încheiii, până când'o mică 

facțiune se compiunea numai de. asemenea” “indi- 
"vide,: aceea nu :se. putea: numi! câmp. "Cana. insă 
acest: mic număr se poate îndoi cu: ' Români de 
“care Patria, se: pută onora pentru curăţia, zelul 
şi abnegaţia - lor, cu 6rienii. câ şi-a păstrat viaţa 
pură ; atunci numai acei oameni: singuri: "com: 
“pun un: câmp, care unit cu “facțiunea sus s, gisă 
face: un cânip considerabil de' victime. : 

„Acum âvem două cârapuri, cum se vede: 
unul constituţional şi altul cu un cuget mare mare, 
"ce.datează dela Mihai Bravul, rechiemat; de P. 
--Jorgovici, P: Maior, S. Clain, G. Lazăr etc. etc. 
“şipe care nică Transilvănenii, nici Moldovenii, nică 
Românii nu' credură: de. înţelept a-l- manifesta, 
fiind'un obiect; nematur „deşi desiderabil, ' fiind
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un obiect la. a, căruia. realisare numai; tibimpul ŞI 

imprejurările, pot: lucra. cu; resultat.. pir ra 

: „Ca să ne arate nebuni, capii; visitor de-ne-. 

posibil, şi: prin urmare turburători în vanit (?); de 

| ordine şi pace, manifestul din Petersburg din. Julie 

1848 ne calomnia de visători şi intreprindători a: 

realisa acest cuget. Ca să întărite asupra noastră 

Austria, “Turcia, şi. însuşi .rivalitatea;:Ungariei ;. 

spre.:a, respinge. 'şi ;persecuta .ori-ce ; element :10-. 

mân, şi spre a. face ase închide poarta. oră; cărui 

Român..ce va: veni .la;:vre-una din.puterile ceai 

garantat; integritatea : Imperiului Otoman::“Ţeara 

întreagă, guvernul ei aii protestaţ asupra: acestei 

infernala calomnii: şi-:astăgi, cine vine. să,: înve.. 

dereze . Turciei. şi Europei că nu :Rusia a minţit, 

ci. Românii :minţeaii când făceail.pe prudenţii, pe . 

positivii, pe .adevăraţii: politici? . Cine ;vine, fraţi-, 

lor, .să mărturisească aceasta, făcându: vă a vă 

amăgi după: doctrinele lor. cele. perfide?..... . „iii 

-:.; sp Complicii . Odobescului şi , Solomon, rudele 

lui: Mavru, cu care. fac .parte redactorii., şi au- 

torii- articolului învitător. Românilor să ;cagă,; cu 

inima, şi cu capul a. primi. pe -Muscali, -subsem- 

__nătorii. comitetului. dis democratie; etc.. etc:. Cer- 

cetaţi pe. toţi, luaţi-le şirul relaţiilor, rudenii,. al 

doctrinelor, al. faptelor din. ţ6ră.. şi în emigrație ; 

şi vedeţi apol şi reserva lor nu se .exprimă:ei
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„da dreptul cu asemenea cugete, nu serie ei, ci 
pe D-voastră vă pune a vă exprima; şi când. fac 

câte o neconsecuenţă gravă, pe D-voastră vă pun 
a-i apăra; se pronunţă din nenorocire două! CÂm- 
puri şi se despart de principiile autonomiei şi su- 
zeranităţii, se fac partisani celor ce s'aii cercat a 
ne despărţi de Turcia, aceia pe carii.'Purcia, după 
ce- i-a ţinut cu pensii, este: dispusă. a-i trimite 
spre învăţătură aiurea. Nu fraţilor !:.nu vă faceţi 
victime involontare, ajutând 'planurilor şi calom- 
nielor inimicilor frumoasel.şi legalei noastre cause. 

„Să dicem că din fatalitate sati: “ despărţit 
aste două câmpuri. Ei firesce .nu: pot fi decât 
cu cei ce ati profesat principiele mele şi ei pe 
ale lor. Sunt cu cea ce aii profesat ţeara, şi -emi- 
graţia română, matură şi curată, ce aţi profesat 
cu toţii, fraţilor, până mai deunădi. | 
>. „Dv. mi-aţi trimis nisce. bani, despre a că- 
rora primire v'am răspuns cu poşta trecută ; des- 
tinată lor este spre a' pleda, causă prin tipar ; 
insă care causă să pledez ?. Acea ce aii procla- 
mat Românii in eră, sai pe.a ajutătorilor ca-. 
lomniilor muscălesci ?' De va fi. cea 'q'â doua, 
ei nu sunt omul; de va fi cea d: ântâii, cum 
daţi banii unii! pentru o causă, şi: apoi susţi- 
neţi pe cel ce vă imbrâncesc a vă compromite 
chiar causa. ie
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„ini: „Să venim. şi la expresiile ce mi-ati făcut 

şi la cugetările ce deşteptară în: mine; scrisorile 

din urmă: ce. primisem de la D-voastră şi. pun- | 

turile desbaterilor .ce avurăţi. Na 

Până: să ;vă spuiii de altele, voii să mă, in- 

cerc. a vă .vorbi. despre politica, în care unii din- 

tre. Români -trec atât de eminenţi: şi necesarii 

„cutare şi cutare,  dic unii dintre D-voastre, suni 

„cu adevărat ast-fel. şi ast-fel, însă, ce să le faci ? 

„Sunt . capete politice, sunt capabil, ai ener- 

„sie. etc. etc.“ i i 

NE „Intrebatu-v' aţi vre odată fraţilor ce este 

politica? este ea o ştiinţă, o artă, un talent, o 

deprindere ? o sciință numai sa vesultatul altor 

sciinţe, al unui studii profund şi filosofie al 

ingividelor, .popolilor, al istoriei şi al-naţiei mai 

vîrtos 'în care. se dă -cine-va de politic Şi d: a po- 

litic . voesce a-i servi? 

„Până nu ne dăm definiţia despre un obiect, - 

este semn că prea puţin cunoascem acel obiect 

şi oamenii ce-l profesă.. o 

„Politic vine de la polis, cetate, | sait : mai 

bine stat.. Omul sălbatic bine 'vedeţi că nu e un 

politic, nu 'e adecă :om de cetate, sai mai vir-
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toș bărbat de stat. Când însă începe a cugeta 
d'a se uni pe sine şi pe alţii în societate şi a 
forma un stat, sciinţa politică se începe atuncea 
într'însul: şi se desvoltă gradual după meditaţiile, 

„studiile -şi' experienţele sale. . : . 
„Cu cât politicul cunoasce mai bine nevoile 

şi necesităţile omului. ca: individ . şi: ca:om colec- 
tiv, ca societate; 'cu cât: cunoasce :mai bine po- 
siţia, costumele, deprinderile, moravurile, carac- 
terul, gustul popolului, pe care voesce a-l conduce, 
cu atâta este un politic mai luminat. - -* i 

"“„Cu cât cine-va este politie mai luminat, cu 
atât intreprinderile sale în : folosul comun - reies 
la capăt mai ferice, faptele sale .aii resultăte 
mai folositoare, legile sale sunt mai suportabile, 
mai durabile, pentru că sunt: mai conforma cu 
natură omului. şi “posiţia, fisică - ori morală. ori 
geografică a'popolului săi... cc i i 

„Licurg fu may politic. decât  contimporânii 
săi, concetăţeni (ce cunoascern); Solon mai poli- 
tic decât al săi; Numa decât: amîndoi poate; 
Brutu şi Colatin soţul .săii mai politici. ascât câte 
tel cel de sus, pentru: că statul lor: fuse mai 
bine primit de popul şi mai susţinut; constituţia 
lor dură mai mult .decat ale celor. de sus, şi pen- 
tru” că, sciinţa politică în! părinţii -Republicei Ro- 
mei fă crescută, cu 'bunele. celor. dinaintea, lor şi 

i.
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însuşi: cu .cunoscinţa - relelor acelora; Din doi 
Regi: ai Spartei eşiră doi. consuli al Romei, fără 

însă-a fi: pe viaţă; din .primil, magistrați electivi 
ai::Atenel:eşi alegerea.consulilor, şi. se: făcă Re- 

publica  Romei:-să fie:mai-puţin supusă tiraniei 

aceloraşi::persoane şi să . dure. maj: mult ;decât 
a :Spartei: şi a “Atenei; Din. Patricii şi Plebeii lui 
Romuli şi :Numa, cei ce: mai.remaseră născură 

iar :atâtea calamităţi civile, şi până in urmă veni 
şi căderea Republicei; căci aceasta fi. o::insti- 
tuţie :de. privilegii” născătoare, de rivalități şi ure 

juste, instituţie antinaturală, iată debilitatea, sati 

purinătatea politicei brutană şi Republica lui căgu, 

căci: purtă: în: sinul s&ii, un princip de -moartea 

ce 0:rodea: o. aristocrație. Moisi. fă mai: politic 

decât cei de sus, şi legile lui durară prin. toate 
persecuțiile „atâtea :mii - de ani.;:-ele--produseră 

Christianismul ;.şi: Luther, - cu cât:se-apropia. mai 

mult. .de Moisi, cu :atât: în mai mare e poliție, de- 

cât.toţi. «i i i” 

„Crist fă şi mai politie decat topi Legile 

lui fură şi mai uşoare.. El nu veni a distruge, ci a 

împlini ale lui Moisi şi:lăsâ câmpul a mal împlini 

şi alţii, căci. cunoscea natura progresivă a omu- 

lui ;iîmplinătorii nu fură unil.consideraţi de 'dinsul 

ca apostaţi ci ca fraţi 'ai'săl. Șă; venim Ia timpi 

mai aproape de noi.: Petru: cel mare ''al;. Rusiei
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şi Frederic al Prusiei: fură, iar politică, pentru că 
mai înteiii îşi -studiaseră populii pe carii ajun- 

seră a-i cunoasce că pe degete; studiară istoria, 
şi populii Europei, şi intrevădură şi un viitor. 

Să mai vorbim în general: pentru tot timpul şi 

pentru tot: locul a face un stat,-o cetate,.0 

polis, sai a lucra d'a politic, este a: forma în- 

divide, familii, mai înteiă -grupe mici; a, le orga- 

nisa după prinoipiele : în. care „Voesce cine- va' a 

le. forma. - : 

„Din famnilil sat grupe bine forimate' se în- 

chee societate bine formată şi durabilă după, 
legile ce o îmbină sati o. desbină.: Aşa se for- 
mează o societate din cetăţi,: familii : şi indi- 
vide, ca şi o armată în egimente, companii şi 
soldaţi. 

„Societatea: .mai întâii e Locală, parțială de 
cetate, de sat; apoi sat cu. sat, : cetate cu: : ce- 
tate, provincie cu provincie până “faci o nație, 
şi apoi nație cu nație până se face o uma- 
nitate. 

„Asta e lucrul secolilor, timpul, cel dinte 
ministru al lui: Dumnegeii,. şi acei oameni sunt 
politici mari: cari calculă, măsoară, cumpănese şi 
administră timpul şi predestină ca tot lucrul să 
se facă la timp şi la locul săi. 

"„Individ, familie, grupă saii seminţie, sat
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sati cetate, provincie, nație, umanitate sunt idei 

vechi antice, şi ai intrat în domeniul sciinţei co- 

lective : şi universale. Cine . ese cu aceste idei nu 

ne spune nimica noă, când le combină însă bine 

şi le predestină ordinea ne face să, credem, că 

ave un metod,.o manieră de a procede în şis- 

tema sa. Cine vă spune că poate organisa oaste 

până nu va învăţa soldaţii şi va organisa; com- 

panii şi regimente, acela ori e: amăgitor ori va 

să: amăgească. Cine. vă “spune că poate astădi 

forma. umanitate, -până "nu 'se' vor prepara .. naţii 

şi până nu vor. eşi acestea din intunericul în 

care le-ati adus tiranii: lor, acela ori e. amăgit 

sati vrea să amăgească,: Cine vă spune că, poate 

iar astăgi forma, :0" 'maţie până nu va prepara, 

curăţi, lumina şi: organisa părţile ei, începând de. 

la provinţialismu, acela sai e- amăgit sau vrea 

să amigească, a i 

„Cine vă spune că poate forma, o provincie, 

o cetate, o familie incai armonică, până nu va 

prepara şi lumina, moralisa individele, acela ori 

e amăgit ori va. să amăgească. 

„Pentru aceasta, printi”o lege providenţială 

ce nu sufere salt, popolii încep: mai întâi dela 

luminare. ori învăţătură particulară a individelor 

prin apostolat, prin -şcoale, prin tipar, prin tea- 

tru, prin biserică ete. etc; ; şi încep mai înteiii de
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la -limbă,: căci : ea este organul: prin, care se co- 
munică ideile, căci. ea, e cea :4'intâii legătură ce 
leagă '0 nație mai: mult :decât religia. Uitaţi-vă 

- la Unguri, ei profesă trei şi patru religii, şi dacă 
o limbă, o nație formează..:: . ...: Dau 

„Elinil avură mai întâi: Orfei, Rapsodi. şi 
Aegi.ce prepara individele,. şi apoi. Licurgil şi 
Solonii: formară „societăţi.  Italia-avă. asemenea 
mai întâi şi apoi un-Numa ce formă.o :Romă, 
şi. apoi un: Brutu a „căruia Republică da o:naţie. 

„Lazăr Gheorghe. ar fi.-fost un:. nebun, .un 
copil, dacă: doritor cum era de. o; Românie tare 
Şi unită, şi-ar fi perdut: timpul ca: un;. cavaler. 
vănturător a. proclama: o, Dacie,: şi nu ar.fi ve- 
nit într'un. colţ, într'o vizuină, după Cum. era: 
atunci „covăcieria :din, S-tu Sava, casă forme 
câţi-va, dăscălaşi, căror să .le. dea. misiune a pre- 
para oare-cum Bucurescii Şi ţeara, maj apoi, prin 
adepţii lor însciinţind-o pe toată diua, cu:vorba şi 
cu tiparul. a realisa, o provincie; doue pe, aceleaşi. 
base şi legi liberale... . -. e ag 

„Poate cine-va .din Români gice că după 
atâtea sacrificiuri se formă, încai 0: provincie un- 
deva ? La ce pot astădi. a se bucura, Muntenii? 
Cu' ce, Moldovenii ?:la ce 'Transilvanii Pi 
n Nu e Român, fraţilor, care să, nu ardă în Suiletul -săi a se realisa odată o Românie tare
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'şi unită, precum nu era Israelit acela, ce nu dorea 
realisarea, acelui: Ierusalim ideal.. Această dorinţă, 
pătriotică. nu e: o crimă ca s'o ascundă un: Ro- 
mân -ci 'este un. cuget, o credinţă ; şi nici o lege 
nu 'pedepsesce'cugetul ori-care 'va fi,: necum un 
-cuget lăudabil. Fapta se pedepsesce, când: merită, 
a i pedepsită pentru paguba ce aduce.. 

„Acest cuget l-a: avut 'toţi. antenaţii noştri 
ce ne: -aii lăsat de moştenire “ideile --şi : misiunea 
lor. Această dorinţă am: avut:o şi noi, însă reali- 
sarea, ei, depinde de 1a legile eterne ale Provedinţei 
ce unesce atom: cu atom a forma abur, abur 

cu: abur: a: forma; picătură, picătură. cu: picătură 

a forma, -ploae ori sorgente,' sorgintă cu. sorgintă 

a: forma. riurel; apoi rîuri, apoi fluvii, apoi mare 

şi iar d'a capo. 'Turcul aspiră, la binele: săi co- 

mun, şi cu cât: aspiră: cu!atât :e mai: lăudabil. 

„Grecul, -Italianul, Germanul, asemenea; şi Româ- 

nului. adică 'dei ce-să nu-i fis iertat să: aspire ca, 

să -dea şi el:o parte! nobilă şi liberă, acelei uma- 

nităţi. Ja: care: astăgi: visează," toate popoarele.: 

| Nu e cugetul, iar o dic, crimă, ci fapta când 

se face cu paguba cuiva, şi ca, prematură sea- 

mână o încercare de :neposibil. - Stai 

„Popoarele toate: se: sculară: Ja 1848. şi se 

sculară Şi Românii. Tronurile tremuraii şi şovăeai, 

pentru că noi “toţi nu proclamaserăm atunci: de-
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cât: posibilul.:şi dreptul, după : legi; şi. tractate.! 

„Nu: cum-va atunci nu sciam toţi visele de aur ale 
antinaţilor noştri ?. Pentru' ce, . fraţilor ? : Pentru 

ce salt, în: natură: nu se-.face ?. Pentru că cu 
dreptul am fi intăritat asupra: noastră şi Turcii 

şi Austriacii. şi chiar. Ungurii. şi cabinetele -Eu- 
ropei, şi: pentru că. tot: Românul înţelept n'ar fi - 
cutezat să iea,: parte într'o mişcare ce ar fi ari- 
dicat stindardul” revoltei. şi. ar : fi: cugetat a se 
bate pe uscat 'şi pe apă cu. atâtea puteri. 

„Avem: autonomia ? “Putem :reforma.. legile, 
“şi nu ne poate nimeni .împedica decât cu: vio: 
laţia. Suntem :sub: umbra suzeranităţei ? Engles, 
Frances,: Neamţ, cată. să respecteze integritatea 
“Imperiului, Otoman, şi -Muscalii catăsă, se tragă 
la locul lor. - a 
„1 „Aste două principiă - am ;proclamat, şi pen- 
tru, aceasta, poporul ' veni, ca. la,;: nuntă, pentru 
aceasta “Turcia :nu ne trată,..ca,., inamici, D pentru 
-aceasta putem ! striga: în. tot-deauna, „că. invazia 
rusă - este. o „violare, pentru .aceasta. şi: de. ne 
„Yom: perde, noi, : causa, noastră inu -e :perdută şi 
-dreptul. este, în partea, noastră oră la ce judecată 
va veni odată timpul a. ne înfăţişă,.. ai 

„Nol: cu: toţii. întreprinserăm „mişcarea, lua- 
„răm, de basă.:principiele -ej.J urarăm. pe „dinsele 
„bune sati rele să facem :0 manifestaţie domestică,
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ca să die aşa, provincială, fără . a amesteca pe 

alţii compromitânduii pe ei şi pe noi. Cum aţi 

fi numit. oare,: fraţilor, când. Sati toți sai unii 

din: noi, ar: fi. dat.:pe faţă cugetul saii principiele 

noastre. mai nainte de timp. şi de: resuflavea 

mişcării ?. De.am fi făcut una ca aceasta, cu toţii 

sar: fi numit impolitie, imprudent, copilăresc. 

De 'ar.fi făcut: o: parte. sai unul. din noi, s'ar 

fi numit trădare. 

„Să punem acum 0. suposiţie, un ipotes. Nota 

vene. Sa, punem că s'ar. fi organisat 0 provincie 

Română, sau.e aproape 'de a :se organisa. Să 

-punem. că visul -de aur. începe a. se..artta' des 

fie-căruia: „mişcă-te. băete, cearcă Române, vor- 

„besce, lucrează, expune-te, căci visul tăi se apro- 

„pie de a se .realisa.“ Să punem că mai întâiii 

începe. unul (care numai împins de Muscal să nu 

fie), iîncep mai mulţi a cugeta la mijloacele în- 

treprinderii,-a cerca - minţile, a le prepara,.a le 

„„aduce-până întru a.se organisa, intr'un. comitet, 

:spre;a::pune „pe drum fapta, a face propaganda 

necesarie : şi; predestina timpul resuflării. 

iti Cum aţi. numi, fraţilor, atuncă . când acei 

oameni: şar. da pe faţă - cugetul mai  'nainte . şi 

chiar ''a::se. constitua, un : comitet: „oare-care ? 

fără. îndoială, că. numai - politici. nu i-aţă: numi, 

Da:nică oameni de rend..cu sensul comun.
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„Să venim 'la aplicaţie. Unii. din “roi se în- 
- datorară, .solemnel: cu toţi a realisa în anul tre- 
cut o mişcare domestică, provincială, legală sai 
legitimă, după limbagiul diplomatic; primiră prih- 
cipiele mişcării - şi jurară pe biată onoare a lor, 
cât” avură, 'a fi discreţi, sinceri, fideli unul altuia, 
fideli şi amici 'Tureilor şi a fugi pe cât; se poate 
şi la începutul 'faptil şi în timpu! sai în mijlocul 
ei de ori-ce pată de sânge şi desordine. 
„Apoi acei unil, fac causă comună dela.prima 

gi a mişcării cu Odobescul şi Solomon a aresta 
şi lega, guvernul proclamat de popol din sînul 
aceluiaşi comitet. Acei unii fac-pe demagogi, în- 
vitând poporul în contra principielor a 'se bate 
cu Turcii, câna poporul n?avea nici de:unele. Acei 

„unil critică şi sfaşie pe cei-lalţi, pentru ce să fie 
următori principielor.în care S'aii îndatorat, pen- tru că n'aii pus îndată cu voe, cu . forţa: mâna 
pe bani publici şi particula, cu violaţie. chiar, 
Şi să aibă apoi mijloace de a se bate ;: şi 'când 
fac această, critică ? când văd că Ungurii, . ce avură şi bani şi arme pe care să; poată da bani 

Şi braţe mai deprinse la, resbel şi cetăţi fortifi- 
cate :şi număr mai mare, şi capacităţi mai multe 
şi mal varie, şi o; instrucţie mai veche, şi ciocol 
“mal puţini, căci toţi se lepădaseră, mai dinainte 
de dreptul iabăcier, Ungurii, dic, cădură până în
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cele din: urmă prada inimicului. multiplicat şi 

Georgeilor. Apoi tot aceşti unii: publică broşure 

asupra 'Turcilor, protestă copilăresce după; tărim 

ilegal, propun să schimbe la stăpâni şi să. ag 

din. suzeranitate.  . 

„Apoi tot aceşti unii şi cu alţii, aeclară as- 
tădi prinoipiele cu' care ne calomnia politica mMos- 

covită.:. „. - 

„Politici, numiţi Dv. asemenea fapte şi ne-. 

consecinţe ? 

„Una din primele calităţi după dreptate ale 
unui politic adevărat, este de a fi consecuent şi 

atunci aceşti unii se vor put6 oare-cum a se 
numi. politică, ba mai. bine diplomatici, când din : 

nenorocire va. veni odată o di fatală, (care cred 

că 'se grăbesc s'o aducă) când ei. vor put să 

ne dică în faţă: „oameni simpli şi creduli, pro- 
ştilor, ei mai 'nainte de causa voastră, m'am 

fost îndatorat altă causă: a servi, şi nu mi-am 
pus toate puterile. Nu am investit toate formele 
ca să mă pot strecura şi intra în rerunchii co- 

mitetului vostru. revoluţionar, decât ca să vă 

sciui mișcările şi să v& paralis faptele în folosul 

causei cărei. serveam fidel; nu m'am pus în Con- 

stantinopoli, de unde să mă înţeleg cu ai mei, 
decât .ca să vă am cheia în mâna mea. Nu mi-am 

dis până astădi că sunt. d'ai voştri, decât ca 

Amintiri, Ghica, 27,641. 44
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ori-ce voiii face în contra interesurilor. turceşti 
„şi ale voastre, să. cadă în răspunderea toată a 
voastră, şi să vă compromit causa. Acum când 
n'aveţi ce mai lucra, nici ce mai spera, când 

causa care serveam e în triumful săi, când ei 

mi-am luat plata pe larg dela Domnul mei cel 

mai adevărat, şi când vă văd atât de căduţi în 
câi vă pot insulta fără teamă şi a vă spune în 

„faţă curat cine sunt şi 'cum 'v'am îmbrobodit 
şi vam jucat ; acum spuneţi-mi, n'am fost un 
diplomat, un politic 2“ — „Aşa Escelenţă, ori Măria 
ta, politic ai fost, însă nu politic infernal, şi noi 
n'avem de ce să te numim Iuda căci numele cel 

bun ţi-e destul ca să ajungi foarte popular cu 
dinsul, în ura şi blestemul Românilor.“ 

„Cu astă condiţie, fraţilor, acel unii pot fi 
cu adevărat, capete, cum se gic ele, politice ori 
diplomatice, după înţelesul lor (eii însă am un 
alt înţeles pe care 71 voii 'desvolta mai jos) iar 
altfel cregendu-i de curaţi, cum mi-ar plăc6 şi 
mie să-i cred, sunt tot ce a, scos România vre 
odată mai copilăresc, mai.neconsecuent, mai com- 
promitător, mai bădăran boerit în politică, adică... 
însă veţi ved6 mai'la vale 'expresia. 

„Este politica lui Bourgeois Gentilhomme. 
li abia se v&duse. ceva; ori credea că e ceva 
şi vrea să facă,. să crape dracu, pe fie-sa, com-
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tesă, saii cine ştie ce, că am uitat şi ei ca om. 
— Frate, îi zicea nevasta, lasă -s'o dăm 

după “un om de-potriva noastră... Ei n'am mai 

fost comiesă,. şi am ţinut casă, 

— Taci proasto, zicea bădăranu, nu mă 

necăjiţi mai mult, c'apoi îndată o fac marchisă, 

princesă, regină... Până se pomeni ! bietul .om, 
el, un curat Mamamuşi. de sus până jos, şi apoi 

arra, arra bastonara ete. ete. | 
„Norocire că, nevasta şi fata ce nu visa la 

d'al de alea, se căpuiseră d'un ginere „Pe po- 

triva lor. 

„Românii vrură să realiseze o provincie, 

două, bine organisate, pe potriva lor, sub umbra - 

Turciei. Nu politicii noştri cei mari, nu bătaia pe 

uscat şi pe apă, 'nu, apoi .democraţii. şi mai 

multe nu vor dumnealor, şi o democraţie pre: 

parată de un comitet de calitate lămurit din can- 

titatea animală, brutală; cât le .făcură unii alţii 

observaţii se necăjiră oamenii foc, şi numai de- 

cât deteră. din picior şi scoaseră un Imperii 

Daco-Roman dintr'un cap mal mare decât; coa- 

fura bietului: Mamamuşi. aa 

„Asta e starea deplorabilă. a Doliticilor. noştri 

de ei consideraţi de: curaţi şi neinpinşi :de' păr- 

shii-'streine. Noi însă :ne- avem convicţiile şi nu 

plângem decât causa şi pe cei care din:Dvy. vor
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căd6 .victime  credule şi inocente, servind altă, 

causă, decât; aceea ce cred a servi. 

„Să. venim iar la politică..... Insă, poşta mă 

grăbesce şi cu viitorul batel, vă voii vorbi ca 
să încheiă, şi vă voii alătura o întrevorbire ce 
am.:avut la. Londra, ce vă va: lumina pe toti. 

Nu. vă 'grăbiţi.. 

- „Salutare i frăţie! 

Su I. Eliade. 

„17 Decembrie 1849, | - 

„Copie fiăelă după original D. Florescu. 

IV. 

„Să. venim iar la “politică. Ba este o , sciinţă 

ce şi-a făcut; progresele, pe cât filosofia făcu pe 
ale: sale şi se popolarisă mai mult spre a. lu- 

mina, massele, pe cât istoria, sai experienţa se- 

colilor deveni mai înavuţită, pe cât dreptatea 

divină începă a scăpa din aceea ce se dice dreptul 

-Roman. Este o sciinţă care poate. face bine sai 
răi ca şi matematica, mecanica, chimia etc. Cu 
matematica şi mecanica: se ardică edificiuri, se 
apropie popoli, prin facilitarea comunicaţiei, se 
apără naționalitatea. şi drepturile oamenilor. Tot 
“cu matematica insă şi mecanica se derap&nă mai
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repede edificiuri, cetăţi şi drepturi şi naţionali- - 
tăți. Aşa e şi cu chimia, fisica şi altele.. 

„Politica e ca filosofia ce luminează, Socraţi; 

Platoni şi care ascute şi pe sofişti. e. 

„Filosofia are numele acesta, când este amor | 

de înţelepciune şi caută, adevărul, se numesce 
însă, sofistică când încurcă şi ascunde adevărul. 

„Politica merită: numele ce i l'a dat; dela; 

polis.sai stat, când se ocupă de ale statului 

pe principii oare care, şi susţine acele principii 

cu demnitatea de faţă şi mal virtos -când are 
de basă umanitatea, dreptatea, însă şi cu ori-ce 

preţ.. Căcă. se află oameni ce au de basă un. 

princip sau mai multe, un cuget oare-care şi 

ca să ajungă la împlinirea lor, sub: nume de 

suveranitatea scopului îşi iartă. toate mijloacele : 

crudime, ameninţare, rugăminte, minciuni, adu- 

lare, baseţe, calomnii, toată arta “amăgitoare; 

toată. infamia; atunci politica e degenerată, pa- 

rodiată, decăzută, mincinoasă ; politica, devine 

diplomaţie,: făţărie, ipocrisie ce ia, toate culorile; 

se investe toate formele sacre şi. profane, -e un 

cameleon cugetător, perfid, e şarpele antic ce 

se strecură în mijlocul paradisului, şi se adresă: 

la partea, cea, mai debilă a omenirii, la femee, 

la junime, şi promite tot, etexnitatea, divinita-! 

tea, însuşi.
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„Diplomaţia nu mai e sciință a căreia sor- 
gente şi scop e adevărul, e o artă infamă ce pro- 

vine dela minciune, se serve cu minciunea și 

cresce din deprindere după un talent infernale- 

mente particular. Provedinţa, spre a, se fer oa- 

menii, i-a pus sigiliul şi a însemnat'o ca pe guşter 

cu coloarea, şi forma sa hidoasă, ca pe şearpele 
sunător cu clopoței. Capabilul. de a se face un 

diplomatic e însemnat încă din nascere, chipuii 

te rempinge, te desgustă ori te înfiorează; tru- 
pu-i rachitic ori. desvoltat iţi rechiamă o fiară 
ori tiritoare saii vicleană sai carnivoră ; ochii îi 

joacă ca ai vulpei sai se-aţintă ca ai viperei, 
surisul îi e o rinjire, glasul strident ori rauc, 

vorbele-i ori prea tărdii ori | prea răpedi, r&spun- 

surile-i cotitoare, pline de reservă, provocătoare, 

monosilabice ; gesturile-i. nici. odată majestoase 

ori simple, ci saii emfatice 'saii deplorabil bur- 
lesci.. O răceală, un ingheţ îl are tot aerul. V&- 
dendu-l nu te poţi ţine d'a dice: imi displace, 
ce antipatică figură e stirpitură asta! 

„Politica o repet, se degeneră după oameni 
şi după sisteme în diplomaţie ca, filosofia, în . so- 
fistică, ca retorica în avocatlic ; ca economia în 
sgârcenie, ca religiositatea în supersăie ca an- 
gelul: în demon.. 

„Insă şi unul şi altul, sait şi una şi alta e
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o putere: una a adevărului şi alta a minciunii, 

una, cerească şi alta infernală. 

„Mai e încă, un răi asemenea de infernal 

Şi fatal ca însuşi diavolul; asta e inoranţa de 

bine şi de răi, neînv&ţătura. 

„Vedi pe unii oameni profesând nisce sciinţe 

sai arte ce nu le cunosc, fac pe medicul, pe fi- 

losoful, pe literatul, pe meşterul cutare fără a 

cunoasce medicina, filosofia, literatura, măestria, 

cutare. Ăştia se - numesc şarlatani. - Asemenea 

fac unii pe politicul sai diplomatul şi sunt şar- 

latani şi în una şi în alta, cel care nici o dată, 

nu s'aii întrebat: „ce e politica şi diplomaţia ?“ 

Amestecă pe una cu alta, şi în loc de a'şi aduna, 

cunoscinţele necesarii, a cunoasce limba, mora- 

vurile şi trebuinţele popolului, posiţia lui poli- 

tică şi geografică, ordinea timpului şi păşirea 

lui, toată viaţa şi-o pierd întru a. amăgi, amă- 

gindu-se mai crud pe sine; ori-ce. întreprind nu | 

scot la capăt, ci din contra compromit ; cu cine 

işi dai mâna, cugetă să'l amăgească ; neconse- 

cuenți în toate încurcă tot; fanfaroni, ambiţioşi 

în căderea cea deplorabilă a vorbei, se întrec: 

întru a: fi importanţi . fac-totum, sufletul faptel; 

nesciința însă. nu'i ajută, filarchia îi face nesu- 

feriţi, şi turbarea că îi cunoasce. lumea îl face 

a distruge pentru că nu pot crea; atunci întrigi,



calomnii base ; ca ciuma, ca o fatalitate sunt pe 
unde trec saii se -amestică, - şi blestemul ce e 

asupra lor, aii tristul curagiii al numi politic, 

în marea mirare a credulilor şi a, victimelor lor. 
„Nu e mirare ca şarlatanii să aibă soţi cuscri 

(comperi) şi oare-cum şi partid ori mai bine 
taraf, pentru că şi tâlharii ai companioni şi 
gasde; însă şarlatanii între sine se cunosc, unul 
de altul se feresce, şi unirea lor nu ţine decât 
atâta pe cât ţine interesul lor infam. Nu e de 
mirare ca, şarlatanii să aibă şi proseliţi sati vie- 
time, căci. şi acele mueri coruptoare ce Turcii le 
numesc pe numele lor adevărat, atrag -la sine 
spre a.le da brânci. în orgii; nu matroane es- 
perimentate, ci creaturele cele mai fragile, cele 
mai virginale şi cele mai neavute. | 

i V 

„Fraţilor, să venim iar la, principiele noa- 
stre, să :vă comunic o întrevorbire ce am avut 
la Londra. Nu că doară, era destinată dea fi se- | 
cretă, ci s'a tăcut pentru discreţia ce eram dator 
către persoana cu care -am vorbit; şi acea per- 
soană era, necesară, şi folositoare causei noastre. 
M8 determinaiit însă, a. trece de indescret spre 
a ve pute'lumina. Vă aduceţi aminte: că Pavel 
dice că .ar primi martirul etern, şi-ar închina el
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sufletul focului Geenei, când ar put6 cu aceasta; 
să facă ca naţia să înbrăţişeze doctrina lui: Christ. 

- “Tată întrevorbirea.: 
„— Aveţi Dumnea-voastră vre-un cuget de 

indepenăinţă ? mă întrebă cu un ochiii serutător” 

acea, persoană. 

„Intârgiai a vespunde.. M& uitaiii Ja dân- 
sul ca un om tentat, pus într'o dilemă sait d'a 

compromite causa, eşind din principiele ei, sai 
Ga trece ca un- om saii nație ce nu poate fără 

stăpân, 

o — MB iartă, îl disei, a crede că întrebarea, 
e o tentaţie ; când m'am exprimat odată în de- 
stul de chiar despre principiile mişcării patriei 

noastre. M& întrebi ca pe representant al aces- 

tor principii ? Nu am şi nici nu -pot să am alte 
dorinţe acum decât; conservarea ' şi întregimea 
acestor principii. M& întrebi ca -pe un Român 

simplu ce n'aş av nici o îndatorire? Doresc 
cel mai înalt bine naţiei mele; doresc ceea-ce 

doresci şi D-ta naţiei Englese. Ca prudent insă 

dorese posibilul. Pentru ce m& întrebi despre 

imposibil în timpii şi în politica de astădi ? 

- ;— Pentru ce sunt unit din D-v. cari as- 

piră 2 independinţă, Şi. Vor - să lucreze ? 

— Cine 'sunt ăştia ?. i 

,— Câmpineanu s'a arătat de ast- fel, când
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a venit pad, şi Ştirbeii, fiind în Londra, acum 
in urmă (1848), a aruncat o vorbă gicănd că de 
va consimţi Englitera, se încearcă el a vorbi 
ambasadorului rus şi a se duce însuşi la Petre- 
“burg a tracta despre independinţa Principatelor, 
şi adaose că crede că va putea îndupleca cabi- 
netul rus. — Sunteţi şi D-v. de acel... partid... 

“saii de această opinie? - 
„— Nu sciii ce relaţii avea, Câmpinenu, res- - 

punsei ei, când a venit p'aci, şi de unde îi 
era inspirată acea, idee, de unde îi provenia sin- 
ceritatea a'şi arăta dorinţa. Cât pentru Ştirbeii 
insă, cregi D-ta că ar fi cutezat el-să propue o 
asemenea părere saii enormitate daca nu ar fi 
fost împins de Ruşi să o propue ?... Noi nu sun- 
tem de partidul rus, şi cu atâta maj puţin în- 
plinitori ori organe ale planurilor Moscovite. 

„— Pentru ce adică nu vreţi independinţa ? 
mă întreabă iară cu un ochii observator. 

n — Mai "nainte de a răspunde, iartă-mi să 
te întreb: Mai vrer'ar puterile Europei să se 
incarce în diua, de astădi cu garanţii, când vor 
să se scuture de. cele în care sunt înqatorate? 

„— Nu, răspunse, aceasta, e d'o politică ve- 
che, e o îndatorire cu multe sarcine ; a garantă 
va să dică a susţine, şi a susţine va, să dică
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a declara şi a şi face resbel când. va. cere tre- 

buinţa. | 

"„— Cine dar ne garantesce independinţa ca 

să o dorim şi să o cerem, şi de ne o va garanti 

Englitera ori Franţa pe unde să viea ne apăra 

la timp? Austria singură la o invazie, rusă al, 

fi putut să. ne dea un repede ajutor. Austria 

astădi sub protecţia Rusiei; mai târdiii va fi 

poate vasala, ei. Apoi a cere independința, fără 

garanţie, fără mijloace de a fi apăraţi la nevoe, 

fară a av6 vecini să”i doară în inimă intrarea 

Ruşilor în mijlocul Românilor, este curat a ne 

face organe prin sciinţa saii prin nesciinţa Ru- 

şilor, a ne deslipi adică, de 'Turcia ca indepen- 

dinţi, a rămâne în soarta noastră şi la cel mai 

mic pretest să poată Rusia. declara resbel Ro- 

mânilor. La o asemenea împrejurare pentru Ro- 

mâni,. pentru o mână de pămînt nimeni. nu 

declară resbel Rusiei ca să ne susţie; nimeni 

pentru atâta nu'şi strică relaţiile şi interesele 

cu Rusia. Pentru Turcia, pentru - integritatea ei 

se face resbel general, iar pentru „România nu. 

