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"AMINTIRI ISTORICE 

Profit de momente libere ca să fac pe placul amicilor 
miei şi să puiii pe hântie amintirile mele incepend cu 
acelea din în ageda mea tinereţe d'acum 69--63 ani. Pre- 
vâd g greutăţile astei intreprinderi : memoria mea la care 

recurg pote că nu m6 va ajuta pe cât aş dori; notice 

despre numerosele şi însemnatele evenimente prin care 

“a trecut ţara noastră, mai cu semă într "aceşti din urmă 
50 ani, şi la care am luat mai mult sai mai puţin parte, 
nam păstrat, Şo regret. forte mult. La noi sint puţini, 

cred, aceia cari ai avut şi ai obiceiul de a nota, do 
nu di cu di, cel puţin din când în când evenimentele 
Şi faptele tr optat. după cum ele 'se produc; in alte ţări 

din: contra, 'sint puţini aceia — înțeleg omeni politici 

_Cări au jucat. un rol în ţara. lor—cari să nu aibă ăst 

“bun obiceiii, să nu păstreze ast-fel un -material de faptele 
-şi de împrejurările” de o valore istorică petregule in 

! viaţa lor, şi sait să le publice cât trăesc, sait să lo 

lase în familiile lov. Din parte-mi mai de multe ori am 

„vrut şi am urmat a nota tot ce presintă un interes 

„istorie, dar. diferite afaceri şi greutăii privat e, sait 

publiceiîn timpurile cât am fost la guvern,-m'ată silit 
. 
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in “contra voinţei melc, a părăsi astă lucrare. Adevăr ul 
este că moravurile nostre în genere şi modul viețoi 

„la noi, nu contrihue pentru puţin a face pe omul pri- 
vat ca pe omul de stat a'şi risipi timpul. 

* - 

Epoca de la care incep amintirile mele—epoca ocu- 

contra Tureici— deşi cam depărtată astădi, ea insă, prin 
- „suferințele ce a incercat ţara, prin starea de dosăvârşită 

, p înapoiere sub lote punctele de vedere în care ne gă- 
“| ' seam pe acel timp, precum şi prin repedea schimbare 

A ce s'a operat la noi în: urma încheierei păcii la 1829 la 
"Adrianopol şi a tractatului. ce portă ist nume, mi-a 
+ romas întipărită in minte.    
intra în expunerea amintirilor mele, a enumâra perio- 

„cepend de la primii ani ai secolului al 18-lea sub Petr u 
-cel mare e_până la la aceia. dle le/la 185t-care a fost: cea după 
uri: “Rusia luând încă din al 17- lea secol ocrotirea 

pai “slianismului în contra mahometismului, în aspiraţiu- 
 nile sale d6 a aşeda crucea la locul ei pe sfinta Sofia în 

+ Constantinopol? şi-a făcut în mai mult de un secol şi ju- 
mă&tate drumul prin (ara nostră; ne putem dar inchipui 
i nevoile şi suferinţele * prin: care. a trecut principatele 
i nâstre în ăst lung timp, şi dacă la aceste suterinţe mai 

i adăogăm, în intervalul ocupaţiunilor armatelor ruseşti şi 
“A uptelor. cu turcii pe teritoriul nostru, domniile, sai mai 
„bine dicend, arendăşiile Domnilor fanarioți şi continuele” 

[i 'năvăliri ale turcilor în țară, ne putem da. scamă de 
nina Şi. de demoralisarea in care căduse.lara. Dar nu 
întră în caditil naraţiunii nicle, şi 6st6 mii presus de 
puterile mele, a face istoricul luptelor seculare între 
ruşi şi turci, a causelor acelor Inple, precum și a ton- 
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în paţiei ţărei de armatele ruseşti la 1828 şi a răsboiului în . 

“] 

Ar fi fost de un insemnat interes istoric, până a nu 

dicele ocupaţii alo. ţărei do 'către armatele ruseşti, in- 
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_dinţelor cuceritoare cea “predominat sceoli intregi pretu- 
“tindenea, să constatăm din fericire. că în urma progre- 
sclor morale. şi materiale realisate de la un timp incoa, 

- dar mai cu seamă in ultima jumătate a secolului în care. . 
trăim, şi nu mai puțin în urma deșteptării popoarelor 

din amorţeala în care craii cădule, ideile şi principurile 

modilicându-se și luând o formă mai umanitară, ambi- 
iile cuceritoare sai intrânat în. mare parte, şi incetul 

cu incetul s'a stabilit şi se stabileşte din ce în ce mai 

mult intre puteri. o solidaritate care.- ocroteşie pe coi : 
slabi în contra celor puternici 

* 

La 14 Aprilie. 1825, Rusia declară răsboiii 'Turcici, 
şi armatele ruseşti, sub comanda mareșalului Dicbilz; 
trocură Prutul. Cel Vinteiii act al Busiei, intrând în Prin- 

„cipatele române, îu a înlătura Domnii ţărei, pe Ioniţă 
Sturdza din Moldova şi pe Grigore Ghica din ţara romă- 
nească. Guvernul ambelor principate [ui incredinţat unui. 

general -avend pe lângă densul lu Iaşi ca la Bucureşti, 
un Consilii numit Divanul: s&verşitor, compus din 
căți-va boieri. La inceput astă misiune fu încredinţată 
de guvernul rusesc unui civil, Contele Pahlen, care 

luă titlul de Preşedinte plenipolenţiar al Principatelor 

avend sub” ordinele sale la lași un wencral ca „ice