Aşa dară, pentru că nu 'e.putinţa de: garanţie 

şi prin urmare şi: de resbel, noi nu vrem să pe- 

rim, şi Sub protecţia "Turciei putem esista cu 

autonomia noastră. | 

„Pricepi D-ta acum, adăogai eii, pentru ce
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Ruşii, prin unii ca Ştirbeiii, ar dori independinţa 
noastră, ca, să ne poată adică înghiţi ast-fel cum 
în cele de acum nu le “ine aşa, facil; căci 'Tur- 
cul nu ne lasă,. şi pe Turcu nul abandonă . 
Europa sai interesele ei; şi noi graţie acestei 
armonii de interese putem esista. Daca Ruşii 
voesce binele Românilor şi cu adevărat indepen- 
dinţa lor, ar face .mai întâiii ca să esiste et: ar 
da înapoi Moldovei Basarabia, ar indatora pe 
Austria să-i intoareă Bucovina, ar face să se 
unească cu Moldova şi 'Ţera. română, Transilvania 
şi Banatul, şi ar face a se compune o putere 
de vre-o 11 milioane Români, la -care cred că 
Turcia n'ar face de cat bucuros să aplaude, căci 
se scapă de un vecin ca Rusul şi se pune coaste 
la coaste cu un vecin amie şi nepretenţios : ca 
Românul. Insă unde? Muscalul nu numai că nu 
va una ca aceasta, ci încă inventă şi fabula Im- 
periului Daco-Roman şi încrimină cu dinsul miş- 
carea Românilor prin manifestul său. din Iulie 
1848. El curat astăgi va să ne deslipească de 
la 'Turcă cu ori-ce titlu, să rămânem în voia, în- 
templărei sub a lui. d'a dreptul influenţă, fatală. 

„Nu v& maj spui incuviinţarea, cu care fură, 
lăudate principiele noastre de autonomie şi de 
suzeranitate, prudenţa mişcării noastre şi curăţia
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acesţui partid sai: totalităţi de. Români pe care 

ei îl numiam național. 

— Imi pare bine, termină, că vă cunoaş- 

teți interesele, Domnilor.“ 

„Rămâne, fraţilor, a. judeca din această în- 

trevorbire, machinaţiile Rusiei, a ved6 cine sunt 

oamenii ce vor să, ve legene cu asemenea ilusii, 

ce relaţii şi ce simpatii ai ei, care le e viaţa 

trecută şi asupra căror sunt antipatiile lor? Cer- 

neţi şi. discerneți bine. şi apoi determinaţi: -Vă, 

Ei mi-am făcut datoria... 

„De mai aşi fi avut a mai. urma. cu insăr- 

cinarea ce. ml-aţi fost dat, nu v'aşi fi comunicat 

încă această întrevorbire. Fiind-că mă trag însă 

cu hotărire a nu 'mai lucra în numele nimului 

de cât al meii însumi, şi fiind-că r&mâneţi sin- 

guri solidari de. ori-ce veţi face, credui de ulti- 

ma'mi datorie a vă lumina. Comparaţi întrevor- 

bivea aceasta dela Martie 1849, cu manifestul 

“rus ce circulă astădi prin Moldo-Valachia, Bul- 

garia şi Serbia, ce promite Muscalul la, împre- 

giurare de resbel; unirea Moldovei. cu țara Ro- 

mână sub guvernul naţional, despărțite de Turcia 

şi sub protecţia d'a drepti a Rusiei]! 

„Salutare şi frăţie. 

„1849 Decembrie 5 (7. 

" Paris. 

„IL. Eliade. 

—
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„P. 3. Cu tragerea noastră, fraţilor, cred că 

vă veţi învoi, dacă v8 despărţia numai persoa- 
nele iar nu principiele, saii dacă, veţi fi bărbaţi 
de învoit. Nu luaţi, vă rog, de insultă această, 

“trăsură repede, căci cugetul ei: este spre a vă 

atinge amorul propriu ca să arbtaţi -că ştiţi a 
vă uni şi a vă înţelege în onoarea. şi mântuirea 
causei ce infăţişaţi. Noi puţinii am sciut a ne 
învoi şi ne vom învoi şi de aci înainte, şi vă 
vom lăuda faptele ori când vor merita laude. - 

„Fiind-că incetez de astă-di ori-ce corespon- 
dinţă în general către D-v. şi. rămâi în relaţii 
particulare numai cu-cei ce mă vor onora cu 
amicia D-lor, m8 simţ datora vă mulţumi la 
toţi de încrederea cu care m'aţi onorat şi a mă 
disculpa de dou& grele împucinări sai patime 

„ce mi le inculpară mai mulţi fără dreptate. 
„Una este rancoarea ce "mi daţi mai toți, 

fără cuvint, sait patime personale şi alta graba 
de a ve însciinţa despre D. Ghica care o daţi 
că s'ar nasce din aceeaşi rancoare, vă amăgiţi însă. 

„Ei am avut cu adevărat ura asupra unor 
oameni ce m'aii păgubit în parte, nvaii alungat, 
m'aii persecutat, m'aă ruinat, pot dice Şi ma- 
terial şi moral, şi i-am uitat. Nu ma augit ni- 
meni vorbind de dinşii. Mi s'a intemplat dela 
mișcare incoa să mă insulte mulți din fraţi în



CĂTRĂ EMIGRAȚII DELA BRUSSA 103 
  

faţă şi am răbdat; am ţinut poate socoteală 

pentru ce: se atingea de mine; n'an amestecat 

insă” simpatia personală cu causa. Dacă i-am 

- vă&dut că sunt de aceleaşi - principii şi consecu- 

enţi. nu m'am despărţit de dinşii. In timpul 

mişcării vrură reacţionarii şi organele ruse să 

mă lege şi să mă 'ucidă,; cu ei făcură, causă co: 

mună chiar de ai noștri, şi i-am uitat. 

„D. Ghica nici nu m'a păgubit, nici judecată 

am avut vre-o 'dată cu D-lui, nică n'am venit in 

faţă la vorbe grele, nici a fost în: țară ca să 

conspire să mă ucidă, nici a fost considerat de 

mine în rendul nebunilor şi esaltaţilor; şi vă 

spuii că, G'ar fi fost fratele mei consânge oră tatăl 

mei şi aş fi văgut arbitrarii eşind din prin- 

cipie, aşi fi tractat mai aspru. A susţine cine-va 

fără părtinire principiele, a se uni cu cei ce Vai 

supărat în persoană şi a combate-pe cel ce se 

abate dintr'insele, fie amic, fie indiferent, fie 

inamic, asta nu se chiamă rancoare, dacă ştiţi 

ce e rancoarea şi patima personală. 

„Ei politicesce nu urăsc decât pe cei ce 

stăruesc a fi abătuţi din pyincipiele politicei noa- 

stre, şi D-v. rancoare o niimiţi aceasta ? Svân- 

turată Patrie, dacă fiii tă judică ast-fel! Ura, 

rancoarea. orbesce şi vedeţi că inventă şi cele 

neexistate, calomniază, şi eu cum putuiii tăce
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peste două luni de marşa inconsecuentă şi com- 
promițătoare, şi ţinută a nu-se divulga mărgi- 
nindu-mă numai .a face să i se oObserveze de 
către amicii săi, apoi această tăcere de 80 dile 
aproape, şi nevoia de a răspunde, când mi s'a 
pus sula în coaste, grabă o numiţi? Aşa e graba, 
aşa e rancoarea în inimele D-v., că: nu: puteți 
nică discussi pentru persoane altele de ale D-v. 
să le ţineţi cu pace şi cu consideraţie ? Intre 
D-voastră cu adevărat în mare durere a mea a 
ajuns ure personale, care, de ar fi alinate după 
cât este de rece inima mea şi indiferentă pentru 
D. Ghica, crede-mă că v'aţi invoi şi înţelege. 

„Imi pare. bine că disculpându-m& aflu oca- 
sie a ve lovi şi aşi dori să ve usture, să mă 
uriță, să m& daţi reilor, numai să ve uniţi D-v. 
Uniţi-vă încai în ura asupra, mea, căci adesea 
face şi ura minuni de unire. Sfatul Tudeilor nici 
odată n'a. fost mai unit ca în judecata ce con- 
damnă pe Christ şi liberă pe Barabas. Daţ 
o probă de unire, şi fie şi în ură, numai fiţi 
string. Insă vai, pe cine nu-i unesce Dumnedeii 
adică sinceritatea, inima curată, cugetul sacru, 
abnegarea de ale sale şi de sine, discordia cu- 
rend îi: desunesce. : Uitaţi-vă în emigrație şi ve: 
deţi câţi sunt uniţi ? Aceia ce cu inima, pe inimă 
au intrat în mişcare şi ati-luat crucea, Şi s'au le-
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pădat de sine. Dacă jumătate emigrația se com- 
pune de asemenea oameni, ce minune ! ce tesaur 

pentru Patrie !. 

„la să numărăm pe cei uniţi. în principie 

şi în stimă reciprocă, de vor fl după . cum ai 

fost până acum : 

-2 Golesci, Nicolae şi Ştefan, 
Tell, 

5 Maghieru G., 
Gr, Gredişteanul, 

„. Aristia, 

Pleşoianul, 
Christofi, 

Nigulică, -- 

Zosima, 

Russo, 

Serurie, | 

Părintele Ioan, 

Părintele: Şapcă, Să 

„Eliade şi cu toţi cei- lalţi mai „tineri cum- 
naţă al lui şi amici pe:cari i-a avut ca pe nisce 
fi. Nu le rechiem numele, căci inimile lor le 

spune...De vor -fi ăştia uniţi, ce mai - frumoasă 
unire ! şi cât e de durabilă, căci e vechie, curată, 
fără. interes, fără precugetare. Unii. ai moşte- 

„_nit?o dela, părinţi, alţii ai supt'o cu laptele, alţii 

| ai sanctifiat'o cu. stima şi cu afecţia' candidă 

Amintiri, Ghica, 27,641 45
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şi entusiastă. Vie peste voi toţi, fraţilor, această 
stimă, incredere şi unire de care noi ne putem 

încăldi, căci ving dela spiritul consolaţiei, al ade- 
vărului, dela, spiritul acela ce în limbi de foc se 

revarsă, peste tot omul ce-l adoară şi-l cultivă. 

„Salutare şi frăţie. 

„Incă "o vorbă despre rancoare şi patimi 

personale. Vreţi să vă spuiii 'curat.: Acum sunt 

tras, şi ca, om ce nu înfăţişez nici o causă, de 
voii considera pe D. Ghica iar ca om de nici 

un pârtid, de îl voii scoate din politică şi din 
stăruința, ce câte o dată avi a se amesteca în 
lucruri ce nu le cunoscea, credeţi-mă că îl con- 
'sider cu mult mai mult decât pe mulţi Români: 
din Paris şi de aci dintre D-voastră. La mine 
nu e rancore ci consecuenţă de principie. 

„Să vă spuiii ce face neunire: Dragostea şi 
ura oarbă şi fanatică, ce aii oamenii pentru unele 
individe. Asemenea afecţii sunt iertate în familii, 
care şi. ele strică câte o dată, că mâncă educaţia; 
nu sunt iertate însă în marea familie a societăţii. 
Asemenea nici urele. oarbe şi fanatice cu atâta 
mai mult nu sunt iertate; pentru că cu cât sunt 
de fatale cu atâta sunt şi ridicole, sunt ure Don- 
Chişionesci. Ariosto are nisce eroi mai mult; ima- 
ginari, şi Napolitenil şi în giua de astăgi, unil ţin
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cu un eroi şi alţii cu altul, şi ajung de schimbă 
la stilete; injurele, tirnuirile,. trântelile şi: basto- 

nadele nu se mai ţin în socoteală. Nu faceţi aşa, 
dacă sunteţi bărbaţi. Fiţi scumpi la laude, ţine- 
ţi-ve afacţiile: pentru relaţii particulare, iar nu 
in cele publice; şi când sunt neinvoiri între in- 
divide, nu le faceţi neînvoiri publice. Judecaţile 
rece, lin, fără părtinire şi condamnaţi ca băr- 
baţii iar nu ca selbaticii. Fugiţi de adunări unde 
se: uită questiile şi se ocupă de personalităţi; sau 

mai. bine, de puteţi, daţi-le o direcţie utilă şi aba- 

teţi-le cât puteţi de a se ţine cu cheltuiala celor 
ce nu sunt de faţă.. Ast-fel de adunări astădi în 
Juniea, înaintată nu se e ține aid între muieri.“ 

No; XIV. — _. Nicolae Golescu către. Ion Ghica la 
i Constantinopol. ' 

«Paris le 5 (17) Ferziie 1849. 

„Cher ami, | 

„Je m'empresse de vous envoyer les papiers 

ci-joints, qui vous feront comprendre la resolu- 

tion que nous avons prise. Ubicini est charge 

de vous faire voir le memoire que nous voulons 

donner a la Porte; siil se trouve &tre de votre 

gout signez le aussi avec les autres! “Valaques 

qui se trouvent lă 'bas et donner le vous mâme
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en le distribuant ensuite a toutes les autorit6s 

tant Turques qu'6trangăres. Mon dâpart pour 

Constantinople. a 6t6 encore renvoy6 manque 

W'argent. Nous sommes dans une pauvretâ com- 

plăte. Pas moyen de pouvoir. emprunter ici un 

seul sou. Il nous faut donc attenâre que lar- 

gent nous vienne de -chez vous. Si ces M.M. les 
Tures voulaient nous aider. pour le moment en 

nous prâtant quelques milliers de piastres pour 

pouvoir nous transporter d'ici, ils: seraient bien 
charmants et nous leur serions bien plus re- 

connaissants. Tâchez, cher ami, de toucher un 
peu cette corde et nous faire savoir le plutot 

issue de cette nâgociation. Mes amitiâs sincăres 

ă tous les Moldovalaques particulizrement ă Bal- 

cesco et Balatzeano. N'oubliez pas de me met: 

tre aux pieds de Madame votre 6pouse. Adieu 
cher ami.“ 

N. Golesco. 

„No. LI. — N. Golescu lui Ion Ghica la Con- 

stantinopol. 

“Paris le 7 Mars "1849. 

„Mon cher Ghica, c'est pour vous rappeler 
que nous n'avons point de P'argent que je m'em-
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presse de vous 6crire la presente. Dites le ă ces 
M.M. et faites tout .votre possible de nous en- 
voyer, car autrement nous serons oblig6s de d6- 
mânager. ă Clichy. On dit que les Hongrois com- 
mencent ă faire des merveilles. Dieu veuille qui'ils 
r6ussissent, alors seulement nous -pouront nous 
d&barrasser des Russes en nous unissant avec 
les Croates et les Transylvains. Il me reste main- 

tenant a vous. prier. de faire mes amiti6s sin- 

căres ă Balcesco et mes:  baise. mains ă. “M-me 

votre Gpouse, 

Votre devou | 

„A. Golesco....: 

No. LIX.— Proces verbal al emigraţilor dela: 
Constantinopol. 

„Astădi 8 Martie (stil noi) anul 1849 adu- 

nându-ne noi, sub-iscăliţi emigraţi Moldo-Români 

din. Constantinopol am -chibzuit : | 

„Că interesul naţional cere ca ambele emi- 

graţii Române din "Moldavia şi ţera Românească 

să se împreune sub o singură direcţie, care să 

lucreze pe lângă cabinetele -şi popoarele Euro- 

- pene pentru unirea - “ambelor Principate întrun 

singur Stat, sub suzeranitatea Turciei, şi dobân-
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“direa, dreptului de a provoca, pe temeiul drep- 

tului de autonomie a ţerilor, o reformă, potrivită | 
» cu, trebuinţele societăţii noastre. - 

„Că pentru a put lega relaţii intime. cu 

cabinetele şi a trage confiienţa lor, este neapărat 
„a încredința această direcţie, căreia, i. se va su- 

pune toată emigrația, unui. singur individ. 
„Această chibzuire a noastră se va, face cu- 

noscut tutulor faţilor emigraţi din cele-lalte 10- 
curi prin DD. Răducanu Rosetti şi i N. Bălcescu, 
ce s'a numit secretari. 

„Iscăliţi: Theodor Raşcanu, 1. Bălăceanu, Ion 
Ghica, G. Zalic, K. Alexandrescu, M. Marghi- 
loman, N. Catargiu, D. Gherghel, N. Bălcescu, 
Rad. Rosetti, M. Serghiescu, Nicolae Ipătescu, 
I. Ionesco.“ 

No. LIV, — Diurnal 

„Astagi 2, Mai anul 1849, sub- semnaţii 
Emigraţi Români din, Brussa, luâna in băgare 
de seamă punerea la cale făcută de către fraţii 
Emigraţi din Constantinopole, că, pentru intere- 
sul naţional, ambele emigraţii. Române din Mol- 
davia şi ţeara Românească să se împreune sub 
o singură. direcţie, care să lucre pe lângă cabi- . 
netele şi popoarele, Europeene pentru uniunea
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ambelor Principate intr'un singur stat tot sub 

suzeranitatea Turciei, şi pentru recunoascerea re- 
formelor cerute de trebuinţele societăţii noastre, 

pe temeiul dreptului de autonomie a ţerilor; şi 

că tot o dată, spre a put6 lega relaţii intime 

cu cabinetele şi atrage confienţa lor, este nea- 
părat a încredința această direcţie unui singur in- 

divid ;—noi, adunânâu-ne şi deliberând, ne unim 

atât pentru uniunea ambelor Principate, cât şi 

pentru încredințarea acestei direcţii unui singur 

individ. Tot o dată însă, luând in băgare de 

seamă că este neapărată trebuinţă ca acest cap 

al emigraţilor să fie însoţit şi de un comitet, am 

găsit cu cale cele: următoare : | | 
„1). Acest comitet, să, fie compus din cinci 

membri. 

„2). Daca capul emigraţilor, după majoritatea 

glasurilor se va alege dintre Românii din Mol- 

davia, atunci. comitetul să fie compus de col 

din Moldavia şi trei din ţeara Românească ; 

dacă capul se va alege dintre Românii din zare 

Românească, atunci în comitet să fie trei membri 

din Moldavia şi doi din ţeara Românească. 
„3). Capul Emigraţilor. va av6 în delibera- 

țiile comitetului numai părere consultativă iar 

nici o dată vot.
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„£). Capul „Emigraţilor nu va pute nici o 

dată să trateze chestii nedesbătute . şi nedecise 
de comitet, şi întrun cuvint nu va put6 lucra 
nimic fără, cunoscinţa acestui: comitet... 

5). Toate lucrările comitetului se vor urma 

printi'un jurnal, care se va pune în lucrare când 
va fi subsemnat de majoritate. 

„Pe aceste base dar păşina: întru alegerea 
atât a capului Emigraţilor cât şi a membrilor co- 
mitetului: prin votaţie, -a eşit resultatul următor : 

- Pentru cap al emigraţilor 

D. Constantin Negri cu voturi. . a 15 
um Nicolae Golescu , .,„ .....5 

Pentru membră comitetului 

D. loan Eliad  cu'voturi ...:. 19 
» Nicolae Golescu „. :..,. 1 

-». Stefan Golescu . , . 8 
» Alexandru Georgie Golescu « cu “voturi, 19 
„ Christache Tell. cu voturi. . . .10 
» Vasilie Alexanâri e 1 20 
Nicolae Bălcescu pa 
„ loan Majorescu ml 

„Această găsire cu cale şi alegere se va, face 
cunoscută, fraţilor Emigraţi din Constantinopole,
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care. 0 vor comunica şi celor-lalţi emigraţi din 

ambele Principate ce:se mai află prin alte lo- 

curi. Tot o dată însă vor cunoasce toţi fraţii 
Emigraţi că, această alegere va fi recunoscută 

de noi, dacă şi de denşi, se vor priimi articolele 

sus alegate.“ | 

| Subscrişi: O. Zossima, D. Florescu, 0. Ser- 

giad, G. Lăzureanu, Radu Golescu, A. Zane, P. 

Cernătescu, N. Russu, Negulici, Al. Muller, D. 

Duţulescu, Alexandre Golesco, C. Filipescu, loan 

Maghiero,. Iorgu Giurescu, G.. Valleanu, K. Pă- 

deanu, I. Şimoni, Gr. Ipătescu, G. Serurie. 

„No. LII. — Pmigraţii dela Brussa către Jon 

| Ghica. 

„ „Dommale Joan Gica, 

„Vi se trimite cu aceasta resultatul delibe- 

raţiilor- şi votaţiei emigraţilor din Brussa asupra 

formei şi "numirii “direcţiei emigraţilor Români 

din ambele principate, şi sunteţi învitaţi ca, co- 

municând acestea şi celorlalţi emigraţi din alte 

locuri, să ne impărtășiţ de resultatul. general 

al 1 votaţiilor. 

„Vă rugăm asemenea, să ne rocomanăaţi şi
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căţi-va, fraţi Moldoveni din care să alegem pe 
al cinciiea membru în comitet.. 

„Salutare şi frăţie.. 

pentru emigraţi! din Brussa 

C, Zossima, A. Golesco, Radu 

Golescu, A., Zanc.“ 

 „Brussa, 18 (26)-Maiă 1849. - 

„Xeo. XVI -z Iiade « Către. Negulică. 

„Frate Negulică, 

„Am priimit scrisoarea D-tale. Am respuns 
la toţi fraţii în general. şi Dv. căror mi-aţă scris 
în particular. Vă sunt foarte recunoscător la toți 
pentru încrederea, ce ne daţi. . 

„Sunt, frate, foarte mângaiat, scrisorile în 
parte: ale D-voastră mi-au făcut. mult bine. Nu . 
sei nimic despre familia, „mea dela, Fevr. Eram 
toţi. fără, nică un soldit, ei mai vîrtos ajunsesem 
să. nu mai am nici hârtie pe ce să- -mi cumpăr, şi 
seara. m8 culcam fără, luminare. Asta mă uluia 
de tot şi mă făcea să pierd şi singura mângaere 
a scrisului. 

„Nu pociti Să- ți spun până la câtă baseţă
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ajunsese intrigile şi corespondenţele . din Con: 

stantinopol : .pâra, calomnia,. ridicolul, toate s'au 

cercat, o 
„Sunt marţori. peste 10 francesi cu care am 

călătorit dela Marsilia în Constantinopol. Ei sunt 

incă in Constantinopole, şi mai virtos D. Dufour, 

pe. care il cunoasce. Cocoana Zinca. De vei merge 

în Constantinopol, fă cunoșcinţă cu dinsul,. în- 

treabă-l cât ne iubea toţi francesii pe batel, cum 

era. representată naţia cu noi.trei, şi cum era 

“cu D. Creţulescu ; în .ce fel de chip simţimen- 

tele noastre şi purtarea ne recomanda, şi până 

unde conversaţia ;în diferente -materii îi făcea să 

se apropie de noi...Hei, bine, s'a. coborit D. Cre- 

ţulescu a scrie şi aceasta că, îl :crăpa obrazul de 

noi pe.batel, că intram în discusii, cum ne r&- 

mânea francesil, că scoteam cordelele Nişamului, 

şi alte lucruri neadevărate. Ca să pricepi cât nu 

se sfiesc oamenii ăştia de a-şi degrada fiinţa şi 

a inventa minciuni, întreabă, aşa, te rog, pe de- 

parte, spre. convincţia D-tale, când vei merge în 

Constantinopole, pe. ori-care Gin francesii ce. aul 

venit .cu noi. Prin. Dufour poţi face. cunoscinţă, 

cu „toţii. Vedi asta. nu e pâră ci apărare, şi: de 

aşi fi să mă apăr pe mine aş tăce: sunt şi alţi 

doi sfăşiaţi. - ...: pe ra 

„Frate Negulici, fraţilor Zossima, şi Russo,
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dacă m8 iubiţi cum vă stim şi vă iubesc, vă 
rog ar&taţi-mi acelâşi semn de dragoste, toţi seri- 
i-mi cum vă scrii frate iar nu Domnule, căci 
fraţii ce am avut dela: mama i-a luat Dumne: 
deii ; şi mama ca să mil dea n'a simţit atatea 
dureri la: nascers, cât a simţit şi simte mama 
noastră Patrie. ca; să ne infrăţească şi să ne dea 
fiecăruia atâţia -fraţă.. Durerile patriei ne-a în- 
frăţit, fraţilor, şi nu ine mat poate despărţi de 
cât numai infamia, în care am av6 nenorocirea | 
să cadem vre unu din no, e i. 
„Nu sciți: eu câtă căldură vă dai numele ae 

îrate, şi câtă, mângâiere îmi va face: când îmi 
veţi da şi D-voastră: acest nume. La revedere. 

” „Salutare şi frăţie. Ma | 
a Î. Eliad. „<20 (1) Jul. 1849. . 

| 

„P. S.Dela Unguri se aud minuni. 
_mP. S. Nu 'scii un lucru, ţi-aduci aminte la 

Braşov, când cu nici, un chip nu puteam să mă 
despart de copii şi să-i las în foc ca să mă în- 
Care cu. însărcinarea ce mi-aţi dat'0. Iţi aduci 
aminte când îţi spuneam că fac două rele cu pri- 
mirea mea, întâi că-mi părăsesc copii şi al doilea 
că mulţi în -loc să o iea ca un sacrificii din partea 
unui tată: a-şi abandona copiii, or să mă urască 
şi mal mult şi or să mă sfaşie. Pregicerea mea
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s'a împlinit, pentru că era, vedere curată iar nu 

prevedere. - : 

„i aduci: aminte - iară că vă spuneam că 

calea e lungă, nevoile mari, depărtarea, -de - fa- 

milii îndelungată, şi e un mare rău a se aven- 

tura cineva în străinătate. „Mijloace n'avem, bani - 

nu sunt etc. | 

„Atunci D-ta. cu: “ad, nu-mi aduc, aminte 

bine daca era. D. Duilie şi Rucăreanul, îmi qi- 

- serăţi că vorba este să faceţi ce puteţi şi fiind 
că nu sunt alţi bani, să meargă unul în loc de 

doi şi prin urmare să merg ei şi Să- mi daţi mie 

acei cinci sute galbeni. / 

„Daca aveţi. suflet spuneţi ce v'am r&spuns : 

Astă propunere mi s'ă părut o nenorocire ; n'am 

putut să primesc, v'am -spus că numai. augirea 

ei o să răcească pe D. 'Tell, şi cu dreptul o să 

se simtă rănit ; v'am rugat să n'o mai repetaţi. 

„Hei bine, D. Tell mi-a imputat că am in- 

trigat ei şi că: mi-aţă: primit-o D-voastră ; alte 

atâtea. I-am spus 'cu. toată răceala că nu e ade- 

vărat şi că timpul va "descoperi. adevărul, că 

pot; să-i aduc probe; mi-a dis că şi D-lui are e probe, 

căci i-a spus-o N. Bălcescu. | 

„Acum nimeni nu poate sci adevărul maj 

bine decat D-ta şi câţi eraţi de faţă. D-voastră, 

| sciți de unde a eşit; această vorbă şi acea părere.
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Singuri puteţi veds că duhul: acestor oameni nu 
e de împăcare ci tot de desbinare. Nu se ruşi- 
nează a asupri şi a spune - minciuni, numai să 
vadă -că pot desbina. 

„Arată, te rog, îimbr ăţişăr ile mele la toți fraţii. 
„A le scrie la toţi:n'am putut, pe rând însă le 

Voiu ar&ta dragostea şi stima mea. Fraţilor Zanea, 
Ipătesci, Serghie, Serg ghiade, Flor escu, Filipescul, 
Mano, Giurescu şi cei-lalţi, spune- le toate sim- 
patiile- mele, A revedere, « | 

No. o: eri —1. "Eliad către Russo, 

| »Prata Buisso, 

lu dai numele acesta, căci câtă carte scii, 
ai înv&ţat-o. singur ca şi .Rousseau, şi apoi până 
nu va muri tiranul, şi sistema despotică ce apasă 
pe Ruşi nu va:pieri, Rusul e un sclav. Atunci 
când 'va fi liber, n'am de.ce 'să-l urăsc, e şi el 
om şi Creştin ; „până atunci însă mi se pare că 
te pr ofanez numindu-te- Rusu. Primesce dela mine 
această -schimbăre şi fie ca o -profeţie, daca nu 
ca să ajungi pe marele filosof în genii, cel puţin 
in“ spiritul şi simţimentul de: egalitate, de ome- 
nire şi de onre.: 

„Îmi place şi mă stim norocit a-ţi sirânge
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mâna şi a te numi frate. Scrisoarea D-tale îţi 

onoară caracterul, a plăcut tutulor fraţilor că- 

rora am citit'o. | 
„Scrii de. unire şi stimă reciprocă. Ea, sin- 

gură ne mângâie în streinătate, cei uniţi suntem 

şi vom fi uniţi d'aceleaşi principie. Fraţii Golesci, 

Grig. Grădişteanu, Pleşoianu, Hristofi, Aristia 

"Teologul, ne vedem mâi tot- deauna;; se înţelege 

că şi cu noi trei N. Golescu, Tell şi "Eliade ; cei- - 

lalţi s'aii despărţit ; după ce aii fost destula 

vreme constituţionali, acum s'a ales cu calitatea 

să fie "democrați,  despreţuind o biată cantitate 

ca noi de vre-o sută de emigraţi Şi de o ţâră 

întreagă ce geme. : 

__ „Ce frumoasă simţire şi ferbinte mi-a deş- 

toptat espresia D-tale când vorbesci de D-na Go- 

leasca şi te esprimi cu vorbele „Mama D-lor 

Golesci şi a noastră a tutulor.“ Dar, fraţilor, bună 

şi mare mumă aveţi, Romană şi la chip şi la 

inimă. Ea a făcut şi a inspirat aceşti patru voi- 

nici, şi rabdă ca o spartană dorul de mumă cu 

cea mai mare resignaţie. Să vă trăească mama 

asta. Şi respectul ce îl sunteţi datori să-l arătaţi 

prin dragostea copiilor dumnea-ei. 

„Din Transilvania am priimit câte-va numere 

ale foaiei „Espatriatul.“ D. Boliac redactorul ei 

şi Părt. Ion ne servesc causa foarte bine prin
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acea foae, însă, scii ce? şi pentru densa n'ait pu: 
îmt tăcea. D. Ghica, scrie în Paris, luând'o în 
bătae de joc, ridiculând pe Boliac cu batalionul 
sacru şi arătându-l că a furat, idea, lui Bălăcescu (?) 
Adică trebuia să stea cei. din Transilvania, să 
nu scrie nimic, să nu facă nimic până nu va 
cere voiea saii: nu vor veni acel ce aii luat în 
monopol şi patria şi corespondenţa, şi lucrările. 
In loc să le: mulţumim căror se ostenese şi ne 
servesc causa cu atâta curaj şi demnitate, îi iea 
în ris! Ce micşorime! Să dea Dumnegei să fie 
numai invidie şi. micşorime de suflet, iar nu şi 
trădare. A Ra 

„Salutare şi frăţie ! Da 

| e L.: Ehade, 

«20 (1) Iul, 1849.«



  

XI. 

„Ali Nead Efendi întovărăşise pe tinerii Ro- 
mâni la Brussa, şi remăsese cu ei acolo ca co: 
misar însărcinat cu supravegherea şi întreţinerea, 

lor pe comptul statului. Se închiriase mai multe 

case în cari locuiau câte şese şi şepte sub 

un acelaşi acoperiş, unde aveai miasă şi “în: 

grijire. Mal târzii” deţinuţii, cerând a li se da fie- 

căruia, individual partea ce costa întreţinerea lor, 

şi cererea, încuviinţându-se, primeai fie-care câte 

o mie de lei pe lună chiar daca părăsea Brussa, 

şi se' ducea de se aşeza la Constantinopol saii la 

Smirna. -: ae 

La -Brussa viaţa era ieftină şi trăind chiar 

ca nisce Beizadele, cum le ziceaii toţi acolo, pu- 

tea pune :de o parte din 'mia de lei ce li se da 

Amintiri Ghica. 27,641. 46
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pe fie-care. lună. Şi, în devotamentul lor pentru 

ţeră, hotărise ca acele economii să le trimită re- 
gulat lui Eliad la Paris pentru a serie şi a tipări 

pentru susţinerea şi apărarea drepturilor Patriei, 

cea ce a urmat până la regularea pensiei ce fă- 

cuse Poarta lui Eliad şi lui Tell, când s'a sta: 
bilit la Chio, până la întoarcerea lor în: ţ6ră. 

Iată aci câte-va: din epistolele urmate între 
Eliad cu tinerii dela Brussa, între care recita dis- 
cuţiunele neplăcute, şi bănuelile ajunsese până 
a pismui, a se iscodi Şi â-ŞI intercepta, scrisorile, 

dând: un trist şi dureros spectacol streinilor şi 
consulilor: dela Brussa.. Din nenorocire însă cei mal 
„mulți prin sentimentele, . învățătura, .şi:. purtarea 
lor: eraii : căutaţi, şi bine, “primiţi: în: tote : casele. 

i pa 

No. ;XLIX, — Bliad către deţinuţii dela : Brusăa. 
Ii «Paris 1549 Iul, 20 (1)... 

pu mPraților di Brugsa, 
"Scrisorile Dumnea-voastră ai făcut '0 serbă- 
toare pentru toţi Românii nerătăciţi din Paris. 
Este mal o septămână de când le-am primit, şi 
orl-când-:ne intâlnim,; fie-care. nu . se poate ţine 
incă „de: a nu esclama;: fără. veste. cate un: fras 
de  bucurie,. “de: mirare, de... entusiasm :: „Ce.bu-
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„Curie:!—bravii Români !—generoşi băeţi!—nu 

„piere: patria noastră cu ast-fel de fii!“ 2 alte 

asemenea, | A 

„i „Sunt, plin de. mulţumire şi de recunoscinţă 

că scrisorile mele s'au primit de Dumnea-voastră 

şi : Sati simţit :în adevăratul lor sens; cădă-.cu 

copiile lor schimonosite poate, umblaseră .unil. a 

face mare. r&i, :r&ii' de desbinare, făcându-le fel 
de fel. de. restălmăciri, aia 

i ui. „Fraţilor, -eă "cuget că eram datori + să vă 

scriem. pe toată expediţia, dându-vă socoteală de 

ce; facem, ar&tându-vă cugetările -şi părerile noa- 
stre, luminându-vă asupra. ori-cărei curse ce ni 

se întinde, povăţuindu-ne .unii. pe. alţii -cu blân- 
deţe şi cu. inimă curată. În loc să fiii :încriminat 
că nu am urmat aşa, că:nu v'am scris “în tot- 

“deauna ; mă încrimina din-contra pentru - acele 

puţine: şi două. scrisori, de ce să le. scrii. Ei 
vor. să aibă. monopolul'tutulor, -ei singuri să cu- 

gete şi sa facă şi :să lucreze ori cât de răi.şi * 
copilăresce ;. ei. singuri . să scrie -şi: să. ţie 'cores- 

pondenţe:cu cine vor, fără să dea, socoteală ni: 

mănui. Calomnia, fie monopolul" lor, iar consiliul 

şi. luminarea, . darea, părerilor. este un-“drept al 

fie-căruia.. Pe “toată: espediţia vin felurimi de 

scrisori din Constantinopol, când cu o idee când 

cu alta, când cu:0 pâră, când':cu' alta, când
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„pline. de.. batjocure  şi' ridicole, al cărora, scop 
nu:e decât să ne 'desbine şi să ne facă a 
eşi din programa mişcării şi abjura principiele 
constituţiei, compromitându-ne în ochii naţiei ce 
a jurat pe dinsa şi sufere pentru dinsa, în'ochil 
Europei şi in: ochii Turciei. Aceste scrisori sunt 
iertate, .necriticate, pentru că. Dumnea-lor Şi-al 
arogat :monopolul de a scrie.. Ei însă pentru 
două scrisori fui condemnat - de Dumnea-lor;, şi 
pentru ce ? căci v'am dat părerile mele care le 
aveţi şi D-voastră ? căci. vam mărturisit pIo- 
fesia mea, de credinţă? căci v'am spus şi pe va- 
por şi într'aceste scrisori că capi n'am avut de- 
cât Patria sai popolul şi că nu ne trebue capi? 
căci mi-am luat o datorie inspirată de dragostea, 
către D-voastră, şi de virsta mea a. crede că vă 
dau oare-care consiliuri ? .. ..:: 
„Pe autonomia ţărei şi pe suzeranitatea Porții 
am jurat.: Oare. ce -va .:zice ' lumea, : când dintre 
emigraţi, ce broşure .ca cea dela Londra, în care 
se atacă Porta? Când aintre. emigraţi ce pro- 
testuri ca cel care s'a. văzut din partea unui 
comite! democratic ?:Numele nu fac faptele; daca 
chiamă pe: cineva Aristid. ori Caton,. ori Achille 
ori Petru va, să zică oare că şi este însuşi: A- 
ristide, ori. Caton,. orl Achille al antichităţei, ori 
Apostolul Petru ? Sau că virtuțile acestor băr-
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baţi ai trecut în: omonimul :lor?. Franţa :astădi 
șe zice democratică şi nici o; dată.libertatea, n'a 
fost, mai. înnecată într'insa, ca astădi. Pentru ce 

cu un nume atât de profanat de impostorii con- 

timporani, cu: un. nume; atât; de: batjocorit în 

Franţa. să abjurăm principiele sântei. noastre con- 
ștituţii bazată pe datinele . ţării care -fac, ceva 
mai sacru. decât, o: demonstraţie. şi să ne per- 
dem causa cu copilării ? insă acestea, nu vin. de 

la, copii, că sunt destul de mărică..;. .,: 

„Acum în urmă. se mai făcu o. hartie. in Con- 

stantinopol mai. oleoleo. Cine .a, auzit. de. dinsa, 

a .remas, în uimire de. atâta, iinprudenţă. Ungurii 

se plâng -şi prepun că a fost o cursă. pentru 

dinşii. a-i compromite cu “Turcia. Ungurilor, că: 

rora, li:s'a „propus s'0.primească, aii refuzat, . zi- 

când că. e nebună.. De „vi se.va:propune să sub- 

scriţi o. asemenea. hârtie, feriţi-vă, nu e curat 

lucru. Singuri scriţi să. se ţie. autonomia şi :su- 

zeranitatea ; prin urmare nu eșiţi „nici o dată din 

aceste două principii, Aci stă mântuirea noastră. 

Cel puţin de vor fi călcate, violate,:'să nu vie 

din. partea. noastră. .; Cuprinsul şi sensul acestei 

hârtii îl cunosc, însă nu pot .să vi-l serii. acum. 

Atâta vă rog.:: foriţi-vă. de a, pune subsemnătura 

pe ori- ce act in contra autonomiei. şi suzeraniţă- 

ţii; orl-ce act care ne „degradă : in, stare ea sclavilor,



726 - . a BDIAD 
  

ce schimbă stăpânii sau de bună voe, sait dați 
de. zestre, sau în schimb, sai vinduţi. Pricepeţi; 
fraţilor, o ast-fel: de hârtie cutezară unit 'să facă. 
Este lucru curat asta ? . a 

Aceiaşi oameni ce în Bucuresci făcură atâtea 
rele în înţelegere cu Odobescu, mișcaţi din pârghie 
în pâighie prin relaţii, ori de rudenie, ori amicie, 
să-I vadă cineva despărțiți. de: mai întregimea e- 
migraţiei şi să ţie ne'ncetat un drum. cu totul al- 
tul de al constituţiei, când! înapoind cu calitatea, 
când -prefăcendu:se că. înaintează cu - democraţii, 
când. în dreapta cu o hârtie, când 'în stânga cu 
un act; şi tâte faptele, tote greşalele' să se gră- 
mădească şi să'facă un tot ce ne vatămă causa, 
ast-fel că: inimicit noştri nu' ne arifi "putut vă- 
tima. Astea toate o repet şi o voii repeta că 
nu se pot. mişca decât; de pârghii! necurate ine- 
mice, şi creduli se: fac victime. — Sunt plin de 
mângâere 'şi' aplaud simţimintul de a vă ţine 
dreptul: de oameni liberi cu aceeaşi 'misiune fie 
care fără capi şi. fără vătafl.: Fapta D-voastră de 
a scoate din neavere şi a ne 'trimite una mie 
franci, e'0 probă vie că nu. vă trebue capi ci 
însărcinaţi, „avocaţi, servitori.: Pe -toţ Românul să-l întărească Dumnegeu tot-deauna de a plăti iar nu de a, fi plătit! Când plătiţi cereţi soco- 
teală. Ce aţi făcut D-voastră vă onoră şi noi
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primim :cu bucurie însărcinarea, Se va. da şi ce- 

lor de aci hârtia D-voastră. e i 

” “Eram hotăriţi, v'am scris. “cate trer ca. nu 

ne. mai amestecăm..în 'nimica:ca capl.saii coade; 

decât; numai ca. Români.. Pe condiţia asta, însă 

dea fi plătiți primim tot. .Nu'o mie! de francă 

ci şi chiar 'un franc :de;:ne-aţi fi: trimis din nea: 

verea D-voastră, .se: schimbă şi rolul şi langagiul: 

Nu mai. suntem: capi ci Slugi.: Pricepeţi vol:? .A- 

ceasta să: o cereţi. dela, alţii şi. dela - vol înşi- ve; . 

daca .v'aţi luat; crucea „care 0: purtaţi, a esua 

3 a: : proseripţiel. ea - 

' „Feriţi-vă de ambiţioşt; şi daca aţi văzut şi 

îi: mine altă ambiţie : decât a m&: sacrifica, ser- 

vind, fugiţi de mine,:că nu:v& suni omul; Atâtea, 

scrisori: nebune stai. de: faţă: de:pe- la; toţi. eştia, 

ce umblă să--vă amăgească cu. capacităţi, -ce zic 

că ai -mari, .cu minte: diplomatică,. alergări în 

sus 'şi în jos: ca 'să :desbine.:prin pire şi min: 

ciuni ; hei bine, aceşti: oameni în ţară, în timpul 

constituţiei, -n'apucaserăm .să fim recunoscuţi, şi 

mirosea muci. la: Domnie, scria scrisori pe la co; 

misari să facă a fi. aleşi de Domni; vă poate 

spune şi fratele. Scarlat: Filipescul. Apoi să crea- 

dă cine-va-pe i ast-fel.:de oameni,: „copilăroşi 3 

ambiţioşi fără. timp. şi fără loc ?. 

„Ce fac 'astăgi decât, intigi ? cine-l pune
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să, le facă ? Cu ce le-aţi greşit sai le-am greşit? 
Pentru ce mai toată emigrația să aibă, aceleaşi 
principii: pe. care aii jurat, şi numai ei nu? Va 
să. zică este că, suntem despărțiți în :dou& câm- 
puri ? Nu, un. câmp suntem toță, şi inimicul- ce 
sugrumă, ţeara,. ca .să.ne facă răi, afară recrută 
pe. aceia din emigraţi câţi sunt lepădaţi din sinul 
emigrației pentru pete de bani.. Ce a. făcut C. 
Bălcescul peste o: mie : de' galbeni publici ? Ce a 
făcut frate-so! Nicu “'şease :sute alţii ?. Nu zic 
să-l dea altora, cum i-am dat noi comitetului ales 
de D-voastră, ci nici să voiască a da socoteală 
nimului, zicend că .nu cunoasce: pe-.nimeni ! Ce 
v-am socotit noi:cână v'am dat socoteala şi banii, 
şi ce ne-am socotit pe noi?::Asta. va să. zică 
frăţie, a ne stima: unii pe: alţii, şi: a stima cei 
mai puţini. pe cei: mai mulţi; iar nu să eşim cu 
calitate. şi. cu: cantitate, şi apoi ca să facem răi 
să 'iscălim. la, comitete “ democratice” şi să voim 
a „schimba, oamenii: şi 'naţiile ca vitele. 
„In. Londra, astăgi se fac minuni.pentru Un- 
guri, şi noi stăm cu jina că nu ne. putem duce 
a mail cerca .întru a se mişca, cestiunea în fa- 
voarea 'Turcilor, şi prin urmare şi într'a noastră. 
Pentru ce? pentru că banil publici sait mâncat 
de cei ce umblă cu democraţii, par'că noi şi Voi 
n'am fi ceva [mai] mult decat democrați, daca ne
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nevoim a fi'creştini. „Noi aristocrați şi voi, cari 
dăm. socoteala: unul: altuia? "Noi aristocrați, :cari 
n'aveam . cu :.ce:;să cumpă&răm. seara; luminare 

şi -dioa hârtie, daca nu ne. trimiteaţi; voi'.bani ? 
Voi aristocrați, care nu suferiţi:. vătafi şi. care 
scoateţi ; cel: după urmă. obol ca: să ajutaţi. pe 

fraţii - voştri ?. Voi:aristocraţi ce v'aţă pus.cu.toții 
în egalitatea proscripţiei şi esilului, şi V aşi perdut 

libertatea ?::. si sii a 

„Să. vă: dăm socoteală. In. urma . protestului 

fară, chibzuinţă, n'am 'pornit mişcare în contra. ca 

să-l anulăm 'în. public,: socotind că-:nu e .bine să 

ne :scie lumea.:că suntem unii în dreapta. şi alţii 

în stânga. Am :făcut alt protest, ca:şi:când nici 

par fi:esistat al'lor. L”am dat la Ministeriul fran- 

ces:şi: am tipărit:-vre-o 'sută de :copii,..nu .ca: să 

se:.publice, ci:ca.: să le e impărţim pe | la al 4 noştri, 

dandu, le: socoteala..:::;: i pi | 

„Îl vom-trimite, şi la Lonăra ; nu Pam tri- 

mis, caci nu aveam cum să ne. ducem; dacă nu 

n6 trimiteaţi bani. nu aveam. nici”. cu ice. tipări 

aceste esemplare ca să-vă trimitem şi D-voastră.. 

Bi am scris o broşură;în care.arăt: Consti- 

tuţia ţerei dela Radu Negru până la Mihaiii. —Drep- 

turile şi datinele ei. — Schimbarea principielor con- 

stituţiei la Mihaiu. — Reforma lui Mavrocordat. — 

Regimul fanari io, — Intrigile Rusiei dela Petru până
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la:.1828. — Autonomia: ţărei „până aci. — Intrigile 

Rusiei. dela .1828—48.:— Impunerea regulamen- 

tului, perderea: autonomiei. — Causele' ce ai adus 

pe „Români. să facă mişcarea, şi:în fine preparaţia 
mişcării ; revoluţia, partea dramatică: a ei, am 
lăsat'o pe seama altora sai pentru''alţi timpi. 
Această :broşură, de voii 'afla:un editor, crez că 
aş pute să-v'o trimit :cu. expediţia ; viitoare; 
iar de nu, va mai întârzia până voii afla: mij- 
Joace a” 0 „tipări. Este lucrată franţuzesce .. 

„Am -luerat iar 0. scriere intitulată „Impre- 
siile unui Român. după: ajungere în Franţa“. Am 
aflat să le: tipăresc şi 'vi le voii trimite. Nu:puţin 
va recomanda scrierea aceasta“ România, pe. fiii 
ei şi instituţiile ei. Simpatii vom: dobândi. In- 
tr'insa; figura şi traducţia -unei:poesii ce am fă- 
cut: -la: Orşova -unde. m& aflam .lă; Sf. Nicolae 
trecut 1848 Dec. 6; vă trimit.copie: şi D-voastră. 

“M& ocup şi cu Evarigheliile ale comenta, cum 
este Tatăl nostru.: Acestea le voii da în formă 
de jurnal sub titlu “Hristianismul, ca să luăm 
arma din mâna! Tesuiţilor. Evangheliele la înce- 
putul lor era jurnalul epocei, căci chiar numele 
Ev-cyyeleia. Va. să, zică. nuvelă. Dună.: 

„Salutare Şi frăţie 
a IDR 70 linda
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NE No. LVIII: — Locotenenţii. către deţinuţii dela 

: Brussa, : 

"î. * «Paris 26 Iulie a Aneust) 1845. : 

„Dr eptate, falie, 

n „Fraţilor, i 
e u 

„Adresa. D-voastre dela: 26 ; Tunie inărepiata 

către 'omigraţii 'Români ce se află în Paris'am pri: 

mito prin curierul dela 20'Iulie s.: n. Daca prin a- 

ceasta nu vă putem da relaţie lămurită despre ceea, 
ce-ani fi făcut in urma primirei adresei D-voastre, 
causateste 'că până acuma nu s'a putut! aduna 

la oilaltă toţă: fraţii de aici 'ca să li se comunice 
aflarea -cu cale a D-voastre: Credem însă că cu 

viitorul curier vom pută 'să -vă dăm - amănun: 

tele ce 'aşteptaţi. despre: opinia celor d'aică fraţi: 

„Până atunci vă putem incredinţa că, pe cât 

se atinge de datoria ork-cărul: Român adevărat, 

că mai presus de toate se cuvine a preţui in: 

teresele patriel':sale atât de bine lămurite în pro- 

clarnaţia in: care popolul nostru:făcu revoluţia sa, 

la 1!/„3 Iunie 1848, nu vom cruța nimic ca nici unul 

din acele principii, ce foarte cu „cuvint D-voastră, 

le reduceţi 'la dreptul de autonomie 'a ţărei şi 

de suzeranitate al'Porţei, să: nu se vateme, nică 

să se preschimbe.
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“ „Cât pentru însărcinarea, ce ne puneţi ca să 
“ protestăm în contra .actului unora din fraţi de 

aici prin care ziceță că. s'ar fi atacând ambele 
acele principii, vă răspundem că, pe cât ne-a pu- . 
tut erta, starea lucrului şi cuviinţă de a nu ne 
discredita unii pe alţii şi a, ne, refuta prin jur- 
nale, cea ce ar fi fost o nouă nefericire pentru 
emigrație, am .făcut'o îndată ce. am - crezut tim- 
pul priincios şi în. modul „cel mai bun... 
mA. protesta în contra celor -în. urmă supra- 

venite .în. Constantinopole a fost părerea, -tutulora 
emigraţilor ; greutatea, + Şi atingerea, ce. se face 
drepturilor. ţărei şi. acelor, două principit. sunt 
fârte mari şi nu se putea trece,sub tăcere. De s'a 
protestat însă, precum cunoasceţi. mai *nainte de 
a, lua noi iniţiativa, daţi-ne voie a vă mărturisi 
că aceasta a mijlocit numay pentru că luându-se 
de. d'așupra_noastră._ increderea ce speram Că va 
av tot-deauna, în..noi emigrația, . nu se putea 
face: în alt-fel;.decât prin consultare cu. toţi 
fraţii. emigraţă, de aici, şi dinti”această causă îm- 
părţindu-se opiniile, cei ce. aii fost de contra pă- 
rere ai crezut-:că fac, bine, protestâna în . acel 
termeni. Ca, să,. declinăm însă, ori-ce, respundere 
şi să împlinim în acelaşi timp şi datoria de Ro- 
mâni către, ţeară,. am făcut . din. parte-ne protes-
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taţia ce alăturăm' aci în copie;: am dat'o încă de 

la 28 Iunie trecut st. n. Ministrului: celor din 

afară, şi apoi am făcut'o cunoscută, şi ambasadei 

înaltei Porţi. . Sa 

„Nu putem afla, fraţilor, îndestule cuvinte 

a vă mărturisi deplina noastră recunoscinţă pen- 

tru încrederea ce. ne arătaţi şi mal cu prisos 

pentru subsceripţia ce făcurăți în favoarea noa- 

stră, care cu atât mai mult ne-a umplui de mul- 

ţumire cu cât ne dă o nouă probă de a D-v. 

dragoste, de care vă rugăm să credeţi că a cătat 

să, simţim cea mai profundă durere văzendu-ne 

un minut lipsiţi, pentru că nici unul din noi nu 

se cunoscea culpabil în consciinţa sa. Precum în 

ţeară aşa, şi afară şi ori în ce posiţie ne vom afla, 

n'am voit nici vorm a fi alt, decât sclavii. Ro- 

mânilor. şi. al causei-lor.: Singura noastră recom- 

pensă nu dorim a fi alt, nică am dorit a fi, :de- 

cât a ne bucura, tot-deauna de o -deplină încre- 

dere.. din. partea - Românilor ca . să „putem : ave 

ocasia să-l încredințţăm. cât ne-aii fost şi ne sunt 

de scumpe interesele patriei. Primiţă dar cele mai 

vii mulţumiri: ale noastre -şi, de ne este iertat, 

vom mai adăoga încă şi :lauda pentru :ajutorul 

ce unil din D-voastră ne scrii că cugetaţi a face 

şi fratelui nostru Maiorescu care merită toată,
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recunoscinţa Românilor şi se. află, în starea cea 
mai din urmă şi: chiar. despre ale. vieţei. 
i: „Salutare şi, frăție !'--., + 

N, Chr. Tell, N. Golescu, L “Bliod. pi 

No. XLVIIL:— Eliad către Costache Alexandrescu. 

"* Dubite: Costache, -:"! : -.: 

„"„Serisoarea:-ta. din-'12/3 Iulie am primit'o; 
însă.: despecetluită. „Nu-mi: mai trimite. scrisori 
prin ocasiune; : Bi: ţi:am: răspuns la toate seri: 
sorile -şi ţi-am .arătat : D-tale 'adresa  mea,: „rue 
Notre Dame des: victoires; Hotel'national“; daca 
al trimite-mi .şi 'mie 'lista: poscrişilor. Banii dela 
fraţii in 'Brussa i-am: primit şi le-am şi trimis 
TESPUnS. e 
si „Îmăpare “bine de : Niculache ':căi poate să 
meargă: în; ţeară să-şi: vadă: copilaşul ' şi. familia. 
„i Abia alaltăierl am primit scrisoare dela, copii, 
de. când m'am despărţit. Nu : sciam. unde se află 
şi- cum trăese; Îmy. scriă din: Vidin, . unde . sait 
tras: acum: după, evenimentele din urmă. :-Fă cum 
vei, sci să, meargă această scriso 
Adresa. Mariţi este: ă 
ă Vidin, par Mr. 

are sigur acolo. 
:Madame Marie Alexandrino 

le capitaine et consul Marco. :
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„uz „Am'iseris: o scrisoare către Be. 5. Ali. Paşa, 

în. pricina: ajutorului... Am -intârziat. ca s'0: trimit 

căci “voiam, să- meargă prin ambasadorul nostru 

d'aici: D. Kalimachi: şi :acesta,. lipsea. la :băi. :., -: 

„Aici: nebunii. de demagogi şi: esaltaţii făcu- 

seră . un : comitet. democratic şi aii dat un protest 

în care ating dreptul:.de suzeranitate .: al. Tur: 

ciei,. ca să compromită toată mişcarea, ;:deatunci 

am..rupt'o cu dinşii şi,,ca-să nu ne scie lumea, 

n'am mai dat-prin gazete articole ca să-i refutăm. 

Am.făcut noi foasta, 'Locotenenţă un alt protest, 

conform :cu .dreptul::de. suzeranitate ;al: Porții Şi 

de autonomie .:âl nostru, respectând ! dignitatea 

Turciei şi ţiindu-ne de dinsa cade; singura noa- 

stră speranţă. de mântuire.:: . „iii. 
RR „In dilele:: acestea, iar:se văd prin. gazete că 

intrarea: Ungurilor. in:Moldova, s'a :făcut prin în- 

" țelegere- cu Golescu şi Eliade! De unde: să ne 

înţelegem ? noi: în iParis:şi Bem în Transilvania ; 

şi: apol:ce treabă: avem noi 'să:.ne': amestecăm 

"ca .Bem:isă 'intre :în : Moldova ?! :Nici. încat în 

ţeara noastră. apoi ce ajutor putem noi să le 
ii Ai 

dăm Jagurilor ? Suntem în ţeară? avem puterea 

în mână ? saâii;să le.dăm.ceva cărți de recoman-' 

daţie?, Astă, nuvelă falşă, respândită, iar se vede 
0 cursă însă neroadă, căci n'a avut cregămint. 

Nam avut trebuinţă nici să o refutăm. Toată, lu-
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mea doresce. isbutirea Ungurilor şi impilarea vrăş 
maşilor”'lor, şi..nu pot :şi .eii: decât 'să fac 'urări 
fierbinţi pentru victoria lor ; însă să mă mişe mai 
mult. din duhul constituţiei rioastre, şi să es din 
făgaşul care mi lam tras a nu':merge decât în 
spiritul voinţei “Turcilor,'aceasta, nu..voiii face-o 
nici o dată. Ei sunt stăruitor şi pismătariţ în 
convicţiile mele,: şi chiar de :m'ar..strivi Poarta, 
eii tot îi: voiii f credincios : şi: totdeauna voiil 
gice -Românilor de dinsa să. se iţie... 

'„Daca poţi şi daca aj.cu ce, te rog trimite-mi 
ceva tutun prin ambasada Turcească. De ni se va 
face vr'o leafă,;: “trimite. şi: vr'o imamea, a până la 
o sută dou&- deci lei. i - 

„Serie şi tu Mariţi şi daca, vei că că. poate fi pri: 
mită şi ajutată, îndeamn”'o să, vie . în ' Constanti- 
nopole; fă. cum vei Sci. să eargă sigur scrisorile 
la dinsa. i Pe | 

Arată amicilor complimenturi, a revedere, 
„De:nu va: fi plecat -Niculache, arată-i îm- 

bnaţişările 1 mele. Şi urările de: toată fericirea. 

| AI. Eliad, | 

| «849 Ave. 3 (15): 

“ «Paris, Notre Dame des Victoires. Hotel National.» 

 



| 
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No. XXXIII. — Eliad hi Grigorie Zosima.. 

„Frate Zosima, 

* „Am primit scrisoarea D-tale şi -poţi vedea. 

şi din cele ce scriii în general şi fie-căruia în par- 
ticular, câtă bucurie ne-a adus intocmirea Dv. 
şi ajutorul ce ne. faceţi, cât mai. virtos simţirea 

ce v& infrumuseţează pe. toţi de-a nu voi capi 

ca oameni liberi, ci însărcinaţi servitori: pe care: 
ÎL. supuneți. sub plată. Asia e Roman, fraţilor, e 

frumos, e nobil. Daia i 
„Ei până aci.nu v'am scris mult ca să 1 nu 

fiu. în gura inimicilor; când însă mă v&d insăr-: 

cinat şi am. primit însărcinarea, vă sunt dator. 

a vă ţine în relaţie ;;.şi: voii : combate de agl. 

înainte. ori-ce părere, .ori-ce intrigă, ' orl-ce .miş-; 

care în: contra autonomiei noastre. şi a .suzera-: 

nităţei Porţi ;: voiii demasca pe: toţi. ” 

„Nam alţi fraţi şi amici decât pe amicii cau- 

sei noastre, aşa. cum: O înţelege proclamația din 

9 Iunie.1848; 2 nam alţi inimică decât pe ini- 

micii ej. 2 | | 

“Mie, oamenii îi brogurei din Lonăra, protestul 

democratic şi hârtia din Constantinopol nu. mi-ai 

făcut nimic, decât ..neconsecinţa - lor : m'a,. făcut : 

Amintiri Ghica. 27,641. 47
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mai întâi a-i tracta de copilăroşi şi mai în urmă 

de...... Dumnegeii să mă ierte. - 
„E voii oamenii să aibă vorbele a cores- 

punde cu faptele, şi mai bine faptele cu vorbele. 

Pentru ce am fost nedespărţit de Golesci ? Pen- 

tru că privilegiurile lor ai fost mai mari şi s'ail 
desbrăcat de dinsele; pentru 'că înaintea mişcărei 
S'aii dus şi şi-aii deslegat de clacă sătenii; pentru 
că în: timpul constituţiei ati fost consecuenţi în 
fapte după vorbe; pentru că în tot-deauna n'ai 

vorbit şi n'ai făcut decât ce se cuvine; pentru 
că s'au silit a.împăca niinţile -iar'nu a le des- 
bina ; pentru că tot-deauna ai avut înainte prin- 
cipiele causei ; pentru că: mama 'lor avă în tot- 

- deauna și în Sibii şi pretutindeni pe toţi refu- 
giaţii ca fiii săi, şi-l aduna pe lângă sine ca mumă 
aripată pe micii săi pul sub aripile sale; cine e 
ast-fel e fratele, muma, şi domnul: meii. Ce am 
vedut dela, ceşti-lalţă ? Toate câte ştiţi D-voastră 
în esiliti şi ei în Constinopole şi unil şi în slujbe. 

„Cine îl dice? Şi pentru ce sunteţi persecu- 
taţi: mai mult ?.:aii doară, sunteţi mai compromiși 
de cât 'ei ? saii că pentru că n'aveţi socri gene-- 
Tali şi soţii ruse şi fraţi ce aii servit Ruşilor, sai 
poate pentru că nu v'aţi luat; educaţia în Odesa? 

“„Ţineţi minte, Domnilor, scrisorile astea ale 
mele: datează din 20 Iulie 1849 şi de va mai fi în:
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fiinţă altă scrisoare a, mea, de felul acesteia să fi 

criticat. Fă însă ne 'ncetat de 9 luni serii cum 

să ne calomnieze şi să ne desbine, şi daca am 

hotărit să-i demasc 0 dată să nu. fie vorba, să: 

nu se. dică mai târdiu că ei am “început : iată 

data. scrisorii mele; ei au uitat odată să. ne 

apere şi să-i demasc. | i 

„Salutare şi frăţie. - m aa 
Da Dă Blade 

După defecţiuheă lui Gyorgy: şi - porderea 

„bătăliei dela Temeşoara, Kossuth şi Casimir Ba-" 

| 

tyany, întovărăşiţi de generalii: Dembinsky,: Bem, 

Kmety, Gyon şi de o mulțime de ofiţeri de toate 

gradele, sosesc la: Mehadia, trec Dunărea la Oi- 

şova şi se predau în mâna, garnizoanei turcesci, 

care îi primesce ca mosafiri. ai “Sultanului, ar 

generalii Unguri și Poloni, cari nu aii apucat să 

treacă în țara 'Turceascăi şi ai căqut pe mâna 

Austriacilor, ai fost judecaţi milităresce şi esecu- 

taţi; şi acum Austria, într'o glăsuire cu Rusia, - 

cerea, estradarea, refugiaților în virtutea, tracta-"" 

tului dela -Belgrad. ' Cestiunea era delicată, căci" 

se 'scia că, de cădea pe mânile - autorităţii: Au" 

striace, era din par tea, Sultanului o violare. a da- 

“toriilor ospitalităţii ; note - aspre începuse a se” 

schimba, şi tonul notelor şi ultimatelor: rusescă !
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şi- austriace luase. un ton cominatorii, în cât 
puţin lipsea de a ajunge la: o declaraţiune de 

resbel. Pe de o :parte Austria şi Rusia cerea pe 

refugiţii Unguri şi Poloni în puterea, tractatului, 

pe de.alta Sultanul făcuse din mpotrivirea de 

a-i preda o cestiune de onor personal. In acele. 

împrejurări care trebuia să fie dorinţa noastră a 
emigraţilor Români? Negreşit; resbelul în contra 

Rusiei, singura chee care ne putea, deschide por- 

ţile ţărei, din care eram proserişi. 
„„„.. Procurându-mi eă corespondenţa politică din- 

tre Poartă: şi cei patru ambasadori, le-am trimis 

şir, una după alta, giarului des Debats.! 
„». Publicarea acelor. hârtii. făcând mare larmă, 

Principele -Calimach, ambasadorul . Otoman - dela 
Paris, aflând că acele documente fusese. trimise 
dela Constantinopol, unul din Români care vi- 
sita adesea pe.Pr. Calimach, îi spune că acele 
hârtii trebue să fi fost trimise. de mine, care 
negreşii trebue să mi le fi.procurat prin Alecu 
St.; Catargiu, atunci împiegat al Ministerului Afa- 
cerilor, streine, în cât „supărarea lui Aali Paşa 
cade asupra acelui tânăr. împiegat, pe care îl 
dojenesce. şi îl ameninţă cu . pedeapsă şi desti- 
tuire.: Tinărul, care nu scie de unde lui aceasta, 
vine îngrijat la, mine şi-mi relatează, cele petre-, 
cute. A doua. Qi îl iai cu mine “şi mergem Îm-
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preună la Aali Paşa, căruia i-am declarat că. ei 

publicasem acele hârtii; dar, ca unul ce nu: eram 

în serviciul turcesc, nici pensionat, nu'eram dator 

nici discreţiune, nică a-i'spune cum şi ce fel mi 

le-am procurat; dar că credeam : o “datorie de 

Onor, de vreme ce'o bănuială nedreaptă - căguse 

asupra unui nevinovat, a-i declara: că! nu prin 

Alecu Catargiu; nici prin 'vre-un “alt împiegat al 

Porţei mi le-am procurat. Aali Păşa ne-a conce- 

diat gicându- -mi + ',aucun 'soupgon! ne. plane! plus 

sur Mr. Catargi, car je. devine. comment. vous 

„vous les &tes procurs.“ a 

„Tot p'atunci Locotenenţa. a trimis la Briissă, 

o circulară, către emigraţi, pe "care o. branseriă 

mai la vale. i aa 

Această circulară a togtilor noştri ! locote- 

nenţi precum şi epistolele lui Eliad, era '0 acu: 

sare! in bună formă de înaltă. trădare. Dice că 

voisem să: vend ţâra-la Unguri prin: mijlocirea 

lui Baron Spleny, care, după spusele lui Eliad, îi 

. arătase chiar. scrisorile şi memoriile mele pri- 

vitoare la această, trataţie. Dar: cine era Şi ce 

era acest: Baron. Spleny ? 

- Baronul Spleny . fusese cel mai elegant şi 

mai lucitor tenăr magnat în tot felul de sport; 

Nemeş călăreț, vânător de urşi şi de lupi, călare 

şi pe jos, era prin sora sa cumnat lui Generalul
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engles Guyon învingătorul faimosului. General 
austriac Shiik. In timpul. guvernului lui Kosşuth 

fusese trimis in. subordine la Constantinopol, îm- 

preună. cu. viteazul Maior Engles Brown. 

„La. Conştantinopol Baronul. Spleny, făcând 

cunoştinţă cu mail mulţi dervişi Boharalii, a cădut 
la patima, haşişului. , 

Inţâiaşi : dată, când. Pam vădut, Yam. gasit 
foarte trist, .era, preocupat, după, cum ne spunea 

el, de. idea. că .i. se.lungea nasul, .că ajunsese 

până la, casa, de peste uliţă, că trecătorii nu tre- 
ceail peste acea punte cu „destulă precauţiune, 
Şi că,. guvernul turcesc îi, propunea, să-i cumpere 

nasul. ca, să-l pue pod peste Cornu. de aur între 
Tersană şi Fanar. 

„Aceasta era starea, de halucinaţiuni bizare în 
care trăia bietul tinăr, când catastrofa dela Te: 
meşoara a adus pe soru-sa D-na Guyon, care, 
cum la văgut într'o asemenea, stare, Pa pornit 
la Paris ca .să, se caute. Acolo a făcut Eliad cu- 
noştinţa Baronului Spleny, prin aşa numita Co- 
miteasa, del Caretto, veche cunoştinţă -a Baro- 
nului dela Pesta, din timpurile splendorii sale. 

„ Puţin timp a stat Spleny la Paris şi s'a 
întors iar la Constantinopol la amicii să haşi- 
şari. Cine n'a vădut pe stradele Stambulului şi 
ale Perei un om desculţ cu hainele sdrenţe ca
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de cerşetor, în .cap.cuun fes : soios, „mestecând 

din gură necontenit, spuind „că stomacul. săi-nu - 

mai poate. misțui altă mâncare „decât ziduri, te- 

melii de casteluri ?... ti E 

Te CI ici E rii. a tai Ey 

“No. XXIX. — Locotenenţii. către emigraţii dela 
Brussa... ut et 

A Dreptate frăţie | 

- Fraţilor emigraţi din Brussa şi Constăntiniopole, 

„+ „Curierul dela 10 ale. curg&toarei::adușe din 

Constantinopole .irei scrisori, particulare, una 'de 

la :D. Constantin Alexandrescu : către :D. Eliad, 

alta dela D. N. Opran către D. Pleşoianu şi a 

tveia dela D. Ion Ghica către D. A.: Golescu. .; 

„Cea dantei cuprinde că :. „am audit că D-ta 

„singur ai fi făcut un protest către ambasadorul 

„Ture din Paris, în care declari pe D.- Ghica 

„dimpreună cu emigraţii din Constantinopole de 

„trădători; că ei lucră în favoarea Ungariei, adică 

„că țâra să fie ataşată el. Acest protest, die că 

„ar fi venit la Poartă, şi că Poarta, ar fi chemat; 

„pre D. Ghica şi i-ar fi făcut observaţie. Sermanii 

„emigraţi erai acum consternați nesciind ce o să 

„fie; se gice că: daca nu era D.. Ghica, era să fie
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„Şi în lanţuri din pricina dumi-sale şi încă până 
păcuma nu sunt scăpaţi.t i a 
+- + „Cea d'a. doua 'către D..'Pleşoianu cuprinde 
că: se vorbesce de sigur că. D.: Eliade a vindut 
pe compatrioţii săi, argtând ambasadei Turceşti 
de acolo că Românii ai făcut complot. cu. Un- 
gurii că: să iea arinele în potriva, Porții spre nea- 
târnarea Principatelor. | 

„Domnul Ghica, după. ce dice că. D. Eliade 
a făcut o asemenea acusaţie formală câtre am- 
basada- d'aici, apoi promite. cu ..venitorul -curier 
şi copie după acea protestaţie. 
iii „Ih"urma acestor scrisori, D. Eliade ne dete - 
aci alăturatul' în: copie adres, “prin: care 'cere în 
numele. direptăţii, 'spre liniştea D-voastră, - atat 
celor din Constantinopole cât 'şi- celor. din Brussa, 
să . vă: înştiinţăm: despre -orl:ce cunoaştem în a: - 
ceastă : împrejurare: despre demarşa şi calomnia 

» D-lui Ghica, sati şi despre ori-ce'vom descoperi 
despre Dumnea-lui. DI ri e 
+ * „Prin urmare ne socotim: datori a vă face 
cunoscut mai. Antâi cum s'a aflat aci demarşa 
făcută: de către D. Ghica şi pe care, dorind a nu 
eşi: din: principii mişcarea - ţărei şi împuternicirel 
ce ne-aţi dat toţi cer:din Brussa şi o parte din 
cel: din Constantinopole d'a protesta. tot-deauna ol când vre :unul din Români şi Emigraţi se
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vă; abate” din acele principii şi va” voi să luere 
îri contra dreptului ţărei de autonomie şi de suze- 
anitate a Inaltei Por ți n'am putut”o califica, alt-fel 
de 'cât'-de copilărească Şi fieconsequenţă.. Apoi a 
vă arătă şi- cercetările ce am făcut ca: să aflăm 
dacă în adevăr esistă: o asemenea hârtie dată catre 

'ambasadă: de aici sai inţelegere' prin graii cu 
ambasadorul, şi în: fine 'să v&-arătăm. că suntem 
moraliceşte: convinşi: că, D. -Bliade n'a putut se- 
virşi o asemenea faptă -ce i'se impută, - 

„Eacă: dar “începutul acestei -imprejurări': 

„Di Eliăde ne arată în una: din gile că; du- 
cându:se să 'dea:o scrisoare către familia D-sale 
ce 'o ştia în Transilvania, 's'a: întalnit cu D. :Ba- 
ron Spleny, carele iritre iltele i-a spus că D. Ion 
Ghica, 'când se afla: Baronul la Constantinopole, 
a venit 'cu o hârtie, propuindu:i că s'o indrepte 
din partea sa şi a -unor Români către guvernul 
Ungariei: Această liârtie cuprindea: că se-anexeze 

ţera Românească lângă Ungăriă ;! că 'D. Baronul 

n'a putut să primească o asemenea; hârtie, ar&- 

tând că a venit pentru trebuinţele naţiei sale şi 
a aflat 'ospitalitate 'în "Turcia şi că ar fi contra 

orl-căreia'. cuveninţe nu numai dă primi din par- 

“tea vasalilor o' asemenea hârtie ci nici a intra 

cu dinşii în asemenea vorbe; că D.:: Ghica: i-a 
răspuns -că,- spre a nu :supăra pe Turcia, să pro-
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pună a-i da.in.-.schimb Croaţia,..la. care D. Ba- 

ronul i-a adaos că. acesta .nu este. sentiment de 

oameni. progresivi, căci, astăgdi nu. se face schim- 

buri de naţii. ca .de vite, şi altele asemenea, pre 

cum, le, arată .D. Eliade. în scrisoarea, către D. 

Alexandrescu, ni le-a spus. nouă., ar 

_"„Aceșştea audindu-le şi pentru. cuvintele ce 

mai sus. am. :spus, vădend că; sunt cu totul con 

tra, celor de; căpetenie:principii ale mişcărei..noa- 

stre, ale ţării .şi ale emigraţilor, ni s'a părut de 

necredut; şi: am ,hotărit.a ne duce din noi câţi-va 

spre; a ne. încredința chiar dela Baronul. Spleny. 

„După câte: -va dile dar s'aii dus DD. Stefan, 

Nicolae şi Alexandru Golesci, şi întrebându-l, 
le-a, repeţit. asemenea, ; afară numai că hârtia nu 

era subsemnată, de nimeni, ci numai ca 0 părere 

a D-lui Ghica. Iar despre critica . ce a făcut .D. 

Ghica oamenilor. mişcării, că adică n'aii ştiut” a 

se folosi de ocasie spre a stoarce. dela boerl şi 
dela cei bogaţi. ver-un milion de galbeni şi des- 
pre întrevorbirea ce a urmat despre aceasta, 

fiind-că n'am. intrebat pe D. Spleny, nu putem 

arăta nimic. D. Baron a mai .adaos incheind că 
el a r&mas mult in mirare despre demarşa D-lui 
Ghica care, daca nu alt- fel, cel puţin se poate : 
socoti facuta fără gândire. 

„Cât despre. cercetările ce am f facut ca să
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aflăm de esistă,vre o hârtie dată. din .partea. D-lui 
Eliade, sai vre „o înţelegere cu ambasadorul, am 

rugat pe..D. Stefan Golescu a căuta ;să afle cu 
scumpătate adevărul, şi.ne. răspunse. că însuşi 
D. Scheffels,: secretarul ambasadei, l'a încredințat 
că nu numai hârtia nu esistă, ci incă nici, s'a in- 

ţeles în asemenea împrejurare D.. Eliade cu am- 

basadorul ; căci, de .ar fi fost dat din parte un 
ast-fel de act, saii de'ar fi mijlocit înţelegere, 
fără îndoială ar fi ştiut, ca unul ce însuşi urma 
să scrie într'aceasta Ministerului. 

„Din “toate acestea dar, convingendu-ne: că 

imputarea ce se face D-lui Eliad este numai o ca- 

lomnie 'nemeritată şi ne basată pe nici un cu- 
vînt valabil, şi spre a da curs cererel D-sale, ne 

facem o datorie a vi le da şi D-voastră în cu- 
noscință; însă fiind-că D. Ghica promite că va 

trimite copie de. acusaţia ce gice că. a făcut D. 

Eliade prin ambasada de aici, spre a ne put6 

pronunţa şi legalmente, aşteptăm venirea cu- 

rierului dela- 20 ale curgă&toarei, şi despre cele 

ce vom mai afla vă vom face iarăşi cunoscut şi 

al doilea; căci este timp, fraţilor, a ne cunoasce 

şi a preţui pe fie-care după faptele sale. Şi fiind-că, 

poate că cu acel curier din întemplare oare-care să 

nu ne vină acea copie, şi credem că şi D-voastră 

nu mai puţin. decât noi sunteţi în neastimpăr
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d'a cunoasee mâl: curend adevărul, veţi stărui 
ca D. Ghica să trimită negr eşit o asemenea copie, 

de va; fi esistând acusaţia din partea D-lui Eliade; 

saii nefiind, să vă: răspundă fără întârdiere, ca 
să ştina ce opinie să ne formăm Ş unii Şi alţi 

despre fie-care.  - 

„Salutare: şi naţe. m 

„Ch: Tel, N Golescu. 
- «Paris, 4 (6) Sept. 1849.» 

No. LĂVII. a. e. Golescu. către. “Ion. Ghica. la 

e Constantinopol. 

«Fontenay aux Roses 17 Aocât 1849. 

ii pdlon- cher Ghica. Mi 

„Cette - fois-ci je n'ai pas "eu : de. lettre de 
Jattendais cependant avec impatience des 

nonvolies de nos affaires en Transylvanie. Les 
journaux parlent .de nouveau d'une râconcilia- 
tion entre Roumains et Maghiars. La Dite Ma- 
ghiate, disent-ils, avant de se proroger, a proclam6 
les droits imprescriptibles de la nationălit6 Rou: 
maine. 'Voilă done que -vos 'd6marches et vos 
sacrifices ă toi et â; Balcesco ont abouti ă quel- 
que chose. - Vous “pouvez: maihtenant regarder 
âvec: piti6 ceux. qui touinaient en ridicule votre
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entreprise,: parcequ'ils n'y figuraient eux ni d'es- 

prit ni de cour.. Je considere la. chose comme 

tres importante, parceque quelle que soit issue 

dela lutte, les Roumains tienaront bon pour les: 

libertss qui de toutes parts. leur ont 6t6 promi-. 

ses. II fallait absolument cet acte de la part: 

du. parlement Maghiar pour Gter de leur iMpoL-. 

tance aux promesses faites par la cour de Vienne, 

que vous r6ussissiez ou non ă former. la, l6gion 

en question, vous .n'en aurez pas. moins: con- 

tribu6 ă cet acte important et c'est beaucoup.. 
C'esi assez aussi pour faire rougir les, envieux.. 

Quant ă ce. que vous pouvez faire pour les Ma.-: 

ghiars, cela ne.se râduit pas non plus ă z6ro, 

car supposons mâme: que vous ne r6unissiez 

pas, seulement. 800 hommes dans votre l&gion ; 

n'est-il pas 6vident, que vous vous serez em- 

ploy6s ă ramener les Roumains de Transylvanie 

dans :la bonne voie?.ă les tirer du camp russe 

en. leur: montrant les Maghiars plus libâraux que. 

la, cour. de Vienne et de St. Pâtersbourg? N'eus-. 
siez .vous .r6ussi .qu'ă: ramener un petit nombre 

de. Roumains dans la .bonne. voie, qu'ă, faciliter 
un tant soit „peu Pouvre râconciliatrice entre- 

prise par Bem, „que vous aurez. toujours fait, 

quelque chose pour la cause Maghiare. Vos ef.
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forts n'auront done pas abouti au' vide, et ce . 

sera, l'âternel remord des envieux. 

i „Je ne sâis pas si dans ma derniăre lettre 

je me suis bien expliqu6 ă l'6gard des machi-- 

nations des 'envieux. Je voulais te dire que tous 

les griefs d? accusation qu'on avait ă porter con- 

tre toi se r6sumaient en deci: tu es 'ambitieux, 

habile, proche parent des 'Russolatres. Je vais au 

devant des d6sirs des. accusateurs: et jafiirme, 

en efiet, comme je lai toujours dit, que tu es 

ires ambitieux, tres habile et, proche parent des 

Campineano' ete. Mais: ne peut-on pas &tre am- 

bitieux pour le bien ? habile 'pour le bien? oui, 

sans: doute; dăs lors c'est ă savoir' comment: 
tu te: Sers de ton habilets et de tes parents et 

en quoi tu places ton ambition: que git ' toute 

la : question. “Toutes ces 'circonstances font de 
toi un homme dangereux ât donnent ă tout ci- 
toyen (commes elles imposent ă tout vrai Ja- 
cobin) le devoir de surveiller tes actions de pres, 
dâtre: continuellement; sur ta piste. Le jacobi- 
nisme a, ses: prejug6s que ai partag6s' dans : le 
temps'; il a ses soupqons nuageux qui intervien- 
nent dans tout; tu ne dois done pas” t'6tonner 
ni-te formaliser de ce: que plus que tout. autre 
tu 'appăles: Sur toi les: regards. scrutateurs de 
tout ce qui a une pens6e politique. Maintenant
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que je suis. assez 6loign6 - de toutes sortes de' 

prâjugâs, je m'appercois que ce n'est ni raison- 

nable ni prudent, de repousser les hommes d'ac- 

tion, par cela meme quils sont puissants; de 

les.mettre en suspicion, par cela m&me que leur 

ambition 'et leur puissance peut les stourdir. ve 

vois: au contraire que quand on veut:renverser 

un ordre de choses trâ&s puissant, c'est ă homme. 

le: plus ambitieux et le plus capable. qu'il faut 

avoir recours pour peu qu'il soit honnâte ei 

ferr6 sur les principes; sans aller pr6supposer 

qu'il abusera -de la : puissance qu'il trouvera sur: 

la premiăre ligne. Que 'si plus tară, il trahit Ja 

v6ritable cause, c'est alors seulement quiil faut 

songer ă lPâcarter, et cela sera d'autant plus fa-: 

cile, que plus confiants jusque lă 'en lui, nos 

paroles ne: :pourront pas tre mal interpretees 

et 'attribuses ă la basse envie. Vailă quelle doit 

&tre la; ligne de conduite de tout homme de. 

bien; et quant ă moi, tu peux &tre sâr: que: si 

J'avais quelque raison de douter de ta; sincsrite 

dans les “principes que tu professes,. ce: n'est” 

que lorsque je te verrai 'au sommet de l'echelle * 

politique, sur - -le trâne par exemple, que je com- 

mencerai-a dire : ul est trop puissant par am. 

bition, par Vesprit, par ses parents. Oui, mais en-  - 

core' une fois: tout le monde n'en est:pas la. Je:
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comprends trăs bien leș prâjugâs du jacobinisme. 
et tu dois aussi comprendre qu'avoir Voi fix6 | 
sur les hommes politiques, 'surveiller leurs actes - 
avec. vigilance, est du droit de tout le. monde, 
et ne point te facher de ce: que tu es Lobjet 
de quelque -prâvention ou de quelque ms&fiance. 
J'ai eu des prâventions. contre toi, et je ne puis 

„pas dire encore, que je sois pass6..ă une con- 
fiance aveugle ă ton 6gard (a quoi servirait de. 
nous tromper par des mots ?), „et cependant je 
t'estime et je te placerai toujours en avant quand, 
il .S'agira de faire quelque bien, sauf.ă pren- - 
dre mes prâcautions en jacobin, quand il le fau-. 
dra., Tu es sans. doute bien: persuad6 que: si je 
n'ai „pas encore. en toi cette confiance aveugle 
qu'il serait si dâsirable que nouş eussions entre 
nous tous, Eliade de. Son. cOi6 est persuad6 que 
j'ai. des intelligences avec toi et Balcesco et que 
jai conspir6 avec vous autres pour faire 6chouer. 
leur nomination ! 'Tachez d'accorder ces soupqons. . 
qui se contredisent lun Vautre ! moi je. les ac- 
corde par. Paveuglement des uns: et des. autres 
qui est la seule. „logique des partis. 
„_nVoilă trop parls.pour un simple differend, 

mais; comme c'est pour la derniăre fois que je 
ben parle, j'ai tenu ă, placer. les. points sur les, 
„afin qu”il. ne survienne „plus. un nouveau. ma-,
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entendu ă propos. de cette explication. Je nai 

pas le temps d'ecrire ă Crezzulesco; dis lui seu- 

lement qu'il saura que.je ne lui ai pas menti, 

quând je lui ai affirm6 que depuis. que tu m'as 

fait part de la maniăre dont ces - Messieurs .se- 

raient recus ă Constantinople, je n'ai 'engag€ - 

aucun dentare” eux. de s'y rendre. 

„Ce qu'il y a de plus sârieux que tout cela, 

c'est que nous comptons faire .ici une protes- 

tation solennelle contre la nouvelle violation de. 

nos droits:..On a nomme un comit6 pour -s'en 

occuper. C'est Bratiano,: Rosetti et moi qui a- 

vons 6t6 nommâ6s pour cela.. Nous verrons si 
nous pourrons nous entendre. L'esprit de cette” 

protestation “sera, de reclamer contre des conces- 

sions que la Turquie n'avait pas le droit de faire, 

et, contre les gouvernements de France et dân- 

gleterre. qui nous ont indignement trompes. La 

protestation sera present6e seulement ă l'As- 

semblâe lsgislative de Paris. . Par le prochain 

paquebot je pourrai ten envoyer une copie, 

ou bien te donner de. nouveaux. dâtails sur -la 

“chose, si nous ne > parvenons pas ă nous en- 

- tendre. . 

„Il ne faudrait pas: 3 trop iveftrayer de Vatti- 

tude que nous comptons prendre desormais. La 

guerre est bien deciăâment dâclaree entre les 

Amintiri Ghica, 27, cil. 43
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„Rbis-Goalis6s et les peuples non encore. ligu6s. 
Que nous fassions des .sacrifices. ă. notre honneur : 

0u'.que:.nous n'en :fassions point, les rois ne! 

nous :en-tiendront aucun compte. Nous serons 
toujours -livr6s au doubie despotisme. de la Tu 
quie.:et : de la Russie,' si non. exclusivement ă 

ce dernier. Que :si au 'contraire, les peuples tri- 
omphent ils:: ne. ttiendront -compte que des sa: 
crifices que inous iaurons fait pour la cause de 
la libeit&-'et; de la :fermets avec laquelle. nous 
aurons: dfendu notre honneur national et re. 
pouss6 les -outrages des. tyrans. La politique 
change :du tout iau tout. Elle se. :simplifie singu: 
 lirement. De VYargent et des-armes. et.que -cha- 
„cun. de :nous se :rende .en “Transylvanie. pour y 
continuer.:le: mouvement, Roumairi, de .conceri 
avec. les Maghiars -qui: se: plient : parfaitement 

'"aujourd'hui ă.:cette: “politique. -Demain. il 'serait 
peut ctre -trop. tard.. 'Remarquons bien .que “le 
Roumanisme :ne feră “parler et: s'occuper.-de lui, 
que:quand il luttera comme Roumanisme sous le 
drapeau national; .que :chacun-de:nous' se mette 
donc'ă: la tâte: d'une l&gion de la levâe en: mas 
se, le drapeav roumain en tâte, et tout le mon- 
de :sera 'oblig6 alors de':tenir compte de nos 
efforts :et;: de compter avec. nous; cela veut dire: 
fais:en sorte de nous avoir:au plutot quelgu al:
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gent „du ministere :Turc. Des; 120-ducats; que 

"jai 'Teguş: de: chez moi, il ne: reste plus un :sou 

dans..ma.: poche“. i 

Dă 3. Gai. - 

No. xrav.- a, + Golescu cătire. Zn Ghica + 

“la cnatniaze tt 

» „Cer a ami, 

„n. y a un: gânie malfaisatit,/- „une fatalite 

cruelle vinicative: qui nous 'persâcute tous les 

deux. Imagine 'toi que 'le paquet! qui renfermait 

ton compte-rendu et :la lettre dans laquelle tu me 

recommandais le.plus grand secret, que ce padquet 

meme' est tomb6 «dans la main: des mis6rables 

Negoulitz, :Zossima, Ipatesco etc. :Voici comment 

cela est arrive. et comment nous''avors appris. 

Avant notre querelle avec ces Messieurs nous lo- 

gions,, Rodolphe et moi, dans la meme maison 

que -Zossima. -Mr. Crepin :ă' plusieurs reprises 

vint :nous faire. visite, de plus son: gargon, “tou: 

tes! les . fois que les. jours de poste nous -n'alli- 

ons pas nous m6mes recevoir-les -lettres, avait 

Yhabitude : de” nous les apporter lui-mâme. -De: 

puis notre.rupture; ayânt d&mânag6, mais n'ayant
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pas en meme temps mis Mr. Crepin au cou- 
rant de toutes nos misăres, nous allions râgulidre- 

ment nous meimes ou nous envoyons un d'entre 

les notres chercher les lettres chez Mr. Crepin. 

Ce jour lă je ne sais pas par quel oubli ou plu- 

tot par quel malheur nous oubliâmes tous de 

le faire (ă moins que tu ne les ai expâdi6 par la 

voie de terre) et Mr. Crepin, ignorant notre A6- 

mânagement de nous envoyer aussitot le paquet 

comme par le pass6; Mrs Zossima et Negulitz, 

qui continuent ă loger dans la mâme maison, 

en ont aussitot profit, Pont ouvert et.ont tir6 

copie tant de ta, lettre qu'en meme temps ils ont 

retenu un des deux comptes que tu m'as en- 

voy6. A la râception du paquet j'ai 6t6 tout 

stonn6 et ă cause de l'heure avancâe et du jour 
inusit6, c'6tait un samedi la, veille de notre nou- 
velle ann€e et puis vers deux heures du soir, 
toutes choses qui ne nous taient encore jamais 
arriv6, mais enfin jouvre le paquet et lis ta 

" lettre et puis le compte (il n'y avait qu'un seul) 
puis encore la lettre; javoue que je m'arretais . 
un instant sur les passages ou tu disais au plu- 
riel: „les comptes ne pas les exposer“, „les envo: 
Yer“ qui ne s'acoordait pas trop avec lunique 
compte que je trouvais dans le paquet; mais, 
comme dans, ce compte il y avait les recus et les
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dâpenses, j'en ai suppose tout naturellement que 

tu faisais allusion par ces „les“ au double compte 
et je.passai outre. Ce soir mâme nous devions 

faire entre nous le reveillon pour enterrer lan- 

cienne ann6e et fâter la nouvelle. Je profitais 

de cette circonstance et je prâvins mes cama- 

rades que le lendemain j'avais ă leur communi- 

quer un papier, et comme auparavant plusieu- - 

res indiscrâtions avaient 6t6 commises je les 

priais d'&tre plus circonspects, plus parolistes ă, 

Vavenir, ce que tous me promirent de faire. Les 

jours suivants tout se passa dans Pordre.. et le 

quâtridme jour de.la râception de la lettre, la 

poste devant partir, j'expediai le compte avec le 

reste sans que rien transpira ă loreil des op- 

posants. Ce n'est que deux .trois jours aprăs 

que nous regâmes, Rodolph et moi, un billet si- 

gn6 Negulici: et Zossima, dans lequel ces Mrs nous 

invitaient ă leur donner un rendez-vous, ayantă 

nous faire communication de choses d'intârât 

publique, mais qui toute fois nous intâressaient 

nous plus que tous les autres. Nous primes 

cette d&marche comme. des avances ă une re- 

conciliation, d'autant plus qu'ils venaient d'ap- 

prenâre la demission des trois membres de Lan- 

cienne ex-lieutenance, et notre d&marche vis-ă-vis 

des 6migres pour les engager ă une nouvelle
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r6organisătion. „Ne voulant: pluș avoir: aucune 

relation '-avec ces Mrs nous repondimes seule- 

ment 'ă: Negulici que, -si- ce! qui'il-:'voulait;- nous 

communiquer stait d'un intâret gâneral, il: îa- 
vait: -qw'ă” s'aâresser.. ă- tous - et: ceux 'd'entr& 
nous” qui :voudraient es entenâre' les: 'entenărai: 
ent,! mais que si cela 'ne concernait que n0us 
deux, nous :les: reniercions'! “d avaince, mais nous 
ne. pouvons: plus, pour le moment, sti& en rela: 
tion &6. &c... Le lendemain: nous! eămes la visite 
de Nr. Giuresco,. 'espâce'- de râpporteur, ' de:mou: 
chard ;: il: nous - avertit, mais -s'adressânt plutot. 
aux: autres: qu'ă, moi; qwun de tes jours nous re: 
cevronă deux:un papier. qui decileră les yeuz ă 
bien de monde, qui prouveră qu'entre nous maâ- 
mes-il 'n'y'a pas. de: bonne'! foi, que quelques uns 
qui s'entehădent : entre eux: ttoi et. m0i) - menent 
et: trompehnt les. autres, car Gansila:lettre me re 
comniandânt 16 seer 6t, les misârables ont cru: qiie 
en ferai meme-un aux notres; puis,--en s'en 
alant, il fit le fin, habile et; ajouta, quiil ne se: 
rait :pas' mal qw'un' entre. nous: 'se rendit en 
Transylvanie, moi par exemple.  Ces - derniăres 
paroles me frappărent comme un coup de fouăre. 
Comment, par. qui en ont ils. pu âtre inform6s? 
Il y-a:'donce parmi nous: des. mis6rables,- me suis” 
je dit; comnie -parmi .eux...; "et. mille autres dou:
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tes et:mille .colăres,-mille indignations;. mille im: 

prâcations ...: Enfin : avant-hier soir :Rus accom: 

pagnâ. de Giuresco se prâsenta: chez :nous avec 

urie liasse de papiers;. on lit d'abord la. dsfini- 

tion GEliad: qu'est-ce que la politique? o: il: ment 

comme : un. arradheui: de dents et. bat. la-: cam: 

pagne comme un: presomptueux ; -puis la: d6mis- 

„sion' des: membres du Comită de l'ex-lieutieniânce, 

par” encore. un .6loge d'Eliad sur le vrai-patrio: 

tisme. des Mrs Zossima, - Ipatesco, . Negulici . &c. 

&6...; puis enfin le. papier qui,:suivant leur:dire-et 

leiir -espârance. devait; mettre au grand jour no- 

tre infamie. ă nous: deux et faire 6clater ia, ziza- 

nie. et la, discorde pârmi les autres. Je ne: te're- 

laterai le: contenu; il est plein dinjures pour les 

cinq “qui Pont sign6, pour nous-tous; leur bruler 

la .cervelle. ou plutot; les soufileter, n'est pas le 

moment; leur scelâratesse est grande, ils. sont 

capables de tout, nous . coniparaitrions de:-nou- 

veau. devant le- tribunal. du: Pasha, et cette fois- 

i cela irrait plus loin, cella irrait jusqu'ă Con- 

stantinople; dans leur infamie. il;n'y a-pas de 

terme, ils nous: l'ont assur6 d'avance. et ils: en 

ont donn6 des..preuves. Descendre. dans" la boue 

âvec eux, les 6galer, en: user.des memes moyens, 

cela. ne. nous. est :pas possible, il. faut. done souf.-: 

fir et souffrir jusqu'ă ce que la chaine qui nous



  

760 . A. G. GOLESCU 

rive ă: des scâl6rats aussi accomplis, qui  noue 
indissolublement la vie, les actes des .hormmes 

 honnâtes.avec la vie, les. actes des hommes 
mechants, - malhonnâtes, se brise une fois... Ah! 
quel ':moment. de .bonheur, de fâlicit6 que sera 
ce jour lă.: Mon dieu, quelle vie que.la notre, 
quelle. dechâance, quelle dâsolation, quel enfer. 
Serait il vrai que nous aurons pass6 par tous 
ces 6gouts sans nous en salir,: nous souiller | 
nous mâmes ? — Leur desappointement fut grand 
lorsqu'ils apprirent de la bouche des autres 
qu'entre nous il n'y avait pas de mystăre, qu'ils 
en  avaient.pris connaissance de tes comptes, 
qu'ils les -approuvaient, les justifiaient et hono- 
raient ta conduite. Mais. tout cela, cher ami, ne 
peut €tre qu'une fiche de consolation pour toi, 
et je sens tout le mal qu'involontairement je 
tai fait; ton compte est entre leurs mains, ils 
peuvent se venger de toi, „te. compromettre par 
devant. la Porte; ils peuvent plus, ils peuvent 
Venvoyer ă Bucarest ou tu ne manque d'enne- 
mis, tant s'en faut. Dis moi maintenant qu'y 
a-t-il ă faire? car leur arracher le papier des 
mains cela n'est pas possible, il ne. faut pas 
meme y. penser. Pour ma cânsolaţion je voudrai 
Savoir si par. hasard tu ne m'as pas envoy6 le
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paquet par la -poste de: terre, en ce cas tu se- 

rais de moiti6 dans. ma faute, car ce n'est: que 

les jours de bateau ă vapeur que tu. nous avais 

habitue ă recevoir de tes lettres, et c'est alors 

aussi que nous allions d'ordinaire chez Mr Cre- 

- pin ; qu'ă l'avenir du moins il soit convenu en- 

tre nous de ne nous expâdier tes lettres que 

par bateau ă vapeur; de plus j'ai pri6 Mr Cre- 

pin de „ne plus remettre les paquets quă moi 

ou en cas d'indisposition qu'ă ceux qui vien-. 

draient de ma part; ainsi jespere qu'ă l'avenir 

„pareil malheur ne se renouvelera. plus. :Encore 

une fois, cher ami, pardonne ce qui ne peut ctre 

attribu6 qu'ă un. fatal accident. Je suis bien fa- 

ch6: que. ce soit moi, justement ton ami, qui l'oc- 

casionne, qui soit peut-âtre le plus grand mal 

qui puisse t'arviver. 

„Je te: disais dans ma derniăre lotire. que 

javais des observations ă te faire au sujet de 

ton idâe de:-me rendre en Transylvanie. Apres 

mure reflection je me suis appercu que toutes 

les objections que je me: proposais de:me faire 

“se reduisaient ă des considârations toutes per- 

sonnelles, au besoin de 'r6parer mes forces phy- 

siques, ma sant6 dâlabree, aux bains de Loubche 

en Suisse, au dâsir de retramper un peu mon
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moral 6nervs, abruti par un s6jour de: quelques 

mois dans le foyer de'la vie:sociale, daris Paris; 
niais tout cela, comme tu vois, ne sont que des 
considârations d'intsret priv6,'.en. d'autres mots 
que de l'€goisme; et nous en avons assez fait de- 
puis bientât un an; il est tempsi:maintenent 'que 

nous en fassions aussi un peu d'abnâgation. Mal- 

heureusement avec cette histoire tout est sbruit6 

et je crois pas “qu'il serait prudent de remettre 

ce projet au moins pour quelques semaines. Si: 

tu ne partages. pas les memes apr6hensions, dis 
le moi ; je serai sur ce point toujours de ton a- 
vis; la seule veritable difficult c'est l'argent. Ma 
măre m'6crit qu'il ne faut rien espârer... Ma peti- 
tion est prâte, je n'ai: qu'ă la transcrire etă te 
lenvoyer. Je t'ai pri6 pour m'acheter histoire 
de la râvolution de P'annse 1848 par Lamarţine, 
envoie la moi si tu es en fond; tu nous rendras 

“un grand: service, ce sera une consolation au. 
milieu de tant de dâgont, tant d'amertume. Dans 
ton compte-rendu j'ai remarqu6 bien des contras- 
tes pour ne pas dire d'avantage; pour une mission 
aussi importante et pour des rentiers aussi gros 

„eb gras: des centaines de piastres cela fait piti6; 
votre. patriotisme est bien: nain; ce n'est pas 
ainsi que l'on sauve une cause. Pourtant Ionesco
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m'avait; beaucoup lou6 les intentions goniereuse 

des -Moldaves.; peut:âtre: „ue je me trompe. 

„Ade, i : i i îi 
: i „Toniami, Oe 

E Nae Alexandre. Ra 
e -„Ecris-moi sans faute par..la prochain expââition-i, , 

IN - da 
ai .d ti-ai : 

"No. XLII. = “Uni din! “ inigr aţi: “de: la “Bruissia: . 

către Locotenenţă de la Paris. m 
4 

„Dreptate, fratia. | 

„Domnilor riembri al Corbitătual nimit « de: o paie “din e- 

migraţiuneă română, . : 

. „Am audit 'cu 'destulă. intristare rancoare ca 

dăplorabils: dintre DD. I. Eliad şi I Ghica, 'şi ne 

doare ininăa, vădenă - doi: oameni scumpi: patriei 

comune: “pentru: 'cunoscinţele cele "intinse, tălen: 

tele şi zelul: de ai servi, “că . acum când “patiria 

geme şi cu' ochit fipţi asupră-ne se îndoiesce dâcă | 

debe să ne 'bină oii TB cuvihte, “sunt atât de 

mult preocupăţi 'ă''se în€gri, în "căt se. acusă 

unul pre altul : tristă soartă: pentru, Dior” Şi 

„Cuvintele raportate de D. “Baron Splenyy îi 

privința D-lui Ghica, despre planul dât - ca pă- 

rare, ce se: gice că i S'ar: fi comiinicat;. “noii:l6



784 EMIGRATII DELA BRUSSA 
  

considerăm ca folie din partea D-lui Spleny, 
pentru .că nu se poate ca D. Ghica, să-i propună 
un plan atât de înapoiat, de oară-ce mai mult 
sau mai puţin toţi scim pe ce principii şi base 
au fost toate lucrările D-lui Ghica ca .să pâtă 
ajunge la scopul ce tot românul bun debe să-şi 
propună şi să-l sanctifice; ne mirăm cum D-tră 
aţi putut da credămint unui maghiar, când sci- 
aţă că cu puţin mai nainte Maghiarii, după toate 
actele lor, aii vrut să intrepună zizania. în toţi 
Românii! şi că de şi mai pre urmă deciseră a fi 
mai drepţi, a uni causa lor cu a Românilor şi a 
celor-l-alte naţiuni din Ungaria, eraii insă mulţi 
din ei contrarii la aceste idei, şi poate că D. 
Spleny fu unul din numărul acelora. 

„Cat pentru defăimarea, făcută, de D. Ghica 
D-lui Eliad, dacă D. Ghica nu va putea, produce 
argumente convingătoare, noi cu părere de r&it 
il vom preţui ca pe unul care confundă pasiu- 
nea în sănătoasa. cugetare ce debe să caracte- 
rise pre un om ca bărbat, când îşi propune a 
se ocupa cu lucrurile cele mai serioase precum: 
liberarea. şi venitoriul patriei. 

„Noi însă, orl care ar fi inculpaţiunile, ca- 
lomniile -ce aceşti doi indivizi atât de impor- 
tanţi causei comune își imput unul altuia, suntem 
convinşi şi credem fermamente că nică unul din ei
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a făcut sai: ar face în consciința sa veri-un act 
contra interesului naţiunei române. Suntem con- 
vinşi că fie care din ei ţintesce “mai mult saii 
mai puţin la o patrie liberă, la o Românie ast-fel 

cum tot Românul bun şi raţionabil doresce; ma 
că între unul şi altul este diversitate d'opiniune 
asupra mijloacelor, celor prin cari s'ar putea a- 

junge la scop, aceasta poate fi fără: a, se atri- 
bui veri unuia din ei macula de nesinceritate, 

de rea cugetare în causa; naţională. Nu putem 
exprima durerea ce simţim, şi tot-odată îndem- 

națiunea noastră că. nisce ure personale, nesce 
intrigi nedemne, a cui origină. precede cu mult 

revoluţiunea din Iunie, ajunseră -a se substitui 
deliberaţiunilor causei naţionale care se află, . 

să nu-şi ocupe mintea decât: de niște particu- 

larităţă despre cari am dori să: nu mal audim 
nici odată. Vedem că prin exces de disgrație a- 

ceste intrigi, aceste ure şi certuri între doi sait 
mai mulţi oameni, aduseră desunirea în toată 
emigraţiunea; cause particulare luară locul cau- 

sei naţionale; cei mai mulţi din emigraţii noştri 
în loc de a se gândi la mijloace salutarii r&u- 
lui comun, în loc de a păşi pre calea prin care 

Sar putea aduce un remediii la suferinţele pa- 
triei, nu se ocupă decât d'a susţine, d'a apăra 
unii pe o persoană, alţil-pe alta, adică. d'a se
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declara; .oare ;cum "ca partisan.' de persoane, “iar 
nu. de-.principiu, pentru că despre. principii ne 
fiind nică. o dată cesiune, „desbatere, noj credem 
că. este.:tot unul. ea 

:: Noi dar, după toate aceste. miserii ce se par 
anu mai. avea, termen, -declarăm că nu suntem 
partisani -a “nici unei persoane, ..că -suntem .parti- 
sani al.unor.idei, al:unui principiii.. Această idee, 
acest principii este -superfluii. a spune în detail 
care ;:sunt; ele „sunt- cunoscute de tot -românul 
inteligent, sunt. acelea. cari după .cugetarea noa- 
„stră credem .că ar putea: realisa. „odată liberarea 
naţiunei noastre. . Ori. cari „persoane dar ar es- 
prime .. mai: mult, mai bine ;aceste idei, --acest 
principii, ar -procede: mai cu. energie -prin fapte 
la. realisarea, lor, sunt -persoanele ce .noi căutăm, 
sunt, acelea cu care ne vom “uni mai -strins, pre 
cari -vom,: apăra, vom susţine. din.-toate puterile 
noastre în- lucrările „lor. . Pin: acum. noi (afară .de 
oare. cari mişcări în ;Ungaria cu. ocasiunea revo- 
Juţiunei . d*acol0) n'audirăm decât -vorbe de :tot 
felul,. de multe ori. şi: frumoase; - d'aceste vorbe 
noi suntem :mai mult decât :sătui.; .noi cerem 
fapte „cari . să „eorespundă cu ele, i fapte, n'am 
prea. Văgut. . , SE , a 

-„De'la expatriarea noastră, pân: acum, într” un 
Spaţiă de :timp mai mult. d? un -an, Nică 0 :0rga-
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nisaţiune în :emigraţiunea noastră, nici un pro- 
ject;: nici: o procedere pentru patrie, tot timpul:se 

consumă; :in intrigi, in desbateri personale, vane, 

şi “toate -aceste calamităţi nu se pot atribui decât 
desunirei principalilor Emigraţiunei.: Casă eşim 

dar din această miserie ajunsă 'în-.culmine, care 

infloresce foarte mult asupra, soartei patriei co- 

mune, 'deciăeni: d'a“nu ne mai mesteca în particu- 

larităţi, de a respinge de la augirea noastră ori ce 

certe, ori ce discuţiuni de cause.;personale. Sunt 

multe locuri, unde „tiparul e liber; dacă de acolo 

acei oameni, dintre al noştri, cară se acusă unul 
pre altul. de ră patrioţi, publice- şi ideile lor, :nu 

acelea de personalitate, „nu .acelea .ce fie: -care. din 

ei are pentru adversarul săi; atuncă timpul Sar 

perde în van, urele, înimiciţiile ar „cresce mai 
mult cu sacrificarea interesului comun; publice, 

dicem, acele idei, acei principii -ce fie-care din ei 

are în cestiunea interesului naţional; pună-se în 

relaţiune a lucra cu persoanele altor naţiuni care 

sunt de principiul .nostru, care sunt convenabile 

interesului comun naţiunei noastre. Noi credem 

că acest mijloc, care ar fi o concurenţă de fapte 

în profitul naţiunei noastre şi in derăpănarea nici 

unei persoane de acel principiă, este cel mai 

bun prin. care s'a putea cunoasce caracterul 

fiecui, prin care s'ar descoperi pre câ fie-care
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este inaintat, sati nu pre calea realisăril scopu- 
lui comun, precât fie-care are patriotism sail nu. 

„DD. Tell şi N. Golescu sunt rugaţi a co- 
munica, această hârtie şi celor-lalţi compatrioți 
ai “noştri din Paris. 

- „Salutare şi frăţie. 

„Redactor, Adrian. 

(Subsemnaţi 16) A. "Golescu, R. Golescu, 
G. Adrian, D. Florescu, P. Cernătescu, 0. Bolliac, 
“Marin Serghiescu, G. Vălleanu, A. Iane, C. Ser- 
ghiad, C. Podeanu, Gr. Joranu, A. Mano, 1. Ma- 
gheru, I. Simon, (în Const. Deivos), 

„Brussa, 1849 Oct.“
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„Piailor, ii 

„Divulgarea diversităţii opiniilor politice în? 

tre emigraţi români și a abaterii “din - princi- 

piele muvmentului general: al: țării din gi. în di 

vedem. că se face fatală causei comune. Faptele 

şi vorbele: şi: purtările particulare ale unora, aduc 

„din di în 'gi resposabili pe toţi emigraţii şi insuşi 

-pe acei ce până, astădi fură consecuenţi, constânţi: 

şi fideli principiilor proclamate de popolul întreg. 

„Până. aci am credut că este-o discreţie şi 

„0 prudenţă a tăc şi a ne: sci numal: noj,- aco- 

Amintiri Ghica. 27,641. 49
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perindu-ne și întimpinând nisce fapte ce credeam 
că. sunt iefect “numai al. unei. inconsecuenţe in- 
directe. 

„Fapta însă ca broşura, publicată la Londra, 
ca protestul numit democratic, ca întrevorbirea 
D-lui Ghica cu D-nul Baronul Spleni, fără scirea 
emigrației şi fără să aibă nici o însărcinare ori 
împuternicire de la nimeni, vorbele indiscrete 
ce es in tâte adunările; atat; în Paris cat şi în 
Brussa din partea, celor ce Şi-au uitat programa 
mişcării, hârtii: colective. ca. şi cea “din urmă a 
D-voastre din-*: -'ale trecuter-luni 'către jos în- 
semnaţii ; tote acestea s'aii făcut în destul de 
cunoscute - prin' neastămpărul celor 'ce' profesăză 
principii streine muvmenţului:. român şi ama. 
jorităţii emigrației, în cat spre a mântui causa 
generală, fie-care e dator a-şi deschide 'ochii şi a 
ved6. bine, de” unde. provin aceste. intrigi: şi di- - 
versităţi fatale, a ai 
ui »Fraţilor, iar vă repetăm că,- după. însărcina-. 
rea ce: ne-aţi. dat a representa. şi a „susţine, în 
contra . ork-cul cele două -salutarii, :principie. ale. 
autonomiei. Şi ale Suzeraniţăţii, o mare mirare ne. 
a: cuprins cănd.am .augit;. demarşa D-lui Ghica 
atât de cutezătore şi înapoitdre, după cum o nu- 
miţi şi:. D:voastră, când aţă: fi convinşi, că a fă- 
cut'0.. Apoi şi; mat mult ne-ati indignat; cutezarea. 

3
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D-lui de:a nu-şi cunoasce greşala: şi:xle.a se încerea; 
să. o.acoperg'cu alta, :de, şi ;nu: mal gravă “dar; 

mai..micşorătoare împrăştiind şi: eu.:vorbe: şi.prin 
înseris'-o calomnie:curată;asupra: colegului :nostrur 

inculpându-l de: o: hecuviinţă se, :mai. înainte de: 

noi:şi: D-voastră, D.:.Ghica':avea toată conxvicţiă: 
că. 0 asemenea :acusare:era.o asuprire:invederată.: 

2. Y'am însciinţat despre aceasta nu:ca, despre; 

a causă: între. D:nul Eliad:şi: D-nul.Ghica,::pentru; 

că nici un emigrant. nu .e;dator.:să ţie:socotealăi 
de câtă simpâtie. sau: ântipatie-esistă. între .indi- 
vide: îa- :particulari ș v?am _înseiinţat ez: oficiu. 
(sic), după însărcinarea ce ne-aţi dat despre:aba-i 

terea D-lui. Ghica: din -principie, ca”; să:.seim fe. 

care. unde ne aflăm şi: cu. cine avem: a':face.: 

:: „Aci afost întrebarea : avut'a.:D-nul' Gica, 

inconsecuenţa ;de a, face o asemenea demarşă;sail: 
nu ? din virsta. sa cea fragetă i-a: venit. această 

copilărie, sai din: calcul, sai. nu cumva de alt: 

unde-va;? pentru -că trebu6a,:0 „mal icon: să 

scim unde'ne aflăm; ;.... se i 

„A meritat D-nul Eliad să fe atat ds. ialomi ! 

niat ; pentru. Ga: simape: datoria a ne spune; cele, 

ce.a a augit ?. tri azi i ai 

„Acestea, vi le-am scris: 5. după dator ioj.şi după: : 

datorie am căutat să ne convingem despre ade-, 

ver, Scopul nostru n'a ! fost 'ca';să “:apăsăm.:pe;
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unul saii să ajutăm pe altul, ci în folosul şi apăra- 
rea, causei .să ne convingem cu toţii cine e fie-care. 
„i, Nimeni:din Români n'are bucurie când causa 

mal- perde: un. om, şi noi, dorim ca tot emigra- 

tul să fie demn de numele -FExilat pentru Patrie. 

Când insă din nenorocire îi este vătămător, atunci 
nu e trebuinţă a se mulţi numărul -persecutării 
-şi cu: oameni:ce ne daii de ripă, atuncă departe 
de. acela, oricine va fi, ori cum îl va chema: 

intre: victime persecutorul : este. o 'calamitate. 

„A fost întrebarea: cine e victimă, D-l Ghica 

ori D-nul Eliad, 'nu pentru. persoana D-lor ci pen- 

tru causă.: N a a a a aa 

„D-voastră însă, ne 'respundeţi iîntr'un chip 
foarte întunecat, confundați causa cu personali- 
tăţi ; cercetaţi atât de uşor adevărul: de a, fost 
abatere din principie, de putea să ne .compro- 

„mită acea abatere, de este iertat cul-va a se abate 
aşa, de arbitrari şi imprudent ;; în toate acestea 
vă. apărați a vă exprima categoric; - şi 'chiar şi 
din nenorocire, de şi acoperit, insă vă declaraţi 
destul. de: lămurit că aveţi un cuget, un princip, 
care cu:cât un vis ce Lai. avut toţi. Românii 
adevăraţi încă de la Mihaiii Bravu, cu atâta s'a 
socotit; de “fatal la :împrejurări. încă mai propicii 
ase încerca 'să-l' esecute “ori ce Român înţelept 
ŞI :cu::adevărat doritor de: binele comun. -.



ACTIVITATEA LOR : 713 

  

„Acest principii, fraţilor, nu Va. încuviințat 

comitetul ce: a organisat mişcarea în:.care aţi fi- 

gurat:şi unil'. din :D-voastră, . nu .l'a...proclamhat 

“țara; şi când manifestul: din Peter sburg din lulie 

1848 ne încriminâ cu 'dinsul, ţara, -Guvernul: ej 

şi emigraţii ati protestat asupra unei asemenea 

perfide şi infernal îndemănatice calomnii.:: Nimic 

nu e mai fatal. causei noastre ce am început'o cu 

toţii, decât a servi: cu - asemenea, indiscrete: de- 

claraţit pe însuşi inimicii noştri, dandu-le armă şi 

cuvinte. a arăta că acusaţia lor n'a fost calomnie. 

„Diversitatea, principielor, abaterea, din. prin- 

cipiele- -muvrăentului legal al: popolului român, 

sunt causele 'despărţirel : intre emigraţi; iar. nu 

ure. e, personale, cum .v8 exprimaţi .D-voastră. 

„Noi înaintea, mişcări! ne-am tras un văgaş, 

şi. naţia apoi ne-a îndatorat a.nu mai eşi dintr 'in- 

sul până. în căpetăiii. Cine urmeză, pe acestvăgaş,- 

acela..este amicul! şi fratele nostru naţional, cine 

ese dintr'insul simţim cu toţii: o datorie.a-l face 

observaţii, 'şi' devine. inimic general: “daca persistă 

în abaterea. sa ; :ura,: de va fi ură, nu e .răncoare 

personală - ci. o -parte - -din- ura - generală: în câre 

facem: şi. noi parte... A. întimpina, :greşala unui 

frate abătut, a-i: combate apostasia,: când: va fi, 

a-l desaproba :purtarea şi faptele, nu e micşorime 

de. resbunare' ci:0.: datorie sacră ? : căci: pentru
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'aceâsta ne-a, ales popolul odată, şi pentru aceasta, 

-ne-aţi “insărcinat. o: majoritate din emigrație cu a- 

tâta;stăruinţă, unde:figurați: şi D-voastră, fraţilor. 
ii 1Unil;din- D-voastră sunteţi aricii noştri in- 

tinii, fraţi; alţii; consingi ;-şi. ce .'ură personală . 
între.:noi când vă: facem ' observaţiile de: sus şi 
X&'iăducem:raminte. că: seamănă; că; aţi 'ultat; pro- 
grama mişcării când lăsaţi;să- vă scâpe asemenea, 
idei: şi :priticipil--ce: aţă. + socotit : de :piudent.:âle 
“ţinie'ascuns€ în nobila:comoară-ă inimei 'D-Yoastiă, 
«chiarcâtunci când victoria: popoarelor. eră:tatât 
-de':radioasă;-": e ct ic iti me ARI 
„negNuii V&-rătăciţi, fraţilor,/:cuilusit.. Nu scim 
Şi nu sciți. inisă, de :unde vine ; .Sciţă” însă curat 
că, inimicil. noştric- ne-ati calomniat, Gu :dinsele. - 
„;5::;Ne pare răi să :vă vedem. cu:cinci:lun! îna- 
inte: dându-ne o însărcinare în :ternieni chiari A 

„înfăţişa : şi apăra principiela autonomiei şi suzera- 
nităţii ș:şi: cu :cinci- lut mai în urmă” a: vă ex: 
prima atat;de întunecat, atat de cotină,:atat de 
deplorabilemente diplomatic.: Cine va imprumutat . 
Jangagiul ăsta, atât: de. strein "noug şi „părţei 'cei- 
dalte dintre D-voastră, şi D-voastră irişi-vă nu sciți 
cum să -v& 'exprimaţi 'cu .dinsul, 'şi:vă faceţi atât 
de obscuri unde sunteţi frumoşi, -şi atât de lumi- 
aţi. şi 'cleri: acolo; unde ar. fi în::stare să com- 
promită: causa căreia: suntem.. cu toţii martiri ? 

at
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„Ne pare răi să vedem această neconstanţă, 

în “idei şi. în' opinii la ' D-voastră doi-spre- dece, şi 

altă îndoită: inconstanţă. şi nedeterminare' a 'dol 

dintre: D-voastră ce figurează suscrişi, la două 

opinii aţât. de contrarii. e: asia 

„Sperăm că Dumnegei, în nuriele căruia ne 

am sculat cu toţii, am luciat trei luni şi suferim 

„mai::mult! de un':an, -acel Dumnegeii ne- va uni 

a. :n6 cunoasce adevărâtele foloase şi a - despărţi 

din mijlocul nostru pe 'cel: ce “ne: vom: convinge 

că umblă:a' ne 'desbina; . iii... 

„Salutare, îrăţie! ta 

„N Golescui, “Ohr.: Tell, 1 Eliade. 

„1849 Decembre, 4 (16) Paris.“ Iu : 

Adaus de mâna dă Bliade: In. cât; pentru priid- 

cipie, cât pentru ce se atinge de mine, judece alţii. 4 

  

Emigraţii dela Brussa cătră Dmiă: îliad, 

N. „Golescu şi Tell. 

<Brussa 5 02 Decembre 1849. 

„Dreptate, frăţia. Pa 

„Dor I Pliad, N... Golescu, şi i 0. Tell. 

„De cand: sunteni afară din pâtrie, din! dis: 

graţia, “nu: ne-am putut organisa şi D- voastră, ca,
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membri -aă: ex-locotenenţei domnesc, „aţi repre- 
sentat până. acum. cu drept causa noastră. :Pen- 
tru acest cuvint; şi: subscrişii v?aiă: însărcinat; o- 
dată d'a protesta, în contra orl cul va ataca, prin- 

_cipiele de suzeranitate a: Inaltei. Porţi şi: de au- 
ionomia, ţării, . şi „vă, mulţumim de. tot ce aţi fă- 
cub în interesul patriei. ;.., „i i 

Acum. credem, :D-lor, că e timp de a ne or- 
ganisa ;: şi subsemnaţii, făcând un apel către toată 
emigrația, datorie imperioasă, pentru .ori:care pa- 
iriot, vă rog ca să concurâţi şi D-voastră pentru 
această organisare. tt 
„i „Salutare „şi sfrăţie. ... - : 

„Al. Zane, R. Golescu, D:'Florescu, :Al. Go- 
lescu, P. Cernătescu, I.- Deivos, Al.. Manu, Po-" 
deanu, 0. Serghiaă, 1. Simon.« 
No. XXXIV. — migrații dela Brussa cătră cei 

"dela: Constantinopole şi dela Paris. : 
! E «Brussa' ş"(1 7) Decembrie 1849. 

, Dreptate: frăţie. 

„Fraţilor espatriaţă şi emigraţi ! 

„Suferințele cel& mari ale 'popoluliil român, 
demoralisasrea, introdusă în toate clasele societăţii 
prin despotismul Regulamentului, şi. corupţiunea
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Guvernului, tristul -rol ce: jucă principii noştri 

sub. influenţe, inimice în. numele. naţiunei române, 

şi în. fine. „precipiţiul . ce: stă deschis înainte-ne ca 

să ne inghită etc., ne. făcea, ca să, dorim cu toţii 

din :inimă: reforme radicale. : Pe. lângă. aceasta . 

popolii. care. suspinaii. după libertate. n'avură, nici 

_o dată ocasiune mai favorabilă,.: mal frumoasă 

de a scutura, jugul despotismului ca în anul. 1848, 

cână: toată . Europa „cultă, toţi: popolii . care înțe- 

legeaii: şi. apreciaii libertaţea . ca; binele 'suprem, 

alunga. despotismul „Şi în. triumful , lor. se con- 

stitueaii; pe principii, ; „başe_ democratice,. „procla- 

mând dreptatea: şi. frăţia „de devisă,. între.  „dinşii 
e 

şi cellalți-popoli. „i = ii 

„Ast-fel popolul român,- „condus de. ranele 

cele sângerânde. ale patriei, încurajat de .esemple 

atât de :mari, atât de frumoase şi. basat pe au- 

tonomia patriei, s'a, sculat. şi cu. o strigare.a 

fost destul; „ca :să. !derime. despotismul adus prin 

Regulament: ŞI să fundeze liberţatea :prin revolu- 

țiunea, .din 9. şi 11 Iunie. „Popolul român,-in 'sin- 

ceritatea sa, spre a asigura. pe: înalta Poartă de 

devotamentul, săi. şi de legalitatea. sentimentelor 

sale, :a recurş. la augustul; săii suzeran a-i. întări 

constituţia „proclamată, protestând : atât - înaltei 

Porţi cât şi in fine Europei in contra. usurpărei, 

abusulul. şi ilegalităţi . Proteotorațulul.. Rus.
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„Trei luni, cât dură re voluţia noastră pe ba- 
sele. constituţiunei in--armonie! cu demna politică 
a înaltei :Porţi,: popolul român, de şi administra: 

ţiunea,- interioară n'avusese timp: să-şi. ia cursul 

„săi regulat, de şi nouele legi nu se sancţionaseră 
prin adunarea, constituantă şi .nu luaseră puterea 
şi activitatea, lor, totuşi a dat probe de 'matu- 
ritate, seriositate şi moralitate ; şi căderea, consti- 
tuţiunei noastre nu e căşunată, ds precocitatea 
reformelor. proclamate, : de -abusul “unei libertăţi 
neinţelese,. ci numai de preponderența spiritului 
reacţionar ce. încă de. atunci: începuse! a: dornni 
în. politica, Europei. Argumentele contrarii 'liber- 
tăţii patriei ale inimicilor ei interiori. şi exte- 
Tiori sunt curate calomnii. i: -:.::i 

Toate acestea, fraţilor, : legitima: revoluţiue 
nea noastră şi ne făcu demni 'de constituţiunea 
proclamată ;: insă :nu se: cuvine a ne mărgini: aci 
şi să stăm cu:mânele în sin, așteptând, după cum 
gice proverbul: pică pară! să .te îmbuc“, ici să 
propăşim;'-cu ':demnitate.: pe calea: ce ne-am: pre: 
însemnat; pentru că nu scim când va suna ora 
Salvării patriei: noastre! In: timpuri bune şi” fa- 
vorabile: fie“'cul îi. e -dat de: a: lucră: bine, 'dar. în 
cele grele şi adverse. numai. celor cu - principii, 
tărie şi inimă mare. 

„Să lăsăm acum, fraţilor, : la o Darte 'ori-ce
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'simţiri particulare, ori-ce pasiuni” personale “ce 

aduc demoralisarea ;' şi, aridicându-ne mai presus 
de: noi -inşine, să aruncăm 0 căutătură asupra 
posiţiunei: de acum a patriei şi asupra datoriilor 
celor: neapărate 'ale: noastre... Fraţilor, ţana, zace 
'sub jugul acelei:puteri 'de a cării: fatală 'influ- 
6nţă aim: cercat să:0 scăpăm ! Poporul: geme sub 
Daionetele ruse !...:.. cu atât mai mult cu atât 
mal “amar du ':cât -aşteptă' ca în moderaţiunea, 
legalitatea, moralitatea, dreptatea şi demnitatea . 
sa în :cursul' revoluţiunei; să fie uşurat de bar- 
barele” nedreptăţi: ce i se făcea şi considerat ca 
basă a societăţii ! Ce 'am făcut noi: de la espa- 
trierea, şi emigrarea::noastră până “acum ca acest 
popor cel':puţin să 'se console. 'să-şi: îndulcească 
amărita şi trista sa viaţă cu speranţa, care sin- 

gură : “poate. menţine în” vigore: puterea morală 'a | 

unui! popor? |» Ce:am făcut: noi :de când 'suntem 

afară din patrie, ca - să tragem increderea, sim- 

'patia 'şi'estimea, atât a Augustului nostru Suze- 

ran cât şi a cabinetelor: populilor: “de la . care 

„aşteptăm “a fi sprijiniți în binele şi fericirea pa- 

triei 2. Ce: am! făcut” noi ca, să fixăm atenţiunea 

“Occidentului asupra causei. sufer indei noastre. pa: 

tii, ca.:să nu 'se "confunde cu causele .provocă- 

oare de desordine, :de anarchie, -şi.să o facem 

causă europeană ? Ce am făcut -noi că să tragem
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luarea amintea Occidentului. asupra. tractatelor 

călcătoare dintre colosul. nordului şi Înalta Poartă, 

şi mai cu seamă asupra celui. din. urmă de la 
Balta-Liman,. care ameninţă nu numai existenţa 
patriei noastre dar şi Orientul întreg, şi ale căruia 

„ triste consecinţe - mintea se .: spăimântă. de ale 
reculege, » cuprinde şi enumeră? Făcutam. noi i ceva 

în. loc, ca să se poată justifica emigrarea; noastră 

înaintea, compat;rioţilor . ce suferă, în ţară şi îna- 

intea : Europei. ce ne priveşte ? Nu, nul... şi 
causele „ai fost discordia,; partidele Şi : neorga- 
nisarea în care ne aflăm, ale cărora efecte ur- 
mează a fi neactivitatea, paralisarea,. etc. 

„Acum, . după o pierdere de timp atât de în- 
delung, ce aduse rele atat de mari, credem : că 
0 organisaţiune. e simțită de tot : românul bine 
Cugetător, şi noi împlinira 0 datorie imperioasă, 
făcând apel. la: patriotismul tutulor emigraţilor, 
conjurându-i ca, să concure într:o umanitate (sic! 
unanimitate ?) la înfiinţarea, . ei. - 
Noi subscrişii, pentru aceasta, organisaţiune, 

opinăm astfel :- -Emigraţiunea,. să aleagă. prin. ma- 
joritatea.. voturilor . cinci, : :persoane, cu : încredere 
patriotică . naţională şi mail cu seamă capacitate 
politică, fiind-că 'aceste, trei „calităţi . se cer. ne- 
apărat de la ori-care represintă. O causă, politică. +
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Aceştia, eară prin majoritatea “voturilor să aleagă 

pe unul dintr'inşii de cap al emigrației, Şi capul 

îşi: va asocia doi din cei cinci 'ca să conlucre ca . 

comitet responsabil, şi numai capul să albă, exe- 

cutarea proiectelor, a. lucrărilor. politice şi a tot 

ce se atinge. de binele 'causeă noastre sub res- 

ponsabilitatea sa de “executare” 'conform jurnale- 

lor încheiate : de majoritatea comitetului. 

„Pentru: acest 'plan.- noi argumentăm ag: 

„Este necesitate de a, fi un cap representant 

al causel şi emigraţiunei, pentru: că o unitate în 

toate lucrurile va pute fi numai “când -va exe- 

cuta unul, apoi chiar şi cabinetele nu vor-voi 

- să tracteze nici odată cu' mai: mulţi inşi, pentru 

că în politică -tactul, consecuenţa şi secretul ţin 

întâiul loc şi numai de - unul pot fi- bine: împli- 

nite. Aqăogirea a doi membri: pe: lângă un cap 

e oportună pentru 'o mai matură, şi mal serioasă - 

lucrare, de dre ce: unul singur de multe ori se 

poate înşela; şi să: fie numai doi 'ifiind- că din. . 

disgrație nu avem mulţi oameni cu capacitate 

politică, şi acei puţini câţi avem sunt necesari de 

a se trimite pe lângă cabinetele cele” mai înflui- 

toare, pentru redigere de jurnale în limbele fran- 

cesă, germană etc. ; în fine” că: capul 'debe a-şi. 

asocia, după alegerea sa, ; pe ceilalţi doi membri,
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e neapărată -pentru .0; armonioasă înţelegere în 
„lucrări; desbaţeri. etc;, ete: i, i 

i „Singurele. principil. care se “pun: de basă lu 
crărilor. comitetului .. sunt: “Suzeranitatea Înaltei. 
Porţi şi autonomia, patriei. a 

„Sunt. invitaţă toți. confrații emigraţi. ca, să, 
binevoiască, “de.vor..av6 ceva obiecţiuni a face! 
asupra acestei „Propuneri :a,..le. comunica .la Pa: 
riş cât „mai. curend DD. membri „aj. comisiunel 
însărcinate, CU. stingerea „voturilor. Și. tragerea 
scrutinului, «pentru, alegerea. “comitetului: :Sa -Ca-. 
pului emigraţiunei, -care vor. fi aleşi: după: votul. 
ce. fie-care emigrat: va trimite. de 0. daţă cu o-. 
biecţiunile. ce: va fi făcut, Acele voturi se înţe-. 
lege: că... se vor trimite închise şi se vor deschide, 
în diua,. determinată: „Pentru aceaşta: de faţă: cu. 
emigraţii din Paris. 

„Termenul țrimiterel voturilor de | numirea, 
comitetului. sau, capului emigraţiunei credem. să: 
fie la 1/13 :aprilie 1850, care vor. fi asemenea, în- 
chise ca. “Şi cele-lalte. . - : a 

„Nol subsemnaţii am trimis aceastii partie 
d-lui D. Golescu. ȘI lam rugat ca „S'o 'arate. tu-. 
tulor fraţilor emigraţi din Paris.. 

: „Salutare . Şi, frăţie | 
»D.: Florescu, QC. Florescu, G. Adrian C. “Ra. coviţă, A. Golescu, R. Golescu, A, Zane, C. Ser-
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ghiad,: 0. Pădeanu,;: Gr Joranu, A: : Mano, Simon, 

I: Deivos. Pt rin RI - : 

- Pentia iembri al comisiunei i însăoinată cu: 

tragerea: :serutinului s'at ::votat;: St.: Golescu, 'D. 

Brătianu, Sai „în : dipsa “sa D. Bolintineanu și D. 
Golescu: ii: III A aie i 

: Pentru. Consianti(nojole): 

„Sitsohinaţii invită pe d: I. Ionescu a arăta: 
această hartie tutulor fraţilor emigraţi din Con; 

stantinopol, şi. obiccţiunile: ce vor fi având a: 
“face să le trimită; atât” aici: Către “noi cât şi la 
Paris şi cătiră d-l, D.G Golescu, ' care” este in-: 

vitat de noi. ca" să, coniunice acest apel con, 

fraţilor diacolo. 
o „„Redaetor, 2, Cornătesei 

 Atezandru Golescii cătră. Ion, Ghica. 

„Cher Jean ! Voici la volumineuse lettre que 

fadresse â a:mes frăres et:ă Alexandre, lis a, 

puis oxpedies la par le prochain bateau ă va- 

peur; je ne :pense pâs que son contenu te sa. 

tisfasse tout: ă: fait, peut-âtre -meme. pas du 

tout ; mais voilă, mon 'cher ami, :le resultat pro- 

fond et consciencieux, 0 nous a amen6 l'examen 

impartial :de cette: affaire, du: moins -d'apr&s les
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donn6es connues. jusqu'ă present de.nous. Au 

reste la semaine prochaine nous enverrons î 

ces messieurs un 'papier formel, sign6 d'une 

dixaine d'entre'nous, oă, sans entrer dans tous 

les dâtails du procts, nous les avertissons une 

fois pour toutes, avertissement au surplus .qui 

va, aussi ă ton adresse ainsi qu'ă tous les autres 

qui aspirent ă la prâponderance, que nous en 

avons assez avec les querelles personnelles, qu'ă 

Vavenir nous. voulons des actes, des principes, 

des. ceuvres patriotiques et plus des. accusations, 

des paroles ; „que  l'6migration - devient de plus 

en plus s6rieuse, et comme telle veut aussi de 

la part de ceux qui sont charg6s. 'de servir la 

cause, de conduire, de diriger P&migration, veut 

de leur part du sârieux, de P'abnâgation, Poubli 

complet de leur personnalit6; ce papier, je suis 

sur, te plaira davantage. —.J' apprends par Llar- 

rivâe de Bolliac, 'Thâophil et les autres que je 

n'ai pas encore 'vus, :que Maioresco -est parti 

pour. la. Transilvanie; malgră : cela ne manque 

pas de lui envoyer les 47 ducats, si tu as un mo- 
yen sâr' de ls faire; les 1415 piastres,. que dans 
ma dernidre lettre je 'te faisais savoir que tu 
les. toucheras chez le frăre, de -Mr:;: Crâpin,. je 
les. retiens ici, la contribution Eliad ayant mis. 
nos bourses -ă 'sec;. tu les'prenâras -donc, -ainsi.
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que les 1172 autres: piastres .de Pargent que 

ma -imăre ta: laiss6; en tout tu prendras 2587 

piastres. Jean ! mets' toi en relation avec Maio- 

Tesco, :Lauriano, Baritz, Barnoutz: .ete., -faisons 

quelque chose pour lavenir;.nous aurons bientot 

“ besoin d'un comit6 roumain ă Paris, compos6 

au moins de cinq membres, un pour chacune 

des provinces; tout cela demande du temps, une 

correspondance suivie. Si vous 'autres vous. ne 

faites pas votre devoir, qui avez toutes facilitâs , 

en main, qui: donc.le fera? Pour mieux com- 

prendre ce que'je veux entendre par tout cela, 

lis ma, lettre ă& Alexandre et ă mes frăres, lais- 

ses Ji ta mauvaise “humeur, tes Douderies? Ou- 

plies tes projets individuels et mets toi ă l'ceuvre 

pour pouvoir faire “quelque chose de solide, de 

bien pens€. avec et par tous les întelligents des 

cing provinces; 'autrement. le beau râve dune 

grande Roumanie, s '6vanouira comme tout s'6- 

vanouit, lorsque les hommes ne sont pas unis, 

en accord, dans une parfaite entente. Tu ne me 

r&ponds pas ă mes lettres, ă mes 6bauches d'i- 

d6es.. C'est. mal de'ta part; si tu repousses ceux 

que 'tu: appăles tes amis, si tu gardes avec eux 

le silence, avec qui done agiras-tu ? T'entenderas 

tu avec toi meme? Je t'ai d6ja repondu sur 

cette manitre de vouloir- agir, c'est un 6gare- 
1 

Amintiri Ghica. 27,641. 
50
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ment, mon ami; c'est faire le.petit bien, lors- 
qu'on peut faire le grand; c'est 'se refuser au 
grand - pour 16 petit, c'est faire du mal a ta 
patrie que tu: aimes, qui. a besoin de toi. Re- 
nonce ă ce systme, il est -nuisible ă tous, aussi 
ă toi plus qw'ă tous les autres. En voilă assez 
avec les conseils, pardonne .les moi. C'est par- 
ceque je t'aime, que jaime aussi mon pays, que 
je me permets de te les faire, autrement pour- 
„uoi te > les dirai-je. Adieu. : Ton ami. 

. Ii „- „Alezandre, 

„Gu Y a-t-il a, esperer pour nous? Envoie moi 
les passeports de Maghieru et de Djouresco; ils 
me mangent les oreilles, surtout Djouresco ou 
autrement Amali. Dis moi S'il ya un moyen 
pour corresponâre sărement avec la Transilvanie, 
La. lettre de Ion Maioresco retiens la, & n en- 
voie „que celle” de Vasile Major. “ 

No. Teen, — zaiad« căiră, emigraţi. dela Brussa. 
<Paris 1849. Decemv. 6. Rue Notre 

: Dame „des Victoires, Hotel National. 
, 

. »Prajilor din Brussa,! N 

„Am primiţ, scrisoarea - D-voastre. din 1
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Octombrie dimpreună cu 2200 fr. D: Perdiki- 

des, care îmi trimite acești bani prin. poştă, 

îmi serie că în adevării-aţi trimis 2400 fr,, 

însă 200. fr. i-a :oprit el pentu cheltueli, - şi mă 

îndatorează prin scrisoarea, sa să vă: însciințez 

despre aceasta. : Di 

„Vă face onoare, Domnii- mei':şi fraţi, a- 

ceastă credinţă şi devotament: pentru ale pa- 

triei, când pe cei mai mulţi din emigrați sven- 

turile şi suferinţele i-ai făcut sceptici, -mate- 

riali şi poate pe „unii şi brutal.“ (Resultat prea 

firesc). Omul e întreit;: fisic, intelectual şi - moral. 

Când nu 'e îi. starea normală,. când e gonit 

după urmă, .:când îl. obosesce, fatica; foamea, şi 

setea, când n'are unde 'să-şi: mal plece. capul, 

când nare cu: ce să-şi aline foamea şi: să-şi 

încălzească trupul, : credeţi oare -că acel “om, în 

asemenea stare, mai se gândeşte" la arte, la 

ştiinţă şi la. armonia ce “ese! din “amândoi ?. Nu, 

fraţilor, atunci încetează: omul - intelectual. şi 

moral ; numai .omul imaterial mai: esistă, şi pa- 

siunile tte într'insul sunt. aşa .de- tari. şi vi, 

ca ale ferei flămânde :ce caută. să: mănânce. 

„De 'mai âre putere-in D-voastră glasul pa- 

triei, de se.simte încă în D-voastră omul mMo- 

ral şi intelectual, este -ori că din viaţa: trecută 

aţi cultivat şi aţi întărit inima. şi mintea - D-v.
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cât să nu cagă curând, sait că, neaverea Şi 
persecuțiile v'aii fost mal puţine aci, sai că 
amândouă aceste împrejurări v'ati ajutat să staţi 
tară şi neînvinşi. Aci în Paris'a fost. şi e 
mare neavere .şi strimtorare, şi când sărăcia 
intră pe uşe, dragostea ese pe fereastră. De 
aci cereri ;de socoteală, acusaţii, imputări, ure, 
întăritări, neinvoire, pentru că nu mai esistă 
decât omul material... | 

“ » VB mulţumesc, îraţilor, de onoarea, ce-mi 
faceţi a vă încrede, să-mi trimiteţi. aceşti bani, 
şi va fi nu un: păcat, ci:0 crimă de a nu se 
arăta Eliad demn de frumoasa şi nobila voastră 
incredere. Observațiile ce-mi faceți m'aă bucurat, 
mai mult decât sacrificiul ce faceţi, pentru că 
a. sacrifica. unde se. cuvine, acea. este înţelept. Ei văd că am a face cu bărbaţi păţiţi şi maturi, 
iar nu cu creduli entusiasti ce .se lasă a, fi ju- căria impostorilor. Ei vă văa că, deşi : departe, insă vedeţi lucrurile ca de aci din' Paris, şi: mă întrebaţi “de : ce - Positivul Si nu.'alt jurnal? Aşa aşi fi întrebat, şi eu. Ca 

- »Eată, causa. : Ei v'am Scris în August, când în Paris mat-nu: mat esista jurnal liberal sai pro- gresiv ; Popolul, . Democraţia etc. etc., eraii des- fiinţate ; - redactorii, inchişă - şi gazetele ce mai vorbeaii, erati oră:reacţionare, ori bastarde, ori fri-
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coase. Unul din proprietarii şi redactorii Repre- 

sentantului Popolului (fosta gazetă), D. Fauvety, 

ca să nu lase a muri glasul progresului, cutează 

atunci a pune .de la sine 10 mii franci, altul 5 
mii, altul 5 mil..... “până .adunară .0 sumă de 
25 mii franci: şi începură Positiful, - singura ga- 

zetă ce “mai aridica capul .a :vorbi în“ favoarea 

popoarelor în stare de fat de siîge.- No. 1 al . 

acestei foi. vederează data ei. Umblăm cu căciula, 

în mână pe la redactori cu'câte. un articol, şi 

nu se uită la mine nică 'ca. la un cerşetor. 

La Positif aflaiii .priimire 'fără interes, căci re- 

dactorii nu ştii încă. că aşi fi doritor. să iai act 

la un jurnal aşa de cutezător şi adevărat positif. 

V'am scris. şi iată causa. De atunci până acum: 

sunt patru luni ; lucrurile s'a schimbat. Tiparul 

şi-a maj luat aventul. Causa. popoarelor dobendi 

mai multe guri şi mai potente. Şi astădi cred 

că s*ar pune banii D-voastre şi mai bine; iată 

cum : Sa a i a aa 

| „Voiii încerca, la. Reforme, .al . cărei redactor 

en chef este Abatele Lamennais, şi care a primit 

câte-va articole în causa noastră ; vom cerca a 

lua ceva parte :în acţii;. voii da 'şi la - Posilif 

o parte, căci e cu inimă şi înţelept şi se poate 

înainta a se.face, daca nu.quotidian, cel puţin 

ebdomaderiu, şi căci toţi din partea Progesului
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sunt “astădi săraci şi proletari, voii dispune dar 
vreo 600. franci spre tipărirea istoriei drep- 

„turilor: noastre şi a causei, la care tipărire ajută 
şi D. Gr. Grădişteanul cu 200 fuanci. 

” „VE miraţi, cum cei „din. Paris nu concu- rară la păşirea mea. Iată, de ce.. 1) că toţi sunt neavuţi şi datori; 2) că Şi d6:ar av6 bani, „ credeți D-voastră că, copii nevirstnici dimpreună cu cel ce s'aii despărţit, 'de; noi, declarându-se 
asupra . Turcilor, vor. fi vre-o dată a concura acolo unde se unese Golescii, Tell, Eliade, Ple- şoianu, Grădişteanu şi Aristia ? Oamenii aceştia VOI cum a ne compromite pe toţi, după cum mal ne aii şi compromis,. Se 

„Broşura dela Lonăra, asupra Turcilor, pro- testul comitetului democratic, compus "de copii, Murmura vagă a purtării lut Ghica, : care el a scornit'o în neastâmpărul său, Publicarea _cores- _Pondenţii din Temps, ce - cădea pe . secretarul ambasadei Otomane şi care se descoperi de acesta (ca să, scape de respundere), că, este eşită dela Români, toate. contribuiră 'a -mahni pe 'Turci a- Supra noastră,; şi a ne pune pe toţi într”o. ca: 'tegorie de ingraţi,.. de Vicleni, de nebuni 'etc. „EX nu ştii că Suntem "despărțiți, şi crede, Sai îi fac sa. creadă, că toate "neconsecuenţele
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astea, purced d'intir'un cuib, că mişcarea noastră 

ma, fost; sinceră, şi altele. - 

„Acum. în urmă, cu venirea D-lui N. Băl- 

cescu, duelurile ne mai remânea. Şi între cine? 

De o cam dată Tell cu Bălcescu, şi mai târgiu 

Pliade cu alţii,. şi mai târgiu Golescii, adică oa- 

menii pe 'care i-a recunoscut. Poarta...... Price- 

peţi şi cuvintele şi. origina şi consecuenţele. 

„Se începură comitete, - adunări, când în 

Paris. toate partidele au poliţie şi “spioni, ne po- 

menirăm învitaţi la adunare. Subsemnaţii la în- 

vitare erai: | 

„L) Brătienii, Yoinescul şi alţii ce ai figurat 

la protestul asupra 'Turcilor ; SI . 

„2) Creţulescu, Paleologu, asupra cărora este 

acea murmură de atentat asupra Bibescului, des- 

pre care ţeara, mişcarea ei şi oamenii. mişcării 

nu sunt respundători, căci nu ai fost .părtaşi ; 

„3) Copii nevirstnici, ce a venit să înveţe, 

ca Berindei, Creţeanu. şi alţii. 

„Ne am vădut nevoiţi a respunde şi. a. ne 

imnuri odată, mai virtos că D-voastră re aţi 

dat o misiune, şi nu ne putem aduna formal 

cu oamenii ale cărora, păreri. şi fapte . vă -com- 

promite şi care. es. din principiile Autonomiei şi 

Suzeranităţei. ce de atâtea oil ni Je- aţi. repeiab 

a le susţine în numele D-voastre.
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„Vi se trimite respunsul. în copie, (N. B. 
plecând poşta, nu s'a .putut copia, şi remâne cu 
curierul următor): “Pe urma lui: n'am 'avut nici 
un respuns, căci .am. fost ..declarat că nu mai 
primim nică o corespondenţă. Însă. D. Tell, luâ 
O scrisoare dela: D. “Paleologu, astfel cum. nici 
cel mai. ticălos scelerat 'şi : criminal n'ar fi me: ritat. să aibă.. Cum s'a coborit junele ăsta până acolo, şi cine Pa: făcut a: căde€ atâta, nu pocii înțelege; D.:'Tell este proprietarul acelei scrisori şi singur v'o poăte împărtăşi, A a „De vă ţineţi de principiile pe: care am ju- rat cu toţii, a Voiţi să nu vă pue Turci! în categoria acelor ce s'aii' abătut: dintr'insele, . este timpul, 'după. cum „m'am informat alaltăeri, a vă face profesia de credinţă. Vreţă să faceți causă comună cu Copii, 'cu renegaţii la principiile Au- tonomiei ŞI Suzeranităţii, Şi cu bănuiţii de asa- sini ? Sunteţi liberi. .Noy însă, şi chiar de vom remâns numaj singuri, vom -remaân6 până în cele după urmă fidel al” principielor ce: am pro- clamat şi an profesat şi nu vom abandona credinţa, noastră către Turci, Şi chiar de ne vor cufunda ei intre cei 'vicleni, Nu vom schimba principiile decat. după 'ce se vor-'slei de tot, şi nu:va mai i speranţă; adică, când ne “Vor -abandona ele ca Sleite, ca perite. ..... Să i
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„Această copie este subserisă de DD. Tell, 
Pleşoianu şi mine numai, pentru că DD. Golescii 

şi Grădişteanul ai dis că vor respunde mai în 
urmă. Mi se pare că .nu se învoesc la unu sai 

două din cele patru punturi. Aşteaptă,.să. vadă 

ce mal fac cei ce: se adună şi ce le .vor mai 

scrie ca să respundă. | 

„Fraţilor, credinţele politice. sunt ca, şi cele 

religidse. Eşi christianismul întâi unul şi pur, 

apoi se despărţiră oamenii în oare-care articole, 

arieni, catolică, protestanți, calvini etc. etc. certe, 

resbele, vărsări de sânge, şi fie-care ţine-pentru 

sine, numele general de Creştin. 

- „Veni anul 1848. Se sculară popoarele, li- 

berali, constituţionali, republicani, democrați, so- 

cialişti, monarchişti, legitimişii, reacţionari, de 

tot felul.: Deteră şi Românii semn de viaţă, se 

seculară, cu toţii; inteiă se despărţiră Domnești, 

apoi ciocoeştii, apoi se întrevăgură muscăliţii, 

apoi esaltaţii, apoi invidioşii, apoi nemţeştii, apoi 

ungureştii, apoi cine mai ştie cari. Unii vrema- 

seră credincioşi intreg celor. 22 articole ale cre- 

dului politic. Fie-care partidă însă nu se leapădă 

de numele de Român. | 

„Bine nu intru în cercetare, cine e renegat 

“sat eretic politic sat schismatie. Fie cum va îi 

fie-care, numai să-şi dea pe faţă, profesia sa de
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credinţă în câte articole va voi. Noi. am dat'o 
o dată. Are 22 de articole, în faţa lumei şi a 
naţiei. S'ati despărţit sectele politice între Ro- 
mâni, ca sectele religise între Creştini. Fie- 
care. sectă, are însă adunarea sa formală, care 
se chiamă, eclesie saii biserică... In „biserica or- 
todoxă, nu intră ca actor catolicul şi protestantul 
Şi vice versa. Afară însă pot fi amici, tovarăşi 
de negoţ,. pot a se încuseri şi altele. 

„Să- venim la noi. Avem noi toți aceaşi 
credinţă politică ? Putem face causă comună în 

- adunări formale sai în lucrări pentru ţară.: Dacă 
nu avem, dacă unil din noi s'aii abătut din fi: 
gaşul celor 22 articole, cată să ne “despărţim 
bisericile sai adunările, mai virtos, când 'această 
taină, de a. ne ascunde că suntem despărțiți ne 
face reii în ochii Turcilor, pentru că ne face res- 
pundători pe unii de faptele altora. Cine e de 
credinţa noastră politică să, se arate, căci noi 
o să ne ar&tăm Turcilor ce opinii avem şi ce 
Principii. e 

„Salutare şi frăţie. 

„IL. Bliade. |
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| No. XXXVI, — Emigraţii dela Paris cătră cei dela 

Brussa. 
<Paris 6. Decembre 1849. 

„Praţilor' emigraţi din Brussa. 

» Fraţilor, 

„Cinct- spre-dece luni ai trecut de când fa- 
tala lovire ce vrăşmaşii ai dat patriei noastre, 
şi emigrația română, respândită. în. toate părţile 
Europei până şi în Asia-mică, a încetat de a da 

vre un. semn. de viaţă, astfel în cât inaintea 

patriei cât şi în: afară ar gice cineva că Româ-: 

nul s'a lepădat de principiele în numele cărora 

a făcut una din cele. mai frumoase revoluţii, 

prin care s'a însemnat anul 1848. Datoria, cu 

toate acestea, a fie-cărul patriot era ca nici un 

minut să. nu înceteze din lucrări, care de natura 

lor să fie: ca o protestaţie energică, eternă a 

sentimentelor sale, a. religiei sale politice, a in- 

dignaţiei sale împotriva siluirei pămîntului săi 

de naştere. Această nelucrare,. această apatie, 

acest, ca să gicem aşa, sinucid moral cu mult 

mai fatal decât ori. ce pornire : vrăşmăşească a 

acelor ce aii jurat perzania ţărel noastre, nu se 

poate atribui numai la nenorocirea că emigra- 

ţia ma fost nici odată adunată la un singur
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loc, nu se pâte atribui numai la greutatea de 
a se înţelege unul cu altul tot românul emigrat 
prin corespondenţă, ci mai cu seamă la lipsa 
unei organisaţii regulate şi la efectul unor în- 
irigi oculte, cu atât mai nemerit urzite cu cat 
ele ai isbutit a învrăjbi cu totul intre dinşii 
pe toţi aceia ce cu puţin înainte se uniseră în- 
tun singur - sentiment al iubirei de patrie şi 
işi făcuseră, o datorie, ca evitând oti-ce prece- 
dent, ori-ce: sentiment; de simpatie sai antipatie, 
să-şi jure unul. altuia prieteşug şi sinceritate, 
pentru. ca să ducă la un capăt fericit întreprin= 
derea regeneraţiei patriei române. - 

-„Pentiu aceste consideraţii, emigraţii şedă- 
tori în Paris, chibzuind că e vremea a. lepăda din cestiile de princip orl-ce cestie de persona- 
litate, ca, c'o neapărată. trebuinţă a face să re- invieze spiritul de unire şi dorinţa, de lucrare,— 
după mai multe desbateri în- seanţa de la 2 De- cembrie, a găsit de cuviinţă a, se constitua într”'o societate .sub titlu de Asociaţie română şi a, alege un comitet esecutif al voinţelor ei, alcătuind nişte statute prin care tot: de odată, lasă în parte fie. căruia o largă parte de lucrare prin iniţiativa ce i se acordează, Su 

„Pe lângă aceasta, mail multe acusaţii asu- pă unora dintre emigraţi! Români, că ar fi în-
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trebuințat' răi banii publică ce li s'a fost încre- 
dinţat în cursul revoluţiei, aii indemnat pe toţi 
a se orendui o comisiune care să ceară. soco- 

teală de la toţi aceia ce ai fost luat bani şi să 
o cerceteze. 

- „Această comisie compusă din DD. Gr. Mar- 
ghiloman, Bolintineanu, 1.: Voinescu, a şi intrat 

în lucrare şi a. şi primit socoteală de la DD. A. 

G.. Golescu, fraţii. Bălceşti. şi Rosetti, şi îndată 
ce va, sfârşi, va cere şi de la cer-lalţi, precum 
DD., Eliad, . Tell, -N. Golescu - ete.. etc.; pentru 
aceasta, se cere asemenea .şi adesia, D-voastră. 

„Adunarea, neindoindu-se nici de cum de 

Datrioticele D-voastre. sentimente, -a socotit de 

netăgăduită datorie, în numele suferințelor pa: 
triei, ajutorul şi cooperaţia D-voastră. 

“ „Membrii comitetului sunt: DD. 1. Ghica, 
Magheru. Cata), N. Bălcescu, Rosetti, D. Bră- 

tianu.. 
„Pentru adunare 

„ÎI. Voinescu IL.“ 

Asociaţia Română. 

Art IL. — Scopul asociaţiei este de a pre- 

găti României un. viitor fericit. . 

„Art. II. — Sunt membri ai acestei asociaţii



7983 “ASOCIAȚIA ROMÂNĂ“ LA PARIS 
  

toți Românii şegători în ori-ce parte de loc, care 
vor adera, la, statutele acestea. a 

„Art. III. — Ori-ce strein prietin al României, 
care ar voi a. face parte: din această asociaţie, 
de va fi propus de trei din membrii, se va su-! 
pune unui: vot-al adunării membrilor asociaţiei 
şi se va priimi, de va dobenâi majoritate abso- 
lută a “membrilor aflaţi faţă, la seanţă. 

pârt. IV. — Asociaţia, pentru îndeplinirea, 
voturilor ei, numeşte un comitet esecutif.:: 

" pÂrt. V.— Comitetul -se compune din cinci 
membri aleşi, din numărul membrilor asociaţi, 
pe un an de dile. Ie 

„La alegerea comitetului în anul 1850 vor 
lua parte toţi aderenţii şegători în ori-ce parte 
de loc care „vor trimite voturile lor la residenţa 
comitetului. Aceste voturi vor veni pecetluite 
la comitet şi comitetul: este dator a le aduce 
tot ast-fel in adunare, unde se vor deschide de 
către presidentul adunării şi de secretar, odaţă 
cu voturile celor aflaţi de faţă. 

„Alegerea se va face tot-deauna la 1 ale lu: 
ne lul lanuarie.  .: - | 

„Art. VI. — Comitetul este îndatorat şi deplin 
împuternicit a întrebuința toate mijloacele spre o 

indeplinirea scopului societăţii. --
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„Art. VII. — Toate fondurile destiziate ale S0- 
cietăţii vor fi adresate comitetului. 

„Art. VIII. — Lucrările comitetului nu vor fi 

valabile. de nu vor fi subserise'de trei din mem- 

brii lui, iar residenţa lui va fi acolo unde după 
împrejurări se vor afla faţă adunaţi în acest 
număr. 

„Art. IX.— Comitetul va. convoca adunarea 

membrilor. de câte ori va cere trebuința.. 
„Art. X.— Ori-ce membru are dreptul a in- 

terpela pe comitet în adunare. 

„Art. XI.— Ori-ce: membru : are dreptul de 

iniţiativă, pentru aceasta însă se cere ca pro- 

punerea să fie sprijinită prin subscrierile a altor 

doi membri şi adresate către comitet. Comitetul 

de va găsi bună propunerea, o va pune în lu- 

crare, iar. de nu, este dator să convoace.0 adu- 

dunare a membrilor şi să le-o facă, cunoscută. Ho- 

tărirea adunării, de nu.va fi.fost faţă autorul: 

propunerei, comitetul este îndatorat a'i-0 co- 

munica, 

„Art. XII. _— Comitetul, la sfârşitul. anului, va 

da socoteală de lucrăriie sale şi de intrebuin- 

țarea sumelor ce va fi avut. 

„Art. XIII. — Comitetul se poate destitua în 

Darte sai în total, când va perde încrederea aso- 

ciaţiei. Pentru aceasta, trebue ca propunerea să
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fie. sprijinită de trei membrii „Şi adresată, către 
comitet. Comitetul convoacă atunci adunarea 
care hotăresce dacă propunerea trebue luată în : 

băgare de seamă; după 'ce se va desbate, va face 
cunoscut resultatul la toți aderenţii care vor 
trimite opinia lor în scris, după modul hotărit 
la art. V. 

“ „Art, XIV.— Aceste statute nu se vor put6 
revisui. decât la 1 Decembre 1850. Pentru a- 
ceastă, revisie se cere a se consulta toţi membrii 
atât de faţă cât şi cei ce lipsesc în alte locuri; 
iar adoptarea, modificaţiilor, se va face cu ma- 
joritatea de două a treia a membrilor aflaţi faţă - 
în adunare, Părerile membrilor lipsă, se vor lua 
în băgare de seamă ca propuneri. 

„Art. XV. — Cu două luni înaintea seanței 
anuale, Comitetul este îndatorat d'a încunoştiința 
tutulor membrilor asociați, în. ori-ce parte de 
loc se vor fi aflând, locul în care are a se ţine 
seanța anuală. | a | 

„Adoptat în seanţa membrilor la 2 Decem:- 
brie 1849, Paris. ::.-: a 

„L.. Voinescu, |. Brătianu, K. B. Bălcescu, 
Gr. Marghiloman, T. Paleologu, A. G. Golescu, 
Cozadini, ' D. Bolintineanu, C.- A. Rosetti, N.: 
Bălcescu, M. Marghiloman, D.. Berendei, G. Ma-
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gheru, Kinezu,:A.. a eo OEI Teulescu, :.G. „Cre: 

ţianu, Leca,: n. Brătianu. ie i cita 
", «Subseris, ca unul ce, am:  preșidai,s seanţa în "această, adunare, : 

Pita it ra ai Voinescu. ir aaa 

    

e ti SA ii 
a . : ia vacii 

„No: XXI: i Locotâhenţii ai “Golescu, “Tell i 
Blade: cdiră. emigraţi: dela: Brussa.. 

    

Dreptate, Pate. 

“Relaţia. i ci 

“Dela; însărcinarea ce ne-aţi: dati în 'Trânsil- 

vania,:la.:câte trei, a..lucra. în numele: D- voastre, 

n'am fost: despărțiți decat. până;'la ajungerea! a 

doi: în Paris, şiun-an. se apropie: de-când câte 

trei însărâinaţii: D-voastre sunt: neîncetat; împre- 

ună. Prin urmare această ;relaţie.!-se::dă, nu în 
parte: de. la, fie-care, ci.iin:numele triumvirâtului 

id ' a ii Pa ei ales, de. D-voastră... ital 
La departul 1 nostiu din Transilvania, emi- 

graţia. ne-a dat la. doi dinnol.;câte 800.:galbeni 

și. apoi | la, câte trei: câte 838: fa | fr; trimişi din 

Brussa.. pita ri a 

ÎN „Băcurăm 0. „călătorie. prin toate. e dificultăţile 

resbelului civil şi:al. ierni: mai mult de 40 dile, 

până în Francfort, aci întârgiarăm vr: o dece dile; 

aflând cele; lucrate. de. mai înainte.;de. D.: Maio- 

rescu, înfăţişarăm causa noastră din punctul. săi 

Amintiri Ghica. 27,641. 61 -



802 N, GOLESCU, TELL, ELIADE 
  

__ adevărat. de: vedere; în'-interesul. Germaniei, la 
“minister ; apoi asemine:icătre - Axchiduca Ioan, 
adăogând: cele ce 'se-ating de interesul Austriei 

în Principate, ca vecină ; ar&tarăm situaţia ast: 
fel cum Germania şi Austria sub ori-ce formă 

stabilă: le vorialina să, nu fie. streine la mişcarea 
noastră, şi la: cat poate ea folosi interesurile lor, 

in contra ambiţiei şi predominării moscovite. 

„După întrunirea noastră în Paris, s'a făcut 

a se discuta, în câte-va seanţe, memoriul justi- 

ficativ al :mișcării-şi ase. publica... cu :din. banii 
ce:se afla :la:D: St...Golescu.: şi: cu “ce. a: mal 
adaos: “de'la: sine:DD. Pleşoianul + (şi : Christofi::: 
i „Acest; memorii :sta,: îndreptat; prin hârtii 

în::parte formale :saii petiţii către: înalta Poartă, 
către - cabinetele i Engliterei;; “Franciei, Austriei şi 
Prusiei ; :apoi: la membrii: assembleei ::Franciei şi 
parlamentelor Engliterei, apol, pe: ila-: redacţiile 
jurmalelor. Pi iat ia i ii 

In 'acest ; memori, după;:'ce: se: arată :miş 
carea: română, causele şi :: cuvintele “ei,: se ! “pro 
testă, cu energie şi se combate calomnia prin 
care: cabirietul::moscovit;:inculpă: fără: ruşine miș 
carea: noastră, se :mai: protestă; apoi mai dinainte 
în:-contra ori-cărui:'act ;ce 'se -va':mai. arăta: ori 
de :unde atentatoriu autonomiei” noastre şi Si 
zeranităţei ; înaltei. "Porţi. tii itzi Y 

„tă Ne



ACTIVITATEA EMIGRAŢIUNEI ” 803 
  

„La Londra, furăm singuri-a qa acel memorii 
şi-a. înfăţişa . reclamaţiile Românilor, ce îri: pIo- 

„ Clamaţia muvementului. lor, apela la justiţia, bri- 
„ anică, francesă, şi germană; Pledarăm causa unde 

s'a cuvenit, după: cum ştiţi: şi- din:'cele.:ce. Vi 
S'aul scris: şi dis, .cele.ce :vi sai :spus pe .batel 
în: portul Constantinopolei. şi. din;'cele. ce s'aii 
“publicat. Intimpinarăm.. spre: a. face. lă timp pe 
D-1:D. Brătianu “a-şi : retracta, i cele publicate . în 
«contra.::Turcilor în.::broşura sa;;: făcurăm 'a se 

„Publica in limba; -englesă :broşura :ce :v'am arătat, 
în „portul Constantinopolei,: cuprindă&toare de -si- 
tuaţia română, de politica rusă, deo :chartă:a 
:Moldo- Valachiei, de un tabloii comparativ: de co- 
merciii, spre a interesa minţile englese.. Aceasta 
se. împărţi în mai :multe mii de esemplare: prin 
Londra şi: cetăţile cele mai: comerciante-ale En- 
gliterei ;: scopul :fu -spre a :prepara, opinia, şi-a 
-face. ca parlamentul. să . fie. nevoit a interpela:mi- 
nisteriul; despre: invasia 'Ruşilor în ţările noastre. 
Această: interpelaţie, precum ştiţi, : s'a făcut; în 
21 Martie 1849,:şi: după . expresia -unui: bărbat 
din . Londra,  cu':dinsa, s'a bătut. un::piron: în. pe- 

reţii parlamentului britanic, şi: causa, -:noastră-:a 
remas în etern înscrisă în: protocoalele parlamen- 
stare. ale::Marei::Britanie.::.; „iii iii 

si: “tg Venind-iînapol în Paris; pentrib primireaice
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avurăm: în. Londra, nise: oferi d'a fi : asemenea 

“primiţi de ministrul: frances, unde pledarăm causa 
cu: destulă energie; după :cum în parte aţi .văgut 
şi ::publicat;;:.Apoi: plecarăm :la Constantinopole 
spre: a'-încheia programa; ce. ne-am fost. tras la 
plecarea noastră din. Cronstadt,: după « cum sti 
«cei cărora ::v'am; comunicat”. E 

;:xIn Constantinopole'.vă sunt'apoi cunoscute 
pedicile.: ce: avurăm ;: apol naufragiul ce cercarăm 
la înturnare ; apoi privaţiile .în “care ..furăm de 
la Maiă,: şi:în.care,.: dacă: simţiam durere, era 
pentru: că n'aveam. mijloace a. da. moiseare | lucră- 
rilor. .noastrei. .. PR II 

„După încheerea tractatului de la Balta-Liman 
svageaăue se dreptul: autonomiei noastre. violat, 
'o.parte; din “Români:se formă în comitet demo- 
cratic şi :protesta brusc şi: de pe tărim ilegal în 
contra 'acestil. violaţii. Ca să:nu. perdem situația 
“propice':şi: legală: în: cărei. ne-am. fost pus, ne fă: 
curâm. datoria: a "protesta pe .de .o părte asupră 
acelui: pact. atentatorit drepturilor . noastre. şi a 
anula: pede altă;  demarga.: ilegală “şi compromi- 
“vătoare': a, acelor. ce. subinsemnaseră - meraoriul 
justificativ . Şi: :profesa, . apoi alte principii d'ale 
-D-voastre: şi; d'ale. ţării. ii 

»D'atuncă încoa, pe. cat tutun, ţinurem. În 
oare:care. chip. tipatul,: ocupându-l:: la. timp cu



  

ACTIVITATEA ENIGRATȚIUNEI 803. 
  

„causa noastră: şi cu scrieri: care; deşi:afară oare. 
cum: de: cestiunea.:iomână, foarte:d aproape însă 

" în -cestiunile. ce „frămintă,, agi: Europa, Şi de care 
depinde: Şi „a: noastră, scrieri: prin care s'a; înve- 
derat că 'Românii: nu;sunt nică streini, nici i îna- 
poiaţi în; spiritul secolului, ec, ie ct 
„Sa: lucrat apoi istoria; drepturilor: “Românilor 

Şi. a „protectoratului moscovit, care se dete:publi- 
cităţei, — Istoria muvmentului::român, „— Suveniri 
3 “impresii: ale: unui: proscris, .:ce'.le: cunoaşteţi. 
„Sa :lucrat, cu: un 'cuvint;:mmăterie mai multă 

de 800: coale, 'cu :scrieri :şi „preserier],.: şi toate 
ar: fi. fost! astăgi publicate intru lămurirea :causei 
noastre: şi formarea, : opiniei, : dacă N'ar.: fi. lipsit 
mijloacele pecuniare. ..; si hot o 

“„Fraţilor, în timp de: un -an,: peste, 140 
dile, furăm. neîncetat. în. călătorii, “adică: 

50 dile din Cronstadt în: Paris, 
+80 gile: din Paris la „Londra, gederea acolo 

înturnarea, ...... = | 
„40. gile “din Paris la Constantinopole, şede- 

rea: în .port,. „întârgierea, naufragiul a venirea. 
înapoi în Paris. E 

„V& este cunoscut că călstoria, şi mai: var- 

tos'pe mare, costă mai mult; de.2 ++. pe gi la 
al doilea, loc, şi prin. urmare numai, în:călătorie 
ni se duseră peste 300 4 de unul. Pună-se apoi
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domestici .de piaţă, neîncetaţi :la comisiuni către 

bărbaţi .de Stat, -visite' neapărate. la locuri: unde 

nu :se ipoate -duce:cineva::pe:jos, dacă: voeşte a 

fi. primit, apoi alte cheltueli, publicări, prescrieri, 

întrebuinţări: de. oameni, plăţi: particulare spre 

revisia şi corigerea celor scrise; apoi nutrimen- 

tul, . îmbrăcămintea,  chirii,: focul, lumina, ajun- 
srâ''cu'itoate a :trece:suma de alți: 300.4, cari 

nu ':se: făcură;: decât. de la familiile noastre, de la 
gurele:: copiilor -noştri.- şi : din : bursele adevărat 

de. comun ale-D-lor. Pleşoianu..şi Christofi, până 
le :desecară cu totul, 'dându-ne numai nouă peste 

100 4%. afară:.de ceea ce.deteră mai .pe la.toţi 
eimigraţii.::De credeţi: căi.v'am-:servit cu atâtea 

mijloace modeste, asta ne este toată consolaţia 

şi: recompensa..ce aşteptam ' de la D-voastre. De 

credeţi :din contra, iarăşi : făceţi.. bine, .pentru că 

noi nu ne-am “făcut decât . datoria, şi locul no . 

stru :cel ':adevărat:nu se :va insemna decât în 

domeniul istoriei şi al nepărtinitoarei : dreptăţi, 

unde nu: vom'iav6: nică. amici .părtinitori, nici 
inamici asupritori.: Aci mai ades'amicii ne strică 
lăudându-ne, şi inamicii ne strivesc.:apăsân- 

Qu-ne, 

_ „Dumnegeii' însă, prevăgă ca să “dea omului 

inteligenţa. a. profita adesea din observaţiile mult
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vădătoare.. ale Anvidiosului decat, din. „amorul cel 

orb al: amicului. .. tea cp tut 

: „Salutare şi trăţie. Da ui 

„N: Golescu, Chr::-Tell, 1. Zliade.: 

«Paris 1849, Decembre 15 em i, 
ID III E Iae PE E a ICI: 

  

No. xi “ Locotenenţă i .- Golescu. Zi şi, Ziade 

pi cătră. emigraţi, dela Brussa, şi. din, Turcia. 
pa pa Pe routere re ii 
pad e da aa sia Îi 

.ă „„Drepiatej frăţie, 
iai za iz IDE aa 

* „Fraţilor. din Brussă i toată : “Turia; 
i ir ii est - e 

  

îi d i ” i 

“Soluţia chestiunel romane. depinde « de; îm- 

prejurările Europei. > is jr tt! 

„Fie ce Român: în, „emigrație . a, facuţ cat, a 
putut şi „cât, s'a. priceput; -penţru:causa: generală ; 

sia 

suntem ca siguri oh: Asemenea va face şi de aci | 

înainte. ; a ate a e ia 

„„Incercările de. a, „se, , orgabisa; emigrația în 

comiteţ, din, nenorocire. nu aduseră, decât. neîn- 

voiri, ure. şi deplorabile, desbinări, ... , 

a a înfățișa, şi a, „susţine în „numele D-voastre 

principiele. mişcării române, ori pe unde ne.vom 

afla, o altă parte refusă a.ne recunoasce, . şi, 

după „cum -s'a priceput, şi-a luat :voea adesea a, 

„Insăroinaţi de. cea, mai:mare. parte din Da x, 

7
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eşi din -făgaşul' ce 'ni' l-a! tras “ţara. “Dumnegei 
"ştie şi timpul va descoperi, dacă prin-ştiință sai 
neştiinţă, daca, ca. complici: sai: ca'rătăciţi se 
sforţară atat a 'compromite : cauşa, şi pe confrații 
lor consequenți. Cc 

„Din. observaţiile ce am cregut de datorie a 
le face şi a vă comunica Ja, timp cele întimplate, 
eşiră atâtea discuţii, şicane şi sofisme 'şi: se pro- 
duseră desbinări” şi 'mal pronunţate, in cât unde 
NOI, în însărcinarea, noastră, am uitat în tot-dea- 
una, ori-ce afecţie şi ori-ce antipatii, căutând nu: 
mai datoria, în emigrație vedem că .cu. adevărat 
se născură ure personale şi Românii în esiliii 
unul pe-altul'se sfaşie, urându-se fanatic, . 

„Fraţilor, când era o ţară şi 'o' Europă. ce 
căuta la dinsa:şi'un' popol ce: vea: instinctul 
âdevăratelor''sale "interese, “ce : ardica “glasul co: 
lectiv şi imposânt Şi “impunea: tăcere:'la,. orl-ce 
patime şi invidie, atunci capii aleşi aveati o sar- cină: respectabilă: împlini, şi “cu: toate -că, în 
adevăr ei "nu eraii decât; cei -mai : din urmă şi 
cei maj nepregetători servi: ai popolului,. însă im- 
portariţa “împrejurărilor, gravitatea servirii, rea» _litatea,' magistrătiitei, “putea: oare Gum să - aţiţe dorinţe vane, invidii “şi însuşi binecuvintate cri- ice. Cu toate aceste, toate“acele patime tăceaii auuică şi era “mai multă unire” şi pace, căct: era
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temerea de: opinia .a mai: mult de dou milioane 
de'popol. Acum.:când . vorbele. vane şi vage de - 
căpetenii şi sub-căpetenii n'aii nici o autoritate, 
nici un prestigiu ; când 'Europa; nu:numai că nu 
se uită la noi, ci încă ne aşi uitat; şi dacă o facem 
să-şi” aducă, aminte de noi, nu vede decât; necon- 
secinţe ; acum: când: ori-ce orgânisar6 seamănă un 

” joc 'de- copii, plus compromiterea, “când copiii sea- 
" mănă nişte păpuşe Saii nişte oameni ce: ŞI aban- 
donă familiele: spre a nu put6: saii a nu fi lăsaţi a 

„ faceinimie; acum, când nu eo putere suverană, 
a: unui popol! mai. presus de toate opiniile ca'să 

puie la. locul săi 'orl- -ce' capacitate şi 'ori-ce în- 
cercar6 turburătoare şi: invidioasă ;: când : causa, 
ţărel nu mate priveghiată, de mai. mult de 4 
milioane ochi, apărată. de -mai mult de 4 mi- 

lioane braţe, şi: ajunse prada - unor capete târdiu 

ambiţioase şi a: unor:minţi credule; acum, cand 
n'are de cine: se mai teme o mână de emigraţis, 

iată urele: pe faţă, ambițiile fără ruşine, desbi- 
nările în ' amiadi şi 'ridicolul' sarcastic : flagelână 
atât :de::neomenos o intreprindere atât de: nobilă 

şi dreaptă, o; întreprindere a: unul popol întreg 
batjocorită, parodiată, degenerată de vre-o dece 
individe ce n'aii sciut nimic crea în viaţa lor!!!! 
„Şi causa urelor şi a desbinărilor, vedem că 

nu 'este alta'.decât; afecţia, şi stima cu care unil
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ne onoară,. încă şi: antipatia şi disprețul cu care 
alţii află de. cuviinţă a :ne recompensa saorificiu- 

rile şi. vegherile. Pa Sati 

„Fie care crede. (din cel : curați şi “oreăuit 
însă) că serveşte causa cu: încrederea, sait . neiîn- 

crederea ce ne-Q. conservă. .Unii cred sai se 

obstin .a crede că fiinţa noastră în. această jucărie 

de comitet e-în paguba şi. în perderea. causei; 

alţii iară. cred că, de vom. lipsi-:noi dintr'insul, 
se perde lumea. Prin: „urmare disputele şi urele 
ajung -la culme fără cuvint şi dintr'o parte şi din 

tralta. Nu, fraţilor, Nur: credeţi. că, dacă ne-a 

deschis cineva „uşa. şi. am ; fost: ascultați, „ne-ail 

ascultat ca. pe..nişte: imputerniciţi - af emigrației. 
„Ca să înceteze dar;:toate- aceste, certe ne- 

folositoare şi să nu ajungem.a.. „ne, face de ris, 

venim la hotărirea noastră : ce-am avut'o încă 

de când am eşit din. ţară, Şi D- -voastră din 'Tran- 
silvania nu ne-aţă, Jăsaţ, a o ţine, îndatorându-ne 

a ne' abandona familiile: în; mijlocul ororilor mă- 

celului civil: ca. să, v&;servim causa, — venim, di- 
cem, la. prima otărire. Şi vB. rugăm :a ne ierta 

să scuturăm de. pe. noi: această sarcină, atât de 
apăsătoare pentru noi şi atât de desbinătoare 
între D-voastră... . Sa SE 

„Cu. lepădarea, sai tragerea, noastră, simţim 
de. datorie a vă'da :un 'compte- 'rendu despre cele
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ce'am putut: lucra în 'curs-de un:'an;, pe. care 
il: alăturăm aci, şi daţi-nie voie a..vă! face. şi în- 
semnăril6..noastre pe care, ca nişte mat: maturi, 
cutezăm a le numi şi consiliuri. :.,:-.. ii 

„Fraţilor, de -vă este.scumpă. patria si causa 
ei, care nu;e numal:a D-voastră,; nu: 0 -sacrifi- 

caţi fie care după.:părerea sa; Fiţi..uniţi în prin- 
cipiurile proclamate : de..ţară, . dacă. vreți. să. lu- 
crăţi:în numele 'ţărei: şi: să „vă : asculte ;lumea. 
Nu eşiţi din: linia: celor. dou&;: salutare ..principiă 

ale autonomiei naţionale şi suzeranității Otomane. 
Cine se abate din aceste două principii, fără voea 

patriei, poate fi abătut, însă ! pe. seama sa, şi 

glasul şi'opinia: sa. se isolează.: a 
„De v8 “puteţi uni. cu: toţir-. În aceste , prin- o 

cipii, şi prin urmare în toate..cele. 22 'articole; ." 

de credeți :apot. că se.cuvine a .v8; organisa în 

oare care. comitet, . alegeţi-vă . cu: toţii. in. unire 

bărbaţi cunoscuţi: de. opiniile - D-voastre de ace- 
leaşi- principii; daţi-le :o:programă şi imputerni- - 

ciţi-i :a, lucra. după 'dinsa,. şi: a vă representa. - 

:::„De vedeţi că vă desparte -principiele, că-pro- 

fesează. :unii: altele: de cele: ce a profesat ţara, 

atunci: cei: care sunteţi hotăriţă: a. remân6 con- 
secinţi şi fideli Constituţiei despărţiţi-vă, căci spre 
mântuirea. :causei şi :a::D-voastră, personal este 

nevoie .a, se face:.dou& câmpuri; Aleagă-şi atunci
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fie-care! câmp ' oamenii: săi: să :lucreze: în. nu- 
mele, s&ii:. Pentru .principie, iarăşi: o mai dicem, 
vă "puteţi: despărţi. iara v& imperechia şi a.vă 
desbina, pentru persoane, Şi în: asemienea - timp'a 
ajunge :la' ure, pentru că;: unii :vor 'pe- unii şi 
alţii pe alţii; aceasta nu vă este iertat; fraţilor, 
şi aveţi să daţi grei respuns.:. Nu distruge 'ni- 
meni biserica, dacă nu îi place. preotul. 
""„Ar&taţi cu degetul: pe cel care vă desbină 

şi 'uniţi-vă cu toţii în''acelaşi creg' politic al pa- 
iriei, dacă vreţi: a. fi ai: patriei; : imprumutaţi-vă 
glasul .ei colectiv. dacă 'vreţi a: vorbi în numele 
e. Aveţi pacea, şi unirea, :ei. dacă vreţi să tre- 
ceţi de adevărații ei fil. “Ba 'nu.:sufere. nici o 

„Schismă nici :un':eres în cele : 22. articole ale 
- constituţiunei sale..; DRE 
Or cum.vă veţi învoi şi: ori'cum v veţi 

desbina, vă rugăm însă, cala ori-ce .fel de ale- 
sere să aveţi bunătatea a ne scoate pe noi 
trei; pentru că nu mai: primim nici :0 însărci: 
nare dela nimeni, afară de. aceea ce ne vom îni- 
pune înşine după datoria ce-avem 'ca Români, 

„ori unde vom fi. -Asupra acestei. salutarie hoti: 
Tirl ne vedem nevoiţi. a vă: repeta cu stăruire 
ca să nu „vă mai. faceţi: nici :0 ilusie'. şi să mâl 
contaţi pe noi a.mai: primi vre: o însărcinare ; 
şi determinarea noastră, vă 'rugăm a crede, că
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nu vine. din indignaţie ci din dorinţa de a vede 
o unir6 între D-voastră. Inchipuiţi:vă “dară că 
nu. mai esistăm şi alegeţi pe cine veţi afla de 
cuviinţă. 

„Vă mărturisim cu toate:acestea că, ca Ro- 
mâni, ca unii ce am fost odată de atâtea ori aleşi 
de popolul intreg a infăţişa şi a 'susţine dorinţele 
şi drepturile lui, iar .nu.-esageraţii de esaltaţi ; 
ca oameni::ce, :după ;legalitatea drepturilor erei, 
am. fost -recunoscuţi de :înalta, Poartăia. guverna 
această ţară, ori când. vom ved6;vre-un act atin- 
gător .de principiul: Autonomiei: şi; al:: Suzerani- 
„tăţii, îl vom combate în numele ţărei, ce astădi 

are glasul astupat şi care, „când: putea - vorbi şi 

striga,: şi-a . pronunţat dorinţele, şi drepturile sale 
Şi şi-a: făcut: alegerea. In. numele 'ei vom combate 
şi străin. şi. Român şi: însuşi::pe:. fratele: nostru 
„consinge, ! „cand Yor;.cuteza a. „compromite, dege- 

nerând :causa. cra a 
iti: „Selutare— __seaţie, 

da X Golescu, "our. Tel, IL Eliade. 

«Paris 15 (27) Decembrie „849... A E



814 0 BOLLTAO îi 

  

„No. XLI; —:Gesar Bolliac. cătră, Bliade, 
să Die " eConstantinopole 1849, Decembrie go, 

„2% Domnul mei [ii i! 

0 calomnie nouă asupră-mi:m&-silesce să 
Teclam o- esplicaţie - asupra: unei “eroare. ce. ur- 
mează să fi fost izvorul astei ' calomnii. :D-nul 

"Nicolae Alexandrescu, amicul: dumi-tale şi al.meii, imi : spuse că tintr'o scrisoare a dumitale cătră 
D-na “Eliad. ar fi alusii ' asupră unor intriganţi ce. şi-ar fi propus să :bage . discordia. în „Casa, D-voastră, scriind răi -de Soţie cătră soţ, şi că acei: intriganţi iaş: fi: ei, » Domnul:-meii, dela. des- părţirea - noastră - şi: pâniă,. astăgi:. nu- am -scris dumi-tale - decat "numai ':0:: singură : Scrisoare, şi in:care nu era nici 0 vorbă, despre D-na Eliad nici în bine nici în rău. După două :serisori ce am priimit dela D-ta, în “Constantinopole, am: VEgut că acea Scrisoare a mea nu a ajuns până la D-ta. De unde vine gar astă eroare ? Te rog, Domnul mei, dă o desluşire,: nu mie ci D.nei Eliad. Familia Eliad şi Tell îmi sunţ scumpe ca Şi familia Perez, şi le doresc tot ceea ce pot dori celei din urmă. De alte protestaţii nu am trebu- inţă, căci cu toate mititelele intrigi ale omuţilor 

2, .. 
Ea
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peste 'care mă :uit ca un. gigant peste pigmei, 
scii bine că. âmicul meii. nu m&'.va, găsi în me- 
moria sa, de:ar „Străbate-o cat de adâno, un mi- 
nut. măcar fals.. art 

„E aşi fi norocit; aci,. căcă mi-am. putut 
ved: nevasta, "despre : care patru: luni de dile 
nu:am'sciut nică: de: mal'trăesce, căci o lăsasem 
în' mijlocul :.anarchiel:: în: Secuimea .. resculată, în 
„potriva: "revoluţionarilor: işi: într” un: oraş :încon- 
jurat “de: tabere gata'a-l'Qa foc; ; : dar -0-respun- 
dere morală 'de: mare - îimpoktenţiă, “căci “sunt în 
joc, onoarea -'mea ! şi-a “mal multor alte persoane 
atat ale Imperiului - 'cât'-'şi: streine ;:- respundere 
care mă” leagă morâliceşte de: patru luni în Con- 
stantinopole, :mă apiisă, frate, : ca şi:când ar: fi 
tot 'Stambulul' pe: grumazii mei. “Mal aaogă la 
aceasta, şi o: respundere materială din care de: âşi 
av6'0: stare: de. "rel ori mai nare: decât: stări- 
cica cei: am, toti nu mar "pute: scăpa. ae 

" „Iartă,! "Domnul: mei, -:dacă -tocmai - acuta 
respira! la scrisoril! iDitale dela 16. „Octombrie 
pă 16, "Noembrie. îti e ia 

"Bste maj ibine deuh-an, de: “cană ne- am 
despărţit şi 'nuinai "aste: „două! sciisori-am. primit 

dela: D-ta” “Scrisoarea; 'c5:ni-at: trimis! în” "Transil- 

Vania: a iintrati'în: mâna D-nsi: "Eliad, care a- des- 

his-0, şi după fce' at citit de mat: mulţi, s'a
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găsit că prea este multă politică. într'însa, ca..să 

mi .se:poată confia. Am.audit vorbindu-se de astă 

scrisoare, dar nu: aim -văgut-o. Cu. toate astea, 

după luarea Transilvaniei de Unguri şi după în- 

ţelegerea ce-am avut cu; Bem, v'am. scris, acolo 

o lungă scrisoare, ; în; care..vă;, dam ; relaţie :; de 

toate: câte. proiectam;. cu :dinsul.; vă .ceream:o0 

împuternicire a put -lucra,.. lângă guvernul, un- 

guresc în;numele emigrației; noastre, Şi. conjuram 

tot ce este militar; în: emigrația română! să, vie 

să-şi spele paţa în ultima .arenă în :care, şe mai 

lupta . libertatea, cu, ţirania. “Imi, sângeră inima 

vădend cum. se: adun din toate. părţile luptători 

de toată -naţia,.. cum se formează, .legioane .sub 
diferite. stindarde . şi ..numai.. stindardul . TOMâN, 
numai revoluţia noastră ultată, Cu: totul în. astă 

cruciadă. Timpul nu mă ierta ;ca. să, aştept res” 
punsul. D-voastră. Am luat. iniţiaţiva, am dat; o 

„gazetă spre a esprima, dorinţele Românilor, şi am 
început a, trata, cu Guvernul. pentru ; “formarea 

unei. legioane române, şi ;pentru;. un „ajutor. se- 
rios spre a ne puts, dobendi cele.proclamate 

cu. atata, emfaz şi. părăsite „cu, atâta slăbiciune. 

şi m Ara socotit. it va | i Vădut: că. şi 

alţii din .aă noştri. s'aii mat, gândit; ca mine.: Am 
lucrat impreună .şi am. isbutit a uni pe, Unguri
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cu Românii ; cu recunoascerea naţionalităţi lor, 
şi toate acelea: “pentru care inima: fie-căruia: Ro. 
mân.trebuea-'să.. tresară şi pentru 'care! am :me- 
ritat între fraţii noştri dela Paris numele: de iră- 
dători. de. patrie. Actele autentice” însă, de lucră- 
rile noastre în Ungaria stai,. şi ne -vor disculpa,- 
când: vom socoti “că. trebue să. ne dăm o'socoteală.. 

„ln ţara noastră hotărirăm, că nu trebue să 
ne. batem, după, ce' mai întâiii chemarăm la arme 
şi. ne armatăm: şi: nol.:de:sus' până: 'jos.: In: Italia, 
găsirămi:că prea este: departe să mergeni, că ni 
se xăceşte cuibul, şică n'aveni -treabă; cu dinşii, 
deşi .in. “timp de.pace îi numeam, fraţi, - deşi causa 
era, aceeaşi ;. în Ungaria, că; este: “în ipotriva na-! 
ţionalităţilor, „politica nu iartă ; şi ne silirăm-in 
sfârşit printr”o-:mie -de: sofisme. -Şi: pretexte, să-ne 
scuzăm chiar ;în :0ochii: noşiri.:de-o. poltronerie: 
continuă; ce făcu. să ne treacă toate. prilejile cele' 
frumoase, fără ca măcar o-sabie română: să poată 
luci în':vre-o-. luptă pentru 'libertate : ; “fără: să 
vedem şi. stindardul.revoluţiei 'noastre: fluturând 
întrun .câmp ;..fără ca un singur Român să dea, 
un semn. de credinţă în cele ce a jurat. Revoluţia, 
noastră peri şi se şterse. ca şi :când-niar fi fost, 
fără să, ne: lase un suvenir .măcar.. glorios, fără 
să înfrumuseţeze 0 pagină a, istoriei. noastre; fără 
să. ne-lase :măcar un nume mai-mult. pe cerul 

Amintiri Ghica. 27,611. 52
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patriei. Cel. puţin -cât ne-a lăsat: revoluţia : dela 

1820,..cu. toate că biata: ţară: plăti destul de scump 

şi astă jucărie copilărească a noastră de an. Nu 

are dreptate Ţarul. în manifestul lui?:N'au drep- 

tate, “Turcii şi: cele-lalte naţii. să ne nesocotească? 

N'ai dreptate ciocoii ca să” rîdă 'de noi?. Şi de 

unde toate. astea? -Din slăbiciunea: guvernului re- 
voluţionar. 

„.. «Aud .vorbindu-se de. emigrația: polonă, ita- 
liană, germană ; de emigrația români nici.o vorbă. 
lpece -mii emigraţi români, rătăcesc.. pe marginile 
Dunării până în Marea neagră ; nici o:organisaţie,. 
nici o chibzuire: pentru o lume ce am împins'o în 
nenorociri. “Toate - emigraţiile. se organisează, își 
dati. mâna, se colonisează ; emigrația română cer- 
şeşte . prin „oraşe .şi sate, 'şi-noi ne certăni, precum 
dici şi - D-ta, pe frofii da mir, ne calomniăm prin 
circulare date peste emigraţi ca bulele Papei peste 
Catolici. şi care nu fac decât să ne. divize, să 
ne paraliseze şi. mai mult.de .cea' ce. suntem, şi 
să. ne. facă -uricioşi şi:nou& -şi streinilor.: 

«Este un an: de când sunteţi: în. Paris, aţi 
fost în Londra, care este partida: ce aţi făcut în Ca- 
mere? ce jurnaluri. aţi interesat la causa noastră! 

Ce instrucţii. aţi mijlocit. ambasadorului engles şi 
frances de. aci pentru nenorocita. noastră ţară? - 
Iu, ce relaţii; ne-aţi pus: cu emigraţiile cele-lalte ? 

e
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Ce suntem pregătiţi a face la.o declaraţie de, 
răsboiiă ? Sta-vom „tot ca în răsboiul Ungariei? Ce 
aţi cerut dela. Poartă. „pentru emigraţii români ? 
Când. ne-am: despărţit :dela Cronstadt,. am. însem-. 

„nat: D. Tell şi: D-le patru lucruri: ce. eraii. atunci. 
de făcut: unirea: Ungurilor cu Românii, credit de 
bani, credit de. arme, şi:nici unul. din. „doi, să nu 
meargă în Conștantinopole. Despre nici una din 
trei nu am. vEdut nimic şi cea din: urmă s'a. făcut 
în contra, numai ca să ne feştelim şi în „emigrație 
înaintea ingraţilor.. ce ne . prostitue, la ori-ce ca- 
priciu „al .ciocoilor, la ori-ce cerere. de. . muscălaş: _ 
Grizoti,: emigratul. grec, onorat aci, are : numai pe 

persoana lui “dece -mii -de lei. pe, lună. Bibescu 

Domniei la ori-ce ceremonie, pentru că a fost rus. 
Fratele _s&ă,. mai muscal decât dînsul, s'a bu- 

curat aici nu numai de onoarea cerută la. inve- 
stitura Domnească; ci. şi de intimităţi şi. de. toate 

semnele 'de stimă şi de amicie. Cantacuzin, un biet 

caimacamaş, numit de Duhamel î în ordia turcească 

fără nicio. formă; -pe lângă cea .ce a furât în 

caimacamie, -i-a mai făcut o “gratificaţie, de două- 
deci şi cinci .mii galbeni ; şi D-voastră,. cu toate 

titlurile :ce ar fi trebuit să aveţi. la Poartă, nu vă 

“lasă să: puneţi nici piciorul pe uscat şi vE trimite 

i - a ..... i . îti - . ia. . 
e. +
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câte un biet bacşiș de slugă: Pentru ce. toate 

astea? Pentru că nu ştiţi să imposaţi. 

“<Nu gândi. că aste adevăruri aspre vin din 

vre o vrăşmăşie. Câmpul libertăţii, clubul rege- 

neraţiei, popolul suveran şi espatriatul îţi aă dat 

dovedi de : sentimentele mele, şi- cred că causa 

de: vrăşmaşie nu poate fi la: mijloc. Despre intri- 

gile ce-mi “scrii - nu-ţi respund nimic, căci mi se 
pare: 0 copilărie: lungă dela început. şi până la 

sfârşit. * i 

„Te: ' am admirat în: zată/ nostru şi sunt mân- 

mi-ai trimis. “Este toată prea bine, şi aștept cu 

nerăbdare continuaţia. Pazeşte- te să nu pui ceva 

pete peste emigraţi i;- “crede 'că nu este nimeni 

din, cei ce-ţi închipuesci trădători de patrie. 
«Eu din parte:mi, ca Român emigrat, sunt 

foarte recunoscător lui Ghica :. 1) pentru că a fost 

„ singurul român ce 'a mişcat din afară: ca să ne 
folosim cu ceva din răsboiul Ungariei ; 2): pentru 

câ, prin meritele 'lui personale, cunoscinţe, ca- 
pacitate şi stare, a putut să-şi creeze aci o po- 
siţie, să se pue în .relaţie cu tot ce este mai emi- 

nent şi joacă o rolă. astădi în Constantinopole, 

şi să ţie '0 casă de emigrat! român în care să se 

vadă adesea carta de visită a lui Canning, Au- 
pick ş. c. L., şi al 3-lea pentru câ lucrează ne:
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contenit di şi noapte; posiţia şi creditul ce şi-a 

„creat poate da o greutate, lucrărilor, lui, şi toate 
aste lucrări sunt pentru fericirea patriei 1 mele, -pe 

care aşi dori: s'o văd, însă tot cu: coloarea cu 
care am eşit :dintr'însa şi nu şi 'cu chipul « cu care 

am eşit, şi mE& mir.cum şi.pe.D-ta aceste: cali- 

taţi şi merite ale lui, cum.de.nu. te-a îndemnat 

la o prietenie şi stimă.:.Nu crede. că cu acestea 

voesc să neg talentele şi meritele altora, dar este 
vorbă de..oameni ce pot, lucra.:în cirgenstanele 

de astădi. -, „i i: | | 

«Aştept cu nerăbdare minutul când să pociti 

veni a vă înbrăţioşa. acolo. Doresc pe “Tell din 

suflet şi aşi dori să nu moară la duel ca să-l 

-pociă ave ei secondant la o. pricină ce o să am 

la Paris. Dar Ştefan, :sfântul Ştefan, ce face? Mă 

gândesc. cu: drag la dinsul;- el. a eşit ca un măr- 
găritar. fără pată din.toată revoluţia... Ce sunt aste 

comiteturi şi para-comiteturi, ce tot faceţi pe acolo? 
comisii: ş. c. |. Să lucrăm cu toţii,. frate, la cea 

ce putem, şi. să nu mai tot ambiţionăm a ne, face 
-mai mari peste cei mai mici şi să ne mai facem 
“de risul ciocoilor. Am fostără tari şi. mari şi. tot 

nu am făcut nimic. Afară de N. Bălcescu şi Ion 

Ghica, care şi-a dat demisia, eu nu văd pe nici 

unul, din cei ce s'ati ales, acum, capabil a fi în-
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tr'un comitet. Maghierul este bun, 'însă bun .pen- 

tru” altele; „şi "Roset! nu poate fi priimit'în nimic, 

până mai întâiă nu-şi va: da socoteala :- Cum ne 

a scăpat din “mână portofoliul 'Bibescului ? Cum 

s'a dat! Bibescului dela. acelor trei tineri  calom- 

“niaţi că ar fi tras în el? 'ş. c; 1. Se alcătuise şi la 
- Brussa un: "comitet: în 'care erai D- -ta, Ghica, Băl- 

- cescu; Arapilă: şi cu. "Eă. însă-nu am priimit pen- 

“tru “că nu: mă simţ "capabil a fi:acolo.! Am propus 
în locu:mi':pe “Stefani cu toate 'că 'nu'sunt nici de 

cum de părere să fie un comitet „ după câte in- 

trigi * iam 'vedut:! E : 
„+ «Spune: D-nului -Tell;: că am” plătit din ve- 
“nitul moşiei mele,” dece mii de lei -marchitanului ce 

“a adus _Oţelele.: Nu “este 'aşarcă. astă pagubă-.mi 

sa: pricinuit “din slăbiciunea Locotenenţei.? - lată 

„peâtriui ce am cerut: două. sute. galbeni: la-:Bra- 

"şov, 'Şi- D-voastră” aţi! făcut aşa) cum să“ numi 

“'se' dea Nimic, ic ca 

o <Imbrăţişează în locu-mi pe Pleşoianu şi spu- 

 ne-i' să: "înveţe carte multă: 'militară,. ca: să merite. 

i epoletele ce i-a pus" revoluţia. “Acum. nu o să mai 
“fie vorba: de, cruce, osă fie. de sabie, dacă c o fi 
să mai fie... i 

Aa “Te: salut, căci am vre 'o două ' scrisori pe 
“masă: care-mi criacină:'ca “doi ghidi, tot rendul 
reclamă sînge şi aur. Scrie, te rog, Cocoani Ma-
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. -riţi cine'a fost acei intriganți ce ți -au scris “re 
de dumnea:ei; e et 

«Salutare şi feăţie.. Iti Ie 

0 Casa Bolliak.s 
ii T 

No. LIV. — “Stan Golmci cătră i Ghica. 
zi zi DI e Pe , 

ee pi «Pais te 17 7 Janviee 1850, 

Ra 5 LI pad ied Motistăur 
ERORI EDO E Ia PRR e DN oara DD 

'«Votre lettre: en::date:du :'i 5.:Decembre, je 

viens de :la- recevoir -au. moment:m&me oi j'allais 

„fermer.: ma “lettre. pour; :mes *freres de: Broussa. Je 
:m'empresse::de: vous: exprimer>ma': reconnâissance 
„pour Vobligeance: que vous, avez:. dei: me : donner 
-des details ;: circonstanci€s» sur':le:: depart':de ma 

mere! de: Constantinople.:'En'effet 
j'tais tres-in- 

quiet::de son':silence: sur son depart: de :Constan- 
tinople;::mais'depuis+j'ai. regu':de:ses nouvelles de 
Golesti et de: Bucarest. : D'abord, :elle::â:'6t€: tr&s 

-bien regue ipar:;:Mr...Stirbey, grâce:ă. la: lettre de 
-Rechid Pacha: pour: Omer; Pacha;;: mais :plus''tard 
Mr. Liiders, voulant'probablement'faire 

sentir qu'il 
„&tait'une'iautorite.:au dessus :me&me i: du; Ministere 
Ottoman, par une note iadressce':â:Mr.: Stirbey 

il-ă. fait signifier ă ma 'mâre':que dans trois jours
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elle eut. ă-.quitter la: capitale--sans  pouvoir y re- 

tourner. La Russie veut nous humilier,: mais elle 

n'y parviendra jamais, car'-jamais nous ne con- 
sentirons ă nous adresser ă elle pour solliciter 
ni pardon ni faveur. Si ma mere avait rendu vi- 
site ă Liiders, nul doute qu'elle aurait pu s&jour- 
ner -ă Bucarest, ainsi que Mr: -Stirbey'le lui avait 
declare la premiere fois, quoique intention de 
ma mere ne fât pas de prolonger son sjour dans 
la capitale, qwautant qw'elle aurait: besoin pour 
arranger certaines affaires' de. famille. Je plains 
cependant Mr. Stirbey: qui;. dans :sa pusilanimite, 
n'a pas cru:pouvoir se servir du. pretexte de la 
recommandation. du Grand Vizir. pour repondre ă 
Mr. Liiders que-les .fils pouvaient ;âtre coupables 
de rebellion,. sans que pour cela: leur: măre en 
fut complice et 'par: conscquent' passible! 'des ri- 
gueurs qu'on n€ saurait. exercer + raisonnablement 
que contre ses fils. Le paquet de-mon fr&re Ale- 
xandre je. l'ai - regu, et je':vous en remercie en 
vous' priant 'de vouloiri bien lui: 'envoyer la lettre : 
ci incluse.i Ici on a regu des -nouvelles -de Mol: 
davie qui annoncent: qu'un grand nombre de trou- 
pes russes viennent de penctrer en Moldavie; -ă ce 
qu'il parait decidement-on veut en. finir -avec la 
guerre au'printemps.' Dieu veuille que cette €Even-. 
tualit€ se realise,. c'est. tout ce qui! peut nous ar-
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river de plus heureux, si je ne me trompe ; car 
une paix avec de nouvelles concessions ne sau- 
rait que nous tre fatale. Ze Wagolton, journal 
de lElysce Bourbon, nouvellement cre, donne 
la nouvelle que la Porte, pour couper court ă la 
question des provinces Moldo-Valaques, est. deci- 

„dee â les declarer ind&pendantes, en les plagant 
sous le protectorat immediat de quatre Puissances 
de l'Europe. Y a-t- il quelque « chose de vrai dans 
cette nouvelle?: mi 

„+ «Veuillez “presenter mes respects: ă M-me 
“Ghica: et! agrer. pour. vous mes: amitics. 

. «Votze: d&vou6 

| «Stephen Golesto.»



  

        

  

  

XII. 
tii 

Intrigile şi calomniile lui Eliâd' şi ale colegi- 
lor! săi, îndemnase pe unii: din noi până a.nu mai 
voi să se amestece: în afacerile emigrației și chiar 

a căuta a se apăra cu condeiul. Dai aci estract 
de epistola deschisă adresată D-lor Eliad şi Tell 
de 'C. A. Rosetti, ca răspuns la acusările şi po- 
nosurile ce i se aducea de aceşti doi Domni. A- 
ceastă epistolă a fost autografiată chiar de mâna 
autorului ei. | 
„In cât pentru! mine, după ce alergasem în- 

destul pentru a face ca soartea deţinuţilor să fie 
cât mai puţin aspră, după ce am mijlocit elibe- 
rarea mai multora şi formarea corpului de ingineri 
de şosele ai vialetului Hudaverdighiarului, com- 
pus numai de tineri români, le-am declarat că nu 
mai voesc să mă amestec sai să m& mai ocup 
cu afacerile lor, aceasta în speranţă că se va pune 
printr'aceasta o stavilă clevetirilor şi clevetitorilor.
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No. LXII. —C. Ai „Roseti cătră.. rio. şi Zell, 
ci 

e Domnilor. Fliade Şa, e II 

; it 
, i Donmnzior, 

dă iSunt 16 luni. de când: nu * încetaţi di şi. 

noapte, prin grai şi prin scris,” în faţă 'şi în spate, 
“să m'atacaţi, să me insultaţi,: 'numindu- mă intrigant, 

perfid şi trădător, şi sciți că 'mi-am” învelit capul 
cu 'suferinţelei patriei, cu: 'curăţenia” 'cugetului, cu 

dignitatea de om -şi datoria mea de: român, “pre- 

"cum şi-l înveleşte arabu: cui mantia 'sa'până ce 

trece: vintul” Simun, "şi: am: "ăşteptat se..vi s'aline 

"mânia ca 'să vedeţi adeverul:''Dar se vede că pa- 
“timile omului! sunt':mhai turbate“:decât' chiar Si- 

*munu, căci în -loc de pace, atacurile cresc. din di 

în "di m intiâdendu- se: “măi „peste toţi , emigraţii. 
Pi Pa , ir i HE 

“Am! tăcut! în “stirşit,, peiltru că apărânciu: mă începe 

“lupta Şi sunt 'silit' se vă lovesc. Ditale, d-le Eliad, 

“î vine lesne” fiind. “puţini, foarte puţini! cei ce, tre- 

“cond! pe lângă d-ra: scăpară ! neatinşi în 'curs de 

"30 'detaniy de când” ţi-ai” pus “toată inima, toată 

activitatea, "toată viaţa, a: te deprinde, ate: per- 

„fecţiona întru aceasta. i : 
7 r. 

re sg
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« M'acusaţi : î 

«1. De trădător al Patriei; 

«2. de satelit al Rusiei ; 
«3. de inimic al Imperiului Otoman; 
«4. de r&i-voitor al Guvernului; 

«5. că noi mâncarăm banii Statului; 
«6. că 'noi nu, făcurăm ...şi nu facem nimic 

pentru. Patrie, şi voi totul; . aia 
«7. că eşirăm din programa revoluţiei şi din 

"voinţele poporului ; DE | 
8, că compromitem şi ridiculăm causa noa- 

stră: în străinătate... Ca 
„«Scii bine (—D-le Tell—). că înaintea revo- 

luţiei ţi-am dis că. n'am. încredere: în D-l Eliade, 
bănuindu-l. d'un caracter. foarte. slab şi şovăitor; 
şi D-ta ai încuragiat temerea. mea, neapă&rându- 
nici cum. A Ra 

« Am protestat, fiind-că nu-i ertat-unui Guvern 
să scoale în picioare oştirea şi să sperie lumea, 
pe o simplă parolă şoptită la: urechie., V'am. dis 
de multe ori că Guvernul , ocolit. de . soldaţi este 
-un Guvern. de opresie, „că armele noastre trebue 
„să fie. dreptatea şi populul; şi de câte: ori vedeam 
pe D-l Eliade „ocolit. d'o, guardie de Armeni (fiind: 
că la noi nu. se găseau Elveţiani), de câte ori mă 
urcam. pe treptele Palatului şi vedeam soldaţii ca 
în tabără de resbel, mi se închidea inima, căci
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vedeam un'Guvern slab, fricos, ce se pregătea a 

bate poporul 'cu arme şi inimicii-: cu / crucea, şi 

carele voia''se- deşarte armele soldaţilor români 

în inimile poporului român, ca să-l deprindă a 
tăc& .de frică 'sati. a face 'resbele civile';' dovadă. 

că îndată ce: 'armia otomană : veni la: barieră | ai 

gonit soldaţii de: lângă: D-ta,. remâind "singur! în 
palat; când în capitală! domne. şi: prădă streinul ; 

şi strălucitu- -ţi confrate, D- Eliade, licenţiind 'gu- 

ardia sa şi desbrăcându:se de: mantia. Mihăileană, 

s'ascunse: în'căsele străinilor. i 

Ş apoi, 'Domnilor, : de: voiţi: ca! negreşit să 
ne condamnăm - dupe” amicii - noştri, 'de': şi este 

foărte nedrept, 'eă unul “primesc, fiind-că 'cei ce 
mă onoară cu: amiciţia lor, “sunt dintre bărbaţii 

cei: mai virtuoşi, dintre Românii cei mai ' adevă- 

raţi. Dar ce veţi dice voi, ce până în virsta a- 
ceasta nu! v'a'ertat- ceru! S'aveţi azi unul Ce 

i “dice, . D-le 'Eliad, când - din întîmplare sar 

dovedi: că vr'un corespondent intim, sai vre-o. 

rudă d'aproape a 'dumi-tale,! s'ar. dovedi, unul că 

este spion şi cel-alalt fur de bani adunaţi cu nume 

străin! Ce vei dice, “când îţi voi dovedi că până 

în' vîrsta aceasta, în nici o: casă de muscal, mai 

la nici una de boer, la nici o visită nici bal n'am 

intrat; şi nu numai cugetul, dar nici tălpile pi- 

cioarelor mele nu sunt tăvălite de -praful caselor
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lor ; când D-ta,. nu este .;nici :un.consul rusesc, 
nici, un guvern, nici, un :boer, cu care n'ai. fost în: 
intimitate? ,;:Pentru aceasta .eii..nu, te numesc. tră- 
dător, dar. te întreb cu ce. drept .D-ta, carele :nu 
numai, atât,; ci încă. ai luat gratificaţii, ranguri, 
slujbe, : decoraţii. dela toate guvernele . . . . fuşi 
în toate: partidele, şi amicul tutulor prinților, eşti 
subt umbrar de ori-ce, bănuială, şi eă, carele nu 
aumai cam luat nimic; ci încă am refusat slujbe 
dela. princele Bibescu, eă. carele; am refusat banii 
ce-mi da ca să vii în Paris, căci: fi-aduci aminte? 
venişi singur, .D-ta. la: mine; . vesel „. vesel dela 
masa prințului, - unde, între noi. vorbind, chemat 
fiind n'am venit, şi-mi făcuşi buna-vestire că «Măria 
«Sa doresce să m& cunoască 'şi să-mi dea bani a 
«merge la Paris». Eu, carele “drept odă făcui o 
plângere întitulată <Plapăma mea» . sunt,.. suntem 
“mai espuşi decât  D-ta la. ori-ce clefetire. de sa- 
teliţi rusesci ;. când gratificaţiile noastre, ale D-lor 
„Bălcescu, Ghica, şi-a altora, încă fură esiliuri, per- 
secuţii :şi închisori?: Pentru: merite eu. cu_cel. puţin 
ca şale -dumi-tale,. şi. lumea scie că.. princele 
Bibescu. găsea versurile mele. cele proaste, mai 
frumoase . decât, poesiile dumi-tale.. De „ce, numai 
D-ta, aveai :voie șă publici -un jurnal şi eă nu? şi 
de ce ..dici că. sunt inimicul . Turcilor,. când nu ei 
ci. D-ta ai făcut ode..armiilor rusesci,. şi. ai, dis
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că Nicolae este părintele, liberatorul nostru cre- 
ştin şi: icoana lui. Dumnedeii ? E 

«Părinte al naţionalităţii, amic al Otoniani- 
lor şi inimicul Ruşilor,: de ce ai. făcut o odă la 
2 Septembre? Şi fi-vom noi culpabili de ne vom 
devua Rusiei şi vom striga cu învățătorul nostru : 

«Crucea iarăși luminează N 
. aPe vechiul sei drag pământ, 
“a Semiluua s'infruntează 

: «Aproape dal. seii smnorimânt,: 

„i «Creştinul iarăși trăeşte |... .: 

«Zn docul cel. pământesc - 
«Ismail ricos grăbeşte 

«În pustiul arăpesc.» 

«Şi cred, Domnule, că mă vei erta de nu 

citez! alte strofe mult “mai : frumoase, sciind că 
n'am'nici “operile nici sublimu-ţi - Cozzzer, . Trimi- 
te-mi-le .şi 76 îudaforez a găsi ' pe toată foaea 
câte o odă pentru „Muscali sai pentru boerii cei 
mai trădători, .în contra drepturilor noastre, şi de- 
făimătoare . pentru Imperiul. Otoman. Trimite-mi 

Curierul şi: voi. doved) că ne depravai în -toate 
felurile, :şi adesea ne' diceai, ca profesorul. dumi- 
tale -Machiavel,. să : adorăm stăpânirea -'căci." este 
foarte! bună '<fiind-că -princele 'trebue să verse pe 
«populi: tot reul:de. odată, lăsând « să cadă binele 
«picătură cu picătură;.!
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«Mai spune-mi încă, apostol al libertăţii şi al 
* autonomiei noastre, de ce când te-ai certat cu cen- 
sorul ai scris că a lăsat ase tipări poesiile D-lui 
Alexandrescu «ce atacă drepturile Cuiţilor suze- 
<rane „şi: protectrice, ce ati: drepturi pefăgăduite 
<în ţara noastră ?» E a 

«Şi în sfirşit, D-ta ce dici, fără cea mai mică! 
dovadă, că complotam, să te arunc dupe tron; 
când 'populul era adunat în curte. cerând Regu- 
lamentul să-l ardă şz 372 vozai să-l dai, spune-mi 
cum ţi-ar fi mers de eşiam la fereastră şi, arun- 
când Oda dumar-tale “la Regulament, diceam: 

«Reforma Zreaptă în veci. trăiască» 

«Ca om privat ai. binevoit a lua, în ajunul 
“revoluţiei, din banii noştri, ca să-ți :cumperi un 
poştalion şi sa plăteşti lucrătorilor tipografiei : 

| e 200 Galbeal 
dela guvernul provisoriă ... .. „600. 

„ca ministru al instrucției peste 200» 
«Afară din banii ce plătirăm pentru hrana 

voastră în Craiova şi în Bucuresci, şi peste 200 4 
pentru. 2 trăsuri ce aveaţi pentru. voi. numai, afară 
din 20,000 de sfanţihi ce. luarăţi dela :D. C. Bal- 
cescu, afară şi din 2,090 He ai. mei, ai noştri, ce remaseră la I). Tell. Ş'acum iată 15 luni de când
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„petreceţi in călătorii fără de zzcă un - Scop, nică 
Jolos, petreceri, teatre etc., cheltuind - din. banii 
aceştia și din alte contribuţii indirecte. ...... 
Vedi dar, că nu numai n'ai perdut nimic, ci pen- 
tru D-ta, pentru voi, revoluţia: a fost o adevărată 
«chiverniseală», cheltuind şi acum chiar, pentru 
plăceri trupesci—ca se dănţuiți, cum dice D-l Mi- 
chelet, «pe mormintele Italiei, ale Ungariei şi ale 
«României» economiile unor tineri patrioţi esilați, 
ce sunt si/zfi să ţi le dea, „pentru că le-ai dis: 
«Fram hotăriţi. să nu ne mai amestecăm în ni 
«ic, dar pe condiția da fi plătaţi, Brin fot : 
«nu o mie de franci, ci car unul de ne afi fi. 
efrămis, se schimbă şi rolul şz Jangagiul. > 

«Astfel dar, patrioţi generoşi, de nu se gă- 
sea acei Români devuaţi, ca se vă plătească, 
eraţi gata se lăsaţi patria se piară fără se-i daţi - 
ajutor ? Căci negreșşit, de primiţi sarcina şi dina- 
riul unor prisonieri, vă simţiţi capabili. Pe ce legi, 
pe ce morală, vă rezemaţi, când diceţi că p'un 

franc chiar se schimbă şi rolul şi langagiul unui 
Român? Şi fi-vom noi culpabili de am dice p'acest 

temeiii, că rolul şi langagiul vostru a fost reac- 
ţionar, fiind-că nu vE lăsarăm se fiţi plătiţi cu 
lista civilă a princelui? Pe ce legi, pe ce morală 
vă rezemați când diceţi că numai cu condiţia d'a 
fi plătiţi, primiţi tot? A! de vor fi esistând ase- 

Amintiri Ghica. 27611. 53
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menea legi, cel puţin nu sunt române, căci Ro- 

mânul vă dice prin antica sa baladă, că voeșşte: 

«Voinici groşi la ceafă 

< Voinici fără leafă. 

„...«Incriminaţiile cresc şi se întind astfel, încât îmi 

vine a crede că aţi hotărît a nu.vă odini până 

ce nu veţi ucide pe toţi cei ce nu voesc a vă 

crede de „profeţi. Şi munca va fi grea, "domnilor, 
„căci vEd că remaserăţi numai czzci în Paris (fiind- 

că cei „din Paris ai durerea. d'a vedea cum trăiţi 

şi ce faceţi) şi cealaltă lume—cu toate că vă 
numirăţi <dătători de libertăţi, » spuindu-ne că «4 

<carăfi în mijlocul nostru cu libertatea, cu mă: 
„«nile şi veşmzntele albe ca însuşi veşmintele |i- 
„«bertăţii române» ; cu toate că diserăţi să ne în- 

| „chinăm .la voi, ascultând întru . toate «pe cei ce 

a „i Dumnegleit îi 2usuflă» şi te numişi “< Arhanghelu 

SE «Mihail 0, persist-a crede că.sunteţi oameni câ 
„toţi. oamenii, ba încă cu multe slăbiciuni „Şi pa- 

i „fimi „omeneşti. 

  

a isi „Si. ca se vedem. de au sati. nu dreptate, 

| spune- mi, D-le Eliade, D-ta ce ai pretenţia să te 

PA adorămy D-ta ce eşti acum gârbov de ani, de şti 

  

--1) Vedl Afonitorul,
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„ință şi de genii, ce ai făcut şi ce ai! organisat 
înaintea revoluţiei, mai cu seamă: când D-ta nu 
mai aveai glas, căci aveai un jurnal şi erai cu- 
noscut de tâtă lumea cititoare? Până atunci însă 
dă-mi voie se-ţi mai spui eu, că puţin înaintea re- 
voluţiei ai făcut o: odă censorului şi - ministru 
K. Filipescu, care-le nu m'a lăsat se scrii nici 
că este zăpadă şi frig în Rusia, silindu-te să ne 
faci a crede că censura la noi este mai liberală 
decât în Franţa chiar. . . ... . 

« Acum că-ţi. vădurăm propaganda jurnalului. | 
spune-mi care ţi-a fost propaganda prin grai şi acţie? 
Nu mă duc.mai departe, pe când formarăm noi 
Societatea literară, căreia făcându-i concurenţă te 
Sileai.s'o .sugrumi din faşă încă, ci se începem din 
anul din. urmă. Unde erai pe-când toţi câţi. ne 
scii şi ne calomniezi, ne adunam spre a forma 
o societate „pentru teatru, alta pentru a plăti. fie- 
care un tribut potrivit cu venitul sei, alta pentru 
a împroprietări pe sătean? Şi dupe revoluţia Fran- 
ţei, unde erai pe când începurăm a forma pro- 
iectul pentru revoluţie? Unde erai: când îndată 
după revoluţia ' Vienei eram gata să ne sculăm, şi 
numai neunirea unora din confraţi- fu pricina în- 
târdierii ?, Unde - erai pe cănd D-nii .Golesci, cu 
mergerea lor. la moşie, cu propunerea ce făcură 
sătenilor, opunerea ce le. făcă guvernul şi dispu-
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tele lor cu Princele, semănati ideile libertăţii şi ale 
revoluţiei ? Unde erai pe când casele noastre, 
ocolite de poliţie, strigau' popolului. escoală-te şi 
«ajută pe cei ce veghiază poliţia, căci ei negreşit 
«lucrează pentru tine?> Unde erai pe când Vilara 
dicea lui Golescu şi N. Bălcescu, se nu mai vie la 
mine, şi ei respundeati: «d'aci ne ducem d'a drep- 
«tul?» Unde erai pe când discutam cu Princele re- 
voluţia, şi mE amerinţa cu temniţa, dicendu-mi «cam 
«pus lumea în picioare şi spaima în inimile boeri- 
«lor> ? Şi toate acestea într'o sală publică, de unde 
cuvintele revoluţie etc., intrară în urechile a una 
sută funcţionari şi privitori, ca se intre apoi prin: 

„tr'enşii în inimile a altor sute de oameni; căci 
nimeni nu-mi va putea tăgadui că într'o capitală, 
unde nu erai profesori, tribune şi jurnale, unde 
nu era nici o societate secretă, o mare parte de 
propagandă s'a făcut prin adunările noastre ce 
se făcură publice şi puternice prin paza şi per- 
secuţia poliţiei. Unde erai pe când toţi se espu- 
neau întindând propaganda? Unde erai pe când 
D-l Boliac, ce este mai sărac decât D-ta, propunea 
mica sa argintărie, şi noi, vîndând şi amanetând 
stările noastre, hotărirăm se: facem revoluţia? 

<Eu unul nu te-am. vă ut, nu te-a simțit 
pe nicăiri;. şi până îmi vei dovedi că făceai ceva | 
mai bine, dă-mi voe a-ţi spune că însuflai spaima
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în inimile unora, frica într'ale altora, şi te întoarceai 

împrejurul. unor idei vage şi fără şir, în "care, 

mulţuimită caracterului celui slab ce ai, te ai fi 
aflat încă încurcat, dacă D-nii Golesci şi Boliac 

nu te arunca. în mijlocul nostru. . . . ... 
«Spune-mi oare, ca membru al guvernului 

ce reformă făcuşi sau propuseşi? nimic, n'ai avut: 

nici un plan, nici o idee limpede decât acea a 

fricei ; şi prin urmare n'ai avut nici amor, căci 

“amorul este mai tare şi mai durabil decât frica. 

N'ai fost nici pentru resbel, nici pentru pace, nici 

pentru nici contra revoluţiei,. nici Turc, nici Mus- 

cal, nici Român. Şi, ca se-ţi dovedesc că vorbesc 

numai despre .cele ce pot dovedi, te învit la 

«Am voit reînvierea naţionalităţii, redobân- 

'dind întreg mare şi neatins dreptul. nostru de au- 

tonomie, tindând Sublimei Porţi o mână frăţească 

şi primind a-i plăti tributul de recunoscinţă pentru 

ajutorul ce va fi datoare se ni-l dea ori când îl 

vom cere; iar de nu va voi s'o silim se primească 

dreptele noastre cereri ce sunt în interesul ei ca. 

şi într'al nostru; şi subt osânda de trădători către 

patrie şi către imperiul Otoman; chiar s'a dis că 

trebue se silim Turcia, sciind că de refusă, pricina 

este că nu se încrede în puterea noastră, nesciind 

câtă viaţă şi vigoare este în populu român. Şi 

discuție. . cc.
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fiind-că toţi, cu D-ta împreună, voirăm astfel, ho- 

tărîrăm, de vom fi atacați de ori-cine se ne tra- 

gem pe munţi, 300 măcar de vom fi, şi se ţinem 
lupta până ce naţiile streine ne vor ajuta; de nu 
se perim cu armele în mână ca se dăm naţiei 

întâia lecţie de libertate, şi lumei întâia dovadă 
că tot mai esistăm, silind'o a adăoga o naţiona- 

“litate mai mult în călindarul european. 
«Am voit se ne unim cu Moldavia, se fim 

un singur trup, precum suntem un singur suflet; 

şi se suflăm împregiuru-ne, cu toată puterea unei 

naţii june, spiritul revoluţionar, deschidend braţele 
la ori-ce element naţional va învia prin suflarea 

noastră. 

<A Domnilor! în loc d'a judeca + pe cei-lalţi 

dupe faptele voastre şi a dice că nu facem nimic 

pentru patrie, n'ar fi mai demn pentru voi, capi 

şi dătători de libertate, ca cu faptele cele bune 
şi cuvintele voastre cele frățeşti se aprindeți 
noi 'patriotismu, se ne îndemnați, se ne siliţi chiar 

a ne împlini datoria, în loc d'a ne da tristul drept 
se vE& dicem în gura mare, luând de martori pe 
toți emigraţii din Paris, că nu numai n'aţi încer- 
cercato zică odălă, şi că vaţi şi îndărătnicit, 
de câte ori noi ereticii vam chemat la frăţie, la 
conlucrare, fugind totdeauna numai voi doi de ori- 
ce adunare de Români, chiar şi “literară, aşa ca
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cum aerul ce .respirai compatrioţii voştri ar fi 

mai pernicios. pentru. sfințenia voastră decăt. nu 

fu la lafa pentru viaţa lui Napoleon suflarea cea, 

ciumoasă a soldaţilor ;.n'ar fi fost mai bine şi 

nu eraţi datori chiar ca toți bărbaţii cei virtuoşi, 

se vă apropiaţi de noi cei păcătoşi, se ne întin- 

deţi mâna şi se ne ridicaţi, până la voi? Căci 

ori-cine poate mărturisi, că cei cu desăverşire per- 

fecţi n'au trebuinţă de nici un ajutor, de nici un 

preceptor, nici chiar. de locotenenţa de Domn. 

Niar fi fost mai profitabil pentru noi şi pentru 

voi se nu me siliţi prin calomniele voastre se 

__ve dovedesc, că şi după ce junghiarăţi revoluţia 

şi plecarăţi. din. ţară, nu. numai că nu făcurăţi ni- 

„mic, ci ca omul cel vechii suflarăţi: discordia în 

familia cea sacră a emigraţilor, silindu-ne a anula 

şiia împedica ori-ce. lucrare a noastră? a 

> eDar fiind-că .nu voiţi a face cum e bine, 

veniţi, Domnilor, se vă dovedesc că' dela 15/25 

Septembrie şi până acum, voi numai nu lucraţi 

nimic, voi numai furăţi inimicii Imperiului Otoman, 

voi numai eşirăţi din voinţele. naţiei, voi. numai 

calomniarăţi revoluţia şi ridicularăţi emigrația. . . 

«Acum spuneţi şi voi în ce întrebuinţarăţi 

aceste 6 luni dela eşire-vE din ţară până Ja so- 

sire-vE în Paris? In speculaţii de bani, interese 

personale, intrigi, poltronerii şi calomnii, cz
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spuneți Doi singuri iar zu e7î. Căci mi s'a dat 
tot mie s'arăt oamenilor că voi şi numai voi sin- 
guri aţi sciut se ne spuneţi cine sunteți. 

«Di, D. Eliad, dă:ne “socoteală de tot ce ai 
făcut; om cu genii, mare politic, inspirat al Dom- 
nului, primul şi etern locotenent. Vorbesce, îţi 
dat parola — D. Eliad: « Pegnd că sunt mulți 
«din noi ce maveati ce să mănânce, ne chibzuirăm 
«şi făcurăm o SubscrIptie care ne dele 220 4: de 
«da. cei ce aveai mai alt şz-i împărțirăm da 

ccei ce că aveai, gaci s'a mărginit Imerarea noastră, 
<nici ne având ce lucra în Bragov. Apoi cei de a- 
«colo, ne fiind în corespondenţă cu cel de ati, 
«te-a dis :. ducefi-vt amândoi, înfelegeți-vă şi cu D, 
«W. “Golescu, Pentru că noi vrem să ținem şirul 
revoluției, ŞZ zată câte 250 4 de OP2 : Imcraţi cu 
deplină „putere . .] . . . . . . . . . 

e Plecarăm dar şi venirăm da Franc- 
«fort să vorbim cu Maiorescu, de unde aveam în 
“gând se luăm cărți de recomandaţie, Se venin apoi 
«în Paris; din Parts la Londra, apoi se mer- 
“gem în Ţarigrad, căci sciina Poarta slabă, V0Zant 
«ai AnTâiii ca din Paris sati din Londra se: ne 
<asigurăm cel puțin de Protectia unui ambasador. 
«Găsirăm şi Ze Jabbowski, şi ne spuse că sa făcut 
<Aoue partide: una Ehad, alta Golescu; una ca se “închine fara Austrizi Şz alta Tureiei, Scire ce ne
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«a desplăcut fărte mult, căci Czaika scria că a- 

«coastă scire este vespândită în Constantinopol. 

“Noi dar voim sarătăm. opiniile noastre şi gicent 

“sari să se cohtinueze revoluția, făcându-se cum a 

«dis cei din' Braşov, ori “să''se facă un comitet 

ccentral, cum văd că se cere, sati poate că unii 

«sătui fiind de noi sait având griefuri, socotesc 

«că poale fie-care să fie slobod “ori se continueze 

«cu noi saii pa...
 

«A! de voiţi ca în adevăr să vE priimim 

de oameni. cu geniii şi politici eminenţi, de Ro- 

mâni chiar; “apoi nici o tortură nu este de ajuns 

se vă pedepsească că nu v&durăţi resbelul ce se 

pregătea. înaintea ochilor vostri, că nu ar&tarâţi 

Românilor calea pe care trebue se meargă, şi 

Ungurilor „politica ' cea adevărată, publicând pe: 

toată diua un jurnal şi alte broşuri (ce le-aţi fi 

putut întroduce și în ţară, cu miile de sfanţihi 

ce aveaţi), şi prin care de nu isbuteaţi a opri 

vărsările de sânge, măcelăriile, arderile şi peirea 

ce veni; de nu isbuteaţi a face o unire mare şi 

adevărată care ar fi scăpat şi Ungaria şi Româ- 

nia, cel puţin arătând Românilor cine fură, cine 

sunt şi ce fel trebue se fie, arătându-le 2252 dor 

şi dovedindu-le că nu vom fi liberi până ce nu 

    

T) Discurs ținut În seanţa din Paris, 6 Fevruarie 1849.
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vom fi uniţi şi solidari unii pentru alţii, ve făceaţi 
cel puţin datoria semănând semînţa libertăţii ş'a 
naţionalităţi, ce de nu ar fi dat îndată rodul dorit, 
n'ar fi perit însă nici odată asemenea cuvinte,.... 

«După ce dar vă împuserăţi cu sila dictatori 
a toatei emigraţii ce nu v'a numit, şi ne gonirăţi 
din mijlocul vostru, “spuneţi-mi ce făcurăţi, căci 
iată un an de dile de când domniţi fără piedică ? 

Spuneţi voi ce făcurăţi d'atunci. şi pân'acum în 
London şi în Paris? Nimic. ŞI, fiindcă paralisarăţi. 
lucrările lui Ion. Ghica în Constantinopole, “spuneţi. 
de ce vă duserăţi acolo. şi ce făcurăţi.? Nimic. . 
Acum că v'arătaiă o parte din r&ul ce făcurăţi 
Românilor, 'Turcilor. şi. emigrației, trebue oare 
să vă mai arăt că tot voi eşirăţi din voinţele na-. 
uni, a 
Dar spune D-ta singur, n'ai -ride dacă Mazzini, 
Manin sau Kossuth în întâia publicaţie, după că- 
derea patriei lor, sub titlu cel pompos de <Suve- 
«nire şi impresii ale unui proscris>, ar vorbi, aşa 
de mult, în felu jurnalului Carsvari, despre felu 
cu care duanierii -rescoliră în «gibernă iar nu 
«Şi în 'cismele lor>; cum că dăruiră ţigarele «ne- 
«voind ca Franţa să fie o prostituată dela care 
«cumperă cineva plăcerile sale»; ş'ancadrând toate 
acestea în. cuvinte tăvălite şi de rea educaţie, pe
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care mt vei erta că nu le pot.scrie aci ; despre 

baluri, teatre,. plimbări pe bulevarde şi cămpurile. 

Elisee, şi panglicile dela veşmintele oamenilor, 

mai cu-seamă când a Domniei tale, ce.nu este 

română, ce nu este câştigată ci căpătată, e mult 

mai în vedere decât ale Francesilor. A! nu gă- 

sişi în inima-ţi de Român şi de -proscris: nimic 

alt mai bun, mai: nobil, mai folositor patriei şi 

mai potrivit. cu geniul unui şef al "revoluţiei des- 

pre care să vorbesci naţiei celei. mai inteligente ?» 

Cele ce urmează, sunt estrase din «Apel la oa- 

cmenii cel liberi: de. C. A. Rosetti. (Paris, 1849, De. . 

ccembrie: 2) — Domnilor membri a comisiunei pentru 

cIuarea socotelilor» Acest. «Apel» este autografiat împre- 

ună cu scrisoarea deschisă adresată « Die Eliade şi Tell». 

«In aceste dile; când, precum mai diseiă, afară 

din cei doi Locotenenţi, mai toţi Românii sunt acu- 

saţi de către cei doi foşti locotenenţi, sunt silit a 

face cunoscut c'atât înainte cât şi după revoluţie 

n'am luat dela Stat nici o pară, nici sub titlu de gra- 

tificaţie sati despăgubire, precum a luat D. Eliade 

dela guvernu provisoriu 600 î£, nici sub titlu de 

leafă a funcţiei mele. Caci ştiţi că. membrii gu- 

vernului provisoriiă, de şi D. Eliad a propus şa 

stăruit în mai multe r&nduri ca să iea pe seamă-le 

lista civilă a Prințului, avend nenorocirea d'a nu
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isbuti propunerea sa, nu luarăm nici o plată. Am 
priimit însă pe drum vre-o 40 sai şo de galbeni 
dela unul din cei ce aveati din banii Statului 
pentru deosebite misii. Mai în urmă.am cheltuit 
şi eii. pentru confrații mei arestaţi o sumă egal, 
de nu şi mai mare; şi cu toate acestea, fiindcă 
sciam că mica sumă din banii Statului, ce a re- 
mas la cei ce fuseseră trimişi cu misii secrete, nu 
trebue să fie cheltuite, cum dice .D. N. Bălcescu, 
în folosul patrioţilor ci al patriei, am scris for- 
mal: DD. Golesci încă din luna lui Ianuarie, făcân-. 
du-le cunoscut că voii respunde foarte curend 
acea sumă de bani. Daţi-mi voie, Domnilor, să 
pui aci o parte din acea epistolă, fiind în raport 
cu întroducerea acestei adrese 
n some «VE iert calomniatori ai mei, 
Muscali saă Locotenenţi, pentru toate durerile ce 
mi-aţi pricinuit ; dar nu vă voit ierta nici. odată de 
me veţi. mai sili să vorbesc de mine însumi, cobo- 
rându-m€ în arena neomenoasă şi anti-română în 
care de 16 luni me chemaţi neîncetat, şi Dum- nedeu îmi ajută să resist până acum. 
«Acum să venim la cifre. 

Primiţi dela D. C. A. Roseti . . galbeni 1000 
ee e (on Ghica). . 900 E « fraţii Brătieni .... 490. 

Peste. tot > 2300
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Daţi după ordinu comitetului : 

D. X. X. X. (Telegescu dela Ploesci) galbeni 315 

« lon Eliade. .. . . . . > .180 

« Tell PDC Ii IN A A A 2 - 900 

«D. Brătianu . .. > 200 

« C. Bălcescu:. . . . . . -: » 50 

“N. Bălcescu . . . . . 2 100 

« Negulici. ... . a. > _30: 

e Eliad. . . coc... 2 20 . 

: Eliad şi St. Golescu ca să-i dea a 

D. Tell. ... cc... 2 700 

« Boliak (mi se-pare). . . . - 30 

O puşcă, căruţa şi bacşişuri la ple- 

carea D-lui Eliade. . . . - > 20 

Peste tot . . . > 2545 

«Vedeţi, Domnilor, că banii eşiţi din “casă 

întrec pe cei intraţi cu 4; 245; şi pricina este , 

“am depus mai mult decât ' anunţasem şi cu 

toată dobânda de 20 la sută ce am plătit şi plă- 

tesc, am - depus încă mai mult şi decât aceşti 

245 galbeni, dar nu pot da 'socoteală anume pe 

ce i-am cheltuit ; şi cred că ori cine poate vedea 

că *n momentele cele după urmă, când ne pre-. 

găteam pentru revoluţie şi poliţia mă 'ngrija: şi 

m& urmărea, am putut cheltui .vr'o *200 galbeni, 

fără ca să pot ţine o socoteală strictă ; dar pen-
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tru că trăim întrun timp când numai calomnia- 
torii: vorbesc şi sunt ascultați, şi prin urmare cei 
ce n'a asemenea principii trebue să dovedească 
sai să tacă, iată cacea sumă de bani nu figu- 
rează în cifre. 

«ME socot. dator, Domnilor, a v& mai face 
cunoscut, ca membru al comitetului revoluţionar 
şal asociaţiei ştudenţilor români, că s'a mai dat 
D. general Tell, de către D. A. G. Golescu, încă 
800 galbeni (de nu 830). Aceşti bani erat adu: 
naţi de către D-l A. C. Golescu, pentru asociaţia 
ştudenţilor români şi D-l A. C. Golescu întru 
inceput mi-a fost dat mie această sumă împrumut 
şi cu soroc de 3 sai 4 luni, ear ei, destinându-i 
pentru revoluțiă, îi lăsasem la.D.l. A. G. Golescu. 
Mai în urmă DI A.C. Golescu, dorind şi aci 
ca'n toate, să nu remâe mai în urmă, când este 
vorba d'a face un sacrificiu pentru patrie, mi-a 
făcut cunoscut c'acea sumă de bani, remâne pe 
respunderea sa. Dar ori şi cine va fi cel ce res- 
punde Asociaţiei pentru dinşii, noi suntem în drept 
a face cunoscut c'aceşti bani sati dat D-lui ge- 

„neral “Tell, şi prin urmare. Suntem în drept a 
cere dela Domnia sa “socoteală . şi pentru *suma aceasta. Şi fiindcă pe drumu ce ne-a pus D. Tell, 
Suntem siliți a spune tot ce Ştim, am onoarea d'a “face 'cunoscut comisiei, că după mine, . din 2400
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galbeni ce a priimit D-l Tell, înaintea revoluţiei, 

n'a putut cheltui, după cum adesea ze-a spus în- 

suşi, mai mult de 150 galbeni şi precum ori-cine 

poate calcula că în călătoria D-lor dela Islas şi 

până la Romanați nu puteai cheltui mai mult cu 

o companie de soldaţi care îşi avea îndestularea 

dela căpitanul ei ; căci pentru cele-lalte escursii 

ce mai făcură dela Romanați la Craiova, s'a luat 

dela administraţiile acestor districte peste 30,000 

lei, afară din. plata ce a făcut magistratu pentru 

indestularea membrilor guvernului de acolo, pre- 

cum poate adeveri ori-cine a vă&dut aceste soco- 

teli înfăţişate la ministeru din întru ş'al finanţelor. 

«Dacă earăşi va dice D- general Tell c'a 

cheltuit din banii aceştia cu armia sa în retragere 

la munţi, protestez 1) fiindcă banii aceștia n'a 

fost daţi pentru asemenea expediţii, şi al 2-lea 

fiindcă D-l-Magbhieru, carele în adeve&r purta toate 

cheltuelile, a "nfăţişat socotelile şi s'a scădut din 

Danii 'ce avea pentru formarea pandurilor cu 500 

galbeni, şi cred că Statul a plătit destul de scump 

'acea ' expediţie ca să nu mai fim siliţi s'o plătim şi 

“noi D-lui: general. Astfel dar D-l Tell a priimit 

peste tot 4: 2400. i 

  

cheltuiţi la: Islas, să dicem -. ... . +. 200 

- daţi în Bucureşti D-lui C. A. Rosetti, ___200. 

mi peste tot .'. .::1:400 

remaşi la Domnia sa . . : : 2000
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« Domnilor. Eu n'acuz pe. nimeni ca dum. 
nea-lor, şi dacă D-l Tell va fi cheltuit ceva bani 
în trebuinţe ale patriei, voi priimi cu bucurie so- 
cotelile sale.. Dar, ca membru şi contribuitor al 
comitetului,: sunt în drept a-i cere şi socotelile şi 
banii remaşi, mai cu seamă când dumnea-lui ne-a 
dat această frumoasă, pildă. 

"«Puindu-m& la disposiţiile comisiei, am onoa- 
rea, Domnilor,: d'a vă saluta frăţeşte, 

«C. A. Rosetti.» 

„No. XXV. — Emagrajii “dela Brussa cătră 
Jon Ghica. 

e Dreptate — frăţie. 

« Donanule one Ghaca, 

«Dela începutul revoluţiunii noastre până 
acum am avut destul timp şi mai multe ocasiuni 
ca să putem cunoasce şi aprecia talentele şi tactul 
D-tale politic pe nemărginitul . câmp de luptă al 
diplomaţiei, care din ce în ce se destinde înaintea 
noastră, şi de unde să putem culege laure pentru liberarea şi fericirea patriei şi naţiunei noastre. 

« Acum, audind cu durere că Dumnea-ta, des- 
gustat de marile pedice ce întimpini în frumoasa 
şi penibila carieră ce ţi-ai preînsemnat, te-ai fi de-
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terminat a te retrage în locuri mai plăcute pen- 

tru o viaţă mai dulce. Noi, pentru că cu tot drep- 
tul meriţi crederea şi recunoştinţa noastră, te 

rugăm a remân€ tot în Constantinopol, aproape 

de augustul' nostru: Suzeran, cel mai natural, mai - 

secur şi mai generos protector al nostru, până - 

când această 'a noastră alegere se va aproba de 

majoritatea emigraţiunei. - | 

«Salutare şi fraţi. 

«G. Adrian, c. Serghiad, Cesar Boliak, Jo- 

ranu, . Alexandru : Golescu, P. Cernătescu,. D. Flo- 

rescu, A. Zane, C. Padeanu, Radu Golescu, loan: 

Deivos, M. Serghiescu, loan Magbhieru, loan Şi- 

mon, B. Balcescu, N: Apoloni, I. Ionescu, AL.: 

Mano. | 

" «Brussa 26 Oct.. 1849 (6 acm) 

No. LXIX. — A. 'G "Golescu câtră „Jon Ghica 

Ja Constantinopole. 

«Paris 7 Norenbre 1549. 

«Mon - 'cher Ghica, Je vecris „ces qnelăues 

mots de chez Balcesco. Je n'ai:que le 'temps de 

te manifester ma -suiprise de me voir impliqu€ 

par toi dans laffaire de la lettre signce par Tell 

et N. Golesco. Japprends de: Bolintineano - que 

Amintiri Ghica. 27,641. 
51
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tu -as des griefs contre moi-ă ce sujet. Alexandri 
m'apprends. la mâme chose. et Catinca Rosetti 
m'Ecrit de Constantinople que tu. es furieux contre 
moi ă propos de:cette affaire. : Je ne comprends 

“ni comment ni ă propos de qudi je suis impliquc 
- dans:cette nouvelle affaire. “Tout ce que je sais 

de. cette. affaire, c'est. que je. suis alle: avec mes 
cousins chez Spleny et que :celui:ci. nous a d€- 
clare n'avoir jamais regu de:toi un papier signi 
par un ou par plusieurs d'entre nos €migrâs, 
ayant rapport ă la- situation „des “Principautes et 
ă leurs: relations” avec 'la': Hongrie, et que mâme 
il n'a jamais parle ă Eliade que d'une note mo 
signte et n'ayânt 'aucun caractere. officiel ou seu- 
lement' officieux. Or, comme -au' contraire Eliade 
avait soutenu que Spleny lui avait parle de propo- 
sitions fazfes e signdes par toi et par plusieurs des 
nOtres, j'ai eu une forte „dispute avec lui A ce 
sujet-et je „ne..lui ai mâme. plus parle depuis. 
Voilă donc de quoi je suis coupable dans cette 
affaire ! Je ne comprends pas ce que tu asă me 
reprocher â ce sujet. Je pense avoir 6t6 assez 
franc “avec toi, pour n'avoir plus ă craindre d'âtre 
lobjet d'une suspicion aussi peu fondee. 

„En tous cas, 
avec Tell et Eliade, 
parler ; 

comnie je suis au plus mal 
Je m'engage ă ne plus t'en 

on.ne peut parler avec impartialit€ de
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ses ennemis, et je. ne veux pas m'exposer ă ctre 

injuste pas m&me avec mes ennemis. Jespără' dânc 

que de 'ton-cât€ aussi tu ne m'en parleras plus. 

Tant que nos relations personneiles n'€taient pas 

arrivees ă ce degr€ d'inimiti€ j'ai pu me permettre 

de t'en parler; maintenant. c'est. fini. Je te prie 

seulement de croire, une fois pour toutes, que je 

ne me 'mâle 'plus 'en rien. del:ce qui regarde ces 

M-is ; que pour: moi c'est comme si ces: :Messieurs 

n'existaient pas" et:que par consequent: tu;ne-dois 

plus prâter .foi ă des intrigues' 'indigneș d'hommes 

qui se. respectent, î. - ii iii fobii iri 

mu «Je reviens- ăla charge pour tengăger.-ă 

venir. toi :meme- a: Paris,: ot jespăre bbien :que 

nous -finirons pari: nous €ntendre.: surri.ces qu: illy 

A faire, en dehors de tout esprit deiipârti:» iun. 

DER IN aaa i paz adu] O 

„. , 
«Ton ami 

ep DD was 

A. G. |! Golesca, 
i biti si 

| Ada În po Bau 

Mesi respects ă  Madâine “Gica: Și tu Vois 

ma tante Golesco, dis lui,. que. si „e ne, | lui ai 
.] 

paş €crit par ce courrier, “est que “je suis per- 

suad€ que ma lettre | ne .Leut plus ! trouyee.ă. Con- 

stantinople.» ne ta LD 

Cotă AL umpibast 

” tai mn îs
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No. LXXI. — Enizgraţii dela Brussa cătră Eliade. 

| „_«Brussa 6 Febru. (25 Ian.) 1850. 

i « Dreptate, frăție. 

« Donanule Ehaae : 

«Toate scrisorile” D- tale dela: 4/g Dec. în- 
coa, în cea ce ne priveşte pe noi, ne-aii atins 
foaite mult, căci era indemn de.D-ta, şi se vede 

că conesilaţii noştri, de cari ne-am despărţit nu- 

mai. fiind-că ai comis fapte desoneste şi misere, 
te-ai informat cu pasiune despre noi, sai mai 
bine vrend ca să -vindice depărtarea D.-lor, ne-ai 

calomniat întrun mod de care numai D-lor poate 

sunt capabili. 
« Cât. pentru banii câţi am putut să-ţi trimitem 

pentru tractarea causei noastre cu deschiderea 
unui jurnal, noi ne repurtăm la scrisoarea trimisă 

una cu el şi la apelul nostru din 5/47 Decem- 
brie i 849. 

| «Salutare şi frăţie. 

Radu Golescu Alexandru Golescu, D. Flo: 
rescu, P. Cernătescu, G. Vallianu, A. Zan€, C. 
Padianu, ]. Magheru, I. Simon, A. Mano. — 
Red. Cernătescu. » |
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No. LXXIV.— Eliade câtră emigrați dela Brussa. 

« Domnilor, 

«Am  priimit scrisoarea ' D-voastre din 18/30 . 

Aprilie. Am vădut cele scrise şi iar' mi-ai părut 

_r&ă de câte îmi scrieţi că: se urmează aci. Văd, 

fraţilor, că a ajuns mai mult ure personale între 

Români, iar nu despărţire de principii. Cine este 

cu un. partid, e considerat de om de omenie şi 

privilegiat a dice şi a lucra ori-cum' va voi; de- 

fectele nu îi se vă&d decât dela cea-laltă partidă ; 

tristă. stare! Şi pretindem a îndrepta şi lumea: 

eNu ştii, amaţii mei fraţi, dacă câte îmi 

scrieţi--pentru cei despărțiți de. D-voastră sunt ade- 

v&rate saă nu,.căci eu nu m&' aflu.:cu D-voastră. 

Ştiu însă şi vE asigur că aceşti despărțiți de 

Divoastră nici o dată-n'aă cutezat să scrie asupra 

D-voastre şi: să vă. întineze. "Tot .dorul .le-a fost 

şi le este că. sunteţi prea “cred, şi această cali- 

ficaţie nu e nici. viţiă, nici defect. Ştii iară cu 

durere de suflet. că-mi faceţi: o" nedreptate scriin- 

du-mi lucruri ce nici D-voastră nu :credeţi. “Imi 

aruncaţi asupra-mi sarcină că 702 Suzd. e frîmis circa. 

«4600 fr. cari adoperafți. cu cousciiuță, pulea să 

«producă mult». Nam. priimit,. “Domnilor, decât 

2200 fe., doue mii doue sute o dată şi şapte sute
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opt altă dată, a căror socoteală am trimis'o ce- 
lor: ce“au dat aceşti bani. o | | 

«lată, fraţii mei, pentru ce n'am putut priimi 
banii ce. aţi suscris. Nu e drept, 'nici cuviincios, 
nici::generos. să-mi încărcaţi sume ca să-mi adu- 
ceţi, aminte că .nu s'ai adoperat cu conştiinţă, Vor- 
biţi “de onestitate, sznceritate, moralitate ; şi dacă 
este; onest, sincer. şi moral să încărcaţi- pe un.om 
ce. vă «chiamă la: unire, la: pace,; la -amorul.. între 
șinejişi.;pentru patrie; dacă credeţi că şi. acum 
lucrurile. mele. vă ating sau „vă atacă, vă: rog: să 
meertaţi, sati nu mă veţi erta ; nu mai diceţi că 
me€;.mai respectaţi. încă, fiţi sinceri. N'am ambi- 
ţionat respectul nimului, ci amorul care lam dat 
şi iei. . Amaţi-m& cum vE am, dacă se poate; şi 
atunci veţi dice: albului albă, şi lui două două, iar 
nu patru... N II Ra N N 
zum «Pentru. banii ce-mi 'scrieți. să dau .D.lui D. 
Brătianul, nu i-am priimit; De mi se vor 'trimite 
îmi- voii: face o “plăcere a v&. servi. Am vorbit 
cu D,..Brătianu, i-am respuns. şi în scris asupra a- 
cestor. bani. D-voastră bine ştiţi că nu sunt la mine 
(vorbim; în::convincţie morală iar -za. după forme 
judiciare) ;. ştiţi în: conştiinţă . că: n'am priimit acei 
bani -şi .m& însărcinaţi. a-i respunde. Pentru ce? 
Pentru că din disgrație. nu ! „VE. învoiţi între D-voa- 
stră ;:.aci sunt patimile -car e vorbesc acum, iar nu
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raţia şi sufletele D-voastre cele iubesc atât. 

Dar, Domnilor, îmi sunteţi. dragi, căci sunteţi Ro- 

mâni, sunteţi esilați ; şi: esiliu îl suferiţi pentru de- - 

votament, pentru: adevăr; aţi luat: crucea pentru 

a servi.pe alţii şi:a suferi i: martiriul, şi “în. ţară 

n'aţi umblat nici după vodie nici după părcălăbie. 

Imi sunteţi dragi şi vE rog, până: nu se vor 'mai 

alina patimile; încetaţi de. a-mi. mai scrie, căci îmi 

face mare r&i,. şi nu cred să fiţi: aşa de crudi ca 

să faceţi a-mi veni durerile dela. obiectele: afecţi- 

ilor mele. Domnul cu D-voastră '::Amorul şi pacea 

lui în inimile D-voastră. A 'revedere, amaţii mei.: 

«Salutare 'şi frăţie. : . ARII A 

i e Eliade. 

: «1850 Mai” 17 (3): Paris. ai ati | 

«D-lor Cernătescu, Sergiade,. Văleanu, A. 

Golescu, R. Golescu, D. Florescu, |. Magheru, 

Pădeanu, Simon, Zanea, Mano». i... 

No. XLII. —— Fade cătră enugvațiă dela Brussa. 

“« Dommâlor, 

_eAm priimit scrisoarea D-voastre din 25 Ian. 

(6 Feb.). Ami vedur declaraţia formală,: prin care 

cu dece iscalituri stigmatisaţi pe fraţii D-voastră
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din esiliii pentru aceeaşi causă cu numele de fâcă- 
tori .de fapte. desoneste: şi misere. Mult am plâns 
şi pe acusatori şi pe 'acusaţi. Ei nu cunosc ce a 
curs între D-voastră astă diferinţă, însă vEd că 
«i ori la cine s'au plâns de D-voastră, nu vai 
calificat. ast-fel, ci mult. s'a întins a vE dice că 
sunteţi abătuţi din. principiele proclamate de nație; 
şi vă plâng amăgirea căror . sunteţi gafe şi mai 
târdiii. poate victime. Poate să n'aibă cuvinte la 
câte dic, îşi mărginesc şi îşi m&soară însă vorbele 
cum să şadă bine oamenilor ce represintă o causă. 
Nu fiţi, Domnii mei, ori de ce parte veţi fi, scumpi 
la dreptate şi fraţie şi ieftini la injurii şi asupriri. 
Nu. suferiţi oamenii ce-şi daă prerogative şi pri: 
vilege a calomnia, şi altora 'nu le iartă.nici drep- 
tul de a se disculpa. a 

«Cât pentru banii ce-mi scrieţi că mi-aţi tri- 
mis spre tractarea causei D-voastre cu deschide- 
rea unui jurnal, mă iertaţi, că nu-i pocii primi: 

«1. Pentru că nu ştiă care este causa D-voa- 
stre, pentru că nici o dată nu vi'aţi. pronunțat. 
Ne daţi astă vară în luna lui Maiu împuternicire 
a susţine principiele Autonomiei şi Suzeranităţii, 
ŞI apoi vă puneţi sub steagul celui ce a.vrut să 
ne vîndă ca pe vite la Unguri, şi vă supăraţi pe 
ori-cine, ca să se apere 'de calomnii, este nevoit 
a-l da pe faţă. ae |
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„u«2.. Că şi de aţi fi cu toţii de aceleaşi prin- 

cipii ale naţiei sau ţărei. noastre, cu 2200 franci 

nu se poate începe un jurnal al nostru. 

“eg. Că nu pot a m& încărca cu bani dela 

oamenii ce nu-i cunosc şi-nu ne cunosc bine. 

Experienţa m'a făcut să văd multe şi mai vîrtos - 

în dilele acestea. | 

«Mă iertaţi, Domnilor, şi vă rog nu m&-mai 

înjuraţi, înjurându-vE între sine. Nu vam făcut 

nimic. Nu v'am luat nimic. Cât am putut, vam fost 

la toţi, şi d'a dreptul şi indirect, înveţător de limbă. 

V'am ar&tat drumul cum să vE scăpaţi mai întâiui 

limba de muscalism şi nici aceea nu mi-o ierta 

amicii D-v. şi inimicii mei. Cei care apără slo- 

vele şi vorbele Muscalilor, nu v& fie teamă, sunt 

numai buni a servi Muscalilor cu paguba D-v. 

Când va fi târdiă îmi veţi da dreptate, pentru 

că inimile nu vE sunt stricate; dacă veţi fi gre- 

şit, aţi făcut-o din inocenţă. - | | 

«Ce voiă pute voii mai face şi de aci îna- 

inte. Pe inimicii mei personali i-am iertat şi îi 

voiă ierta. Pe inimicii însă. principielor mele lite- 

răre, filosofice, religioase şi: politice, nu-i pociii 

ierta ; i-am combătut şi-i voiă combate până la 

ultima mea oră; şi voii lasa de moştenire fiilor 

mei materiali şi spirituali a-i combate. 

«Când m& veţi mai onora cu vie-o scrisoare
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laconică, cu fineţe, plină de injurii cătră fraţii 
D-voastre, vă jur pe -Dumnedeiă să nu mai înco- 

ronaţi asemenea scrisori cu vorbele « Dreptate — 

frăfie.» Pentru numele patriei, nu vE învăţaţi aşa 

de: tineri -a isbi cu biciul sarcasmului sfiintele....() 
care astădi o ţară. este în foc. -Din adincul inimei 
vă scriă, cu toată curăţia inimei; şi pentru că luaiit 

tonul şi cutezanţa de a vE&. da oare care consiliuri, 

credeţi m& că-mi fu frică ca de foc, de a pune în 

capul .scrisorii mele ./Dreptaze. şi. frăție, temendu- 

mă că poate în sacrul met necaz voii comite vre-o 

nedreptate, atingându-vă aşa cum nu meritaţi. 

<A. revedere. 
«], Etiade. 

«1850, Feb. 22 “46 Marte). : 

«Paris, Rue Notre Dame des: „Victoires - a 
"eHâtel National. --- 

DD, Florescul, Padeanul, Zanea, A. şi R. 
Golesci, Cernătescul, Simon,.I. Magheru, Valeanu, 

Mano., IE 

«P. S. Respectaţi-mi, vă rog, expresia de sa- 
crul necaz, caci e vorba dorul de a ne vede în 
frăţie cu toţi. Nu credeţi alt-fel. Şi părţei cei-lalte 
asemenea le scriu, când: , întrebuinţează expresii 
nefrățeşti sat necuviincioase bărbaţilor. > 

    

1) Probabil aici lipsesce o parte din scrisoare saii sunt câte-va cuvinte sărite în original.
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No. LVII. — “ Bonigrații dela _Brussa cătră a. 

„G. Golescu, W. Bălcescu, Şi D. Brătianu. 

«Brussa 18 (30). April” 1850. 

a = Dreptate frătie. 

e Dor A. G. Golescu, N Bălcescu şi D. Brătianu. 

PI ai 

«Fiind-că D. Eliade ne-a refusat în fine suma 

'cu carea putusem contribui la apelul D-lui pentru 

deschiderea unui jurnal, unde: să se tracteze causa 

română, şi cunoscând necesitatea, cea. mare de fon- 

duri pentru publicarea s "scrierilor interesante causei, 

—-noi am învitat pe! unul din D- voastră, pe D- D. 

Brătianu, a primi dela D. Eliade suma de lei tur- 

cești 4027, patru mii dou&-deci şi şapte, şi a îi 

ţine. până se” vor coloca- pentru scopul arctat. -Dar - 

fiind-că, ca să. se -poată adopera cât mai bine, 

noi: în unanimitate v'am ales pe D-voastră ca să 

decideţi asupra scrierilor, ce aă merit mai mult 

şi care ar tracta mai bine causa, fie în genere, 

fie în parte, în sens politie” şi naţional, fie în ori-ce 

limbă scrisă: şi. de :ori-care român din ori-ce parte 

a României, şi:a se publica cu aceşti bani. Intîm- 

plându-se.însă,: ca: vre unul din D-voastră să fie 

între . autorii. ce ar. presenta asemenea scrieri , 

atunci în locul aceluia se va alege. altul de emi-
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graţii de acia, pentru apreciarea şi judecarea - 
meritului acelei scrieri. E 

«Suntem încredinţaţi, Domnilor, că dreptatea, 
patriotismul şi cunoştinţele D-voastre vor face ca 
aceşti bani să fie atât de bine şi frumos întrebu- 
inţaţi în cât pe lângă lauda ce veţi merita D-voa- 
stră, să simţim şi noi acea contentaţie a sufletu- 
lui ce îndeamnă, dă curagii şi celor debili spre 
fapte bune. . 

«Red. Cernăfescu., 
« Salutare şi frăţie. 

«D. Florescu, AL. “Golescu, .R. Golescu, P. 
Cernătescu, G. Văleanu, C. Sergiad, Al. Zane, 
C. Padeanu, A. Mano, 1. Magheru, I. Simon.» 

No. LXXVI. — Bragraţii dela Brussa câtră 
„.D.. Brătianu. -. 

: „.. «Brussa 18 (30) April 1850. 

< Dreptate frătte. 

„e Domnule Brătzene, 

«D-l Eliad ne-a făcut în toamna anului tre- 
cut un apel ca. să-l ajutăm cu ceva bani spre a 
deschide un jurnal în Paris “pentru tractarea cau- 
sei, și noi am răspuns după putinţă-ne, cu mulțţu-. 
mire, dar apoi îi a refusat.
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„ «Acum sciind că e mare necesitate de fon- 

duri pentru publicarea scrierilor interesante causei, 

fie în parte, fie în genere, noi am „decis ca să. 

încredințără âcei bani D-tale,:până se vor ado- 

pera ' conform scopului şi: instrucţiunilor “noastre 

pentru publicarea acelei scrieri, carea ar merita mai 

mult şi pentru carea ar opina cel puţin doi din 

membrii comisiunei aleşi de noi... a] 

- «Suma 'subscrişilor ce. se..află la 'D. Eliad 

era 'de lei 9940, din carea scădând 3500 pri- 

miţi aici dela D. Zosima şi cheltueala analogă a 

transportului. lor la Paris, de lei 713; mai remâne 

a primi D-ta 5727, din carea, trimițând 1700 la 

D. Ghica în Constantinopole, pentru completarea 

sumei la poliţa D-lui Balcescu, rămân asupra D-tale 

4027, ca fond "public. 

«Salutare şi frăţie. 

“ «Red. Cernăfescu.» 

A. C. Golescu. cătră emigrați dela Pars. 

„< Dreptate frăție. 

«Fraţilor Români, 

«Starea morală de astădi a Românilor, mai 

din toate provinciile “române, este una din cele
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mai avantagioase interesului : naţional prin care 
Românii trecură până acum. Escludând epoca cea 
belicoasă a Românilor din mediul'ev,. nici o dată 
poate spiritul lor nu. fu :mai întreprindător decât 
astădi pentru a ajunge 'la scopul lor naţional. Cu 
toate astea, ' acest spirit poate produce fructe bune 
saii rele pentru națiunea română, după direcţiunea 
politică, bună sati rea 'ce i.s'ar:da acum. Ambi- 
ţiunile rele, pasiunile perverse: partidele contrarii 
una alteia, de multe :ori; contrarie toate intere- 
sului naţional, n'a lipsit: nici o dată din sînul 
unei naţiuni şi cu:atât- mai mult din 'sînul naţiu- 
nilor apăsate: de juguri -str&ine.- In această. cate- 
gorie este -astădi şi năţiunea--română.- = 

«Ast-fel se ;află acum şi poate vor mai fo- 
menta încă în sînul Românilor diferite. facţiuni anti- 
naţionale unele din indiferinţă! de patrie, . altele 
din rătăcire, care, susţinute şi încuragiate prin pro- 
tecţiunea -streinului inimic al românismului, nu ţin- 
tesc decât a stinge spiritul român saă a-i dao 
direcţie contrarie interesului naţional şi a împlini 
printr'aceasta scopul infernal al neîmpăcatului îni- 
mic al Românilor. Pentru a preveni dar r&ul su- 
prem în care peste puţin târdiu „poate fi precipi- 
tată națiunea română de cele care vor s'o înghiţă, 
este indispensabil o organisare sai: un  legăimint 
între Românii cei cari, astădi cugetă şi simt : mai
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bine; pentru națiunea 'lor, care. să conducă spiritul 
Românilor pe calea :cea adevărată. Această orga- 

nisare, care: nu poate avea un început sai o ră- 
dăcină decât numai în cercul emigraţilor români, 

fiind-că numai ei sunt într'o posiţiune de a pute 

lua iniţiativa,':a fost tot-deauna simțită de ei şi 

propusă. de multe ori, însă opiniunile diverse ai 

făcut ca -ea nici: până astăgi să nu se poată realisa. 

| « Acum, după toate acestea, subsemnaţii vă&- 

'dEnd imposibilitatea -de organisaţiune între emi- 

graţi, prin. modurile. cercate până astadi, vEgend 

paralisarea. la care am fi fost reduşi, comitetul 

urei asemenea organisări, chiar de ar fi reuşit ea; 

v&dând încă pe lângă acestea necesitatea mai ur- 

gentă decât tot-deauna de o lucrare: serioasă. şi 

regulată: pentru respândirea -şi menţinerea în for- 

titudine a ideilor şi sentimentelor naţionale între 

Români, propun numirea directă a unui comitet 

de trei membri, care să conducă lucrările în sen- 

sul acesta prin. organisarea unei societăţi. 

«Pentru. constituirea acestei societăţi, a . cui 

esistenţă procede 'dela. comitet, comitetul creator 

al ei redige singur statutele ce crede. mai conve-. 

nabile după. înţelegerea. sa, şi nu le comunică de- 

cât. acelor. individi: din societate pe care el crede 

indispensabil. a-i iniţia în lucrările lui. Fie-care in: 

divid, chiar din cei care concură la' alegerea co-
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mitetului, nu se poate compta ca făcând parte din 
societate decât după ce va fi primit un particular: 
anunciă pentru aceasta din partea 'comitetului. | 

«Este adevărat că între modul actual de or- 
ganisare şi între cele propuse până acum este o. 
diferenţă foarte mare, sunt incidental însă că asta 
n'ar putea fi o pedică la realisarea acestei orga: 
nisaţiuni, daca toţi emigraţii noştri vor lua în con- 
sideraţiune imposibilitatea în care ne aflăm d'a 
pute lucra .mai bine printr'un alt mod. Fie-care 
emigrat cată să aibă în vedere posiţiunea noastră: 
cea critică în cea ce: se atinge de a ne organisa: 
şi de a lucra. Această posiţiune este că noi ne 
aflăm între două rele din: care cată a preferi pe 
cel mai mic, adică a alege într'o asemenea or- 
ganisare incompletă, chiar după convincţiunea mea 
însă indispensabilă, şi între o desorganisare com: 
pletă, sai între starea de a face un ceva minim 
şi între “aceea de a face nimica. Pentru că asta 
într'o desorganisare ca până acum, escludând lu- 
crările în parte a trei patru emigraţi, va să dică 
a face nimica şi a lăsa calea deschisă unor fac- 
tioşi antinaţionali pentru a conduce spre r&ă chiar 
şi tendința cea bună a naţiunei. Printr'această. or- 
Şanisare nu se înțelege a da ordine numai cer- 
cului emigraţiunei, care după ce este foarte in- 
semnificativă la număr, apoi mulţi poate şi din  
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cei care o compun astădi nu vor adera. :acum; 

Scopul acestei organisări este ca ea, . încependu-şi 

esistența sa dela comitet, să se. întindă cât se va 

pute mai mult pretutindeni 'unde se află Români. 

Acum toată dificultatea pentru efectuarea ei constă 

în a ave o încredere perfectă: în persoanele ce 

vor compune comitetul, şi eii cred: că nişte ase- 

menea persoane nu lipsesc dintre emigraţii noştri. 

Destul este a ave convicţiunea :intimă în noi 

că oamenii, ce numim în comitet, pe lângă oare 

care capacitate de a lucra, unesc şi onestitatea 

şi sentimentul adevărat, “naţional, ca să putem fi 

siguri că lucrările lor,-cu toate că în posiţiunea 

de anu se pute. censura direct, vorda  tot-dea- 

una 'un resultat mai bun decât. acel al : desorga- 
ara 

nisărei complete. - : | 

«La: alegerea acestui comitet, care. se. . înţe- 

lege a fi. numit; după majoritatea “voturilor ade- 

renţilor, sunt" învitaţi a- concurge toţi : fraţii: emi- 

graţi din Paris şi din cele-lalte. locuri : câţi vor fi 

aprobând o: asemenea organisare. -- 

«Subsemnatul transmite acest apel precum şi 

votul s&ă pentru numirea. membrilor .comitetului 

ea D-lor N.: Bălcescu, St. Golescu şi D. 

e sunt rugaţi a arcta apelul şi. celor- 

şi-a “desigila votul împreună. cu 

are vor adera. La desigilarea 

55 

în primir 
Brătianu, car 

lalţi: fraţi români, 

voturile emigraţilor c 

Amintiri Ghica 27611.
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voturilor sunt învitaţi D-lor a declara după nu- 
mărul voturilor pe membrii comitetului fără a de- 
clara: şi: numele. votanţilor. 

” «Salutare si frăţie. De 

„A. C. Golescu. 
«Redactor 6. Adrian. 

: «Brussa, 13 (25) Iunie 1850. 

"No. LXXV:— « Zmigraţiă Români din Paris, 
fraților aingraţi dia Brussa şa: Constantinopol. 

“Dreptae frati 

<Chetnarea voastră, „fraţilor; prin care ne 
aretaţi: din . dorinţa 'de a forma un comitet al emi- 
graţiei cu însărcinarea de a lucra ..în interesele 
Românilor, ne. fu: şi de; astă. dată; bine venită, şi 
vE mulţumim. pentru! bunul . vostru îndemn. Dar 
cu părere de: răi trebue să vă. “spunem, că deşi 
şi noi am, simţit. "de" apururea nevoia unui centru, 
care concentrând 'în sine micile puteri împrăş- 
tiate a tutulor emigraţilor,. să desfăşure o lucrare 
mai întinsă, mai tare în s-ta causă a mântuirei 
neamului: şi a ţărei noastre ; .nici o dată însă de 
câte ori ne-am încercat, .ori câte desbateri am 
avut, cand: principiile dupre:care era a se în- 
fina, când. modul * organisărei -unui asemenea. co-
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mitet desbinai părerile, în, cât nu puturăm, ajunge 
la scopul dorit. _* 

«Acum, după primirea chemărei voastre, ia- 

răşi ne: mai adunarăm ŞI, - cernând cu de-amănun- 

tul luerul, ne- -am, încredințat că singurul mijloc de 

a ajunge la o organisaţie mai deplinită este, să 

începem. . mai întâiă a ne limpedi daleile şz a ne 

întări credința 7evolupionară, . care fiind. făcute, 

organisaţia însăşi va. fi. de sine formată. De aceia, 

socotind. că. respândirea principiilor revoluţiei ro- 

mâneşti este „cea mai de „căpetenie şi neapărată 

lucrare a se face, am numit 0 co7zsze de gropa- 

gandă, alegend pe fraţii N. Bălcescu; D. Brătianu 

şi B. Maălinescu, care sunt însărcinaţi de a lucra, 

prin toate mijloacele ce vor. pute, spre. a lâţi şi 

a înrădăcina aceste idei în sufletul a tot poporul 

“român: Şi vE îndemnăm, fraţilor, că dacă veţi fi 

părtaşi voinţei noastre, să ne trimiteţi şi - încuviin- 

ţarea voastră, sperând că .mai. târdiă, mai lumi- 

nându-ne şi îmbunătăţindu-ne, vom put€ întemeia 

şi ceva' mai: mâre, mâi bun, mai demn de s-nta 

noastră. causă ! 

«Paris 28 Septembre 15830. «In numele: adunări! 

«DD. Brănanu, president. 

af. Voinescu Î7. 

«Subscriii ca secretar, însă” nic! consider ' aceasta ca respuns la a- 

dresa D-luf Golescu, nici am fost de părere, lepădând. toate propunerile 

D-luf, să ajungem la o organisaţie cu totul depărtată de organisaţia pro- 

pusi de D-lut Golescu.>
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No. XXXI. — Potul emigraţilor. din Brussa 
Prioitor la Iuarea socotelalor. 

«Cât pentru ' membrii care să compună, co- 
misiunea provisorie însărcinată cu luarea comptu- 
lui banilor publici, noi subsemnaţii am votat pen- 
tru DD. Stefan Golescu, Dimitrie Golescu şi 
Winterhalder. i a 

(Subscrişi):. «C. Racoviţă, G. Adrian, D. 
Florescu, Radu. Golescu, Alexandru Golescu, P. 
Cernătescu, C: G. Florescu, Al. Zane.» 

Un singur glas de indignaţiune s'a audit din 
partea emigraţilor calomniaţi, -maltrataţi şi acusaţi 
de Eliade, a fost broşura autografiată a lui C. 
A. Rosetti, intitulată «Apel la oamenii cei Îi. 
beri de C. A. Rosetti, Paris, 7879, Decembre 2.» 
Broşura este. compusă: din doue părţi: întâia este 
o scrisoare adresată « Domnilor Membri ai co- 
Masiei pentru Înarea socoteliloy > „ a doua este 
scrisoarea adresată « DDopz4/pp Fhiade şi Tull.» &) 

    

1) Pârţi din această foarte rară 
la pag. S27—848. Intreagă s'a reprodu 
Juneje și din esili. 

broșură s'a reprodus mat sus 
s în C. 4, Roseti, Sorieri din 

:omul Ii (BucurescY 1885), pag. 5—66, 
VERIFIG AȘ 

987 
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. Sultanul .. . 

 — Paris. — Protestul Emieraţilo din 

„ Paris. către : -Sultanul -.



870 SCRISORI ŞI DOCUMENTE 

1548. Sept. 20, Sibiiti.— Nicolae Gheorghiade (L 

> 

1849. Ianuarie- 4, Belgrad.. —..N, , Bălcescu către 

> 

Eliade) către Ion Ghica, 
Octobre — Francfort. — Din actele Paria. 

Novembre 4 (16), Francfort.—2. lea Memo. 
rial dat Ministeriului German din' par- 

„> 

mentului de Francfort asupra Princi- 
patelor Danubiane. . . 

tea plenipotentului României Ioan Ma- 
iorescu. . . ., 
IO (22), Viena. — Ioan Maiorescu către 
Generalul Magheru . . 

"16 (28), Belgrad, - —N. “Bălcescu către - 
Ion Ghica , 
17, Paris. — A: G. Golescu ș şi; Stela 
Golescu către Ion, Ghica. ..., 
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„ către. Emigraţii dela. Brussa. 
5 (17), :Brussa. — E migrații dela Brussa 
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„26, Paris.—N. Bălcescucătre Ion Ghica. 572: 

, Februarie 6, Paris.— N. Bălcescu către Ion 

Ghica . o 
574 

>» e 17, Paris.—N. Bălcescu către Ion Ghica. 576 

> „>. 25, Constantinopol.— Socoteală ţinută 

- de. M. Serghiescu despre 15,000 lei 

daţi de Golești . .. . 0 639 

> » 27, Paris.—N. Bălcescu către Ion Ghica. 578 

, Martie 7, Paris —N. Bălcescu către lon Ghica. 579 

> , 26, Paris.—N. Bălcescu către Ion Ghica. 580. 

> Aprilie 16, Paris. — N. Bălcescu către lon . 

Ghica. se 
551 

> » 26, Paris. — N. Bălcescu către Ion 

Ghica . . o... ce 383 

> Maiii 26, Paris. — N. Bălcescu către Ion 

| Ghica . . cc... 
585 

> 26, Ville d'Avray.—N. Xlcescu că: 
388 

tre Ion Ghica. .î.. ....... 

Amintiri Ghica. 2741. 

Di 
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1851. lunie .3, Paris.—N. Bălcescu către Ion Ghica. 591 
> >. 15, Ville d'Avray. —N, Bălcescu că- 

tre Ion Ghica. .. . - „593 
> Iulie 16, Ville d'Avray. —N, Bălcescu că. | 

„tre Ion Ghica. .. . . . 594 
> >: 26, Paris. —N, Balcescu ; şi ce. Negri - 

către Ion Ghica. , .. . ........ 596 
> Octobre 7,': Youlon.. — N. Bălcescu! "către 

Jon Ghica . . . . .. 599 
> o 16; Hyeres. — N. Bălcescia către on 

Ghica . it ie 60r 
> Novembre 27, Hyeres. —N. Bălcescu către 

“Ion Ghica . . i... . 606 
1853. Martie 17, Hyeres. —N. Bălcescu către Ion 

Ghica . ... î.. 6os 
» Aprilie 17, Hycres.— N: “Bălcescu către Ion 

Ghica . . 609 
Septembre 22. — N. Bălcescu . către Ion 

Ghica . . cc. „610 
> Octobre 1; Malta. — N. Bălcescu către Ion 

  

„ Ghica e. 6:2 
> „a , Neapol. — N. Bălcescu “către Ion 

Ghica î. . .. aaa 613 
1859. Maiii 20. — Convenţiunea. dintre Cuza și 

Kossuth. privitoare la înfiinţarea de 
—————— * lagăre la graniţă. 
A FICAT «Convenţiunea A». . .:$ i 619 
2007 |. « Convenţiunea Beta . „62 
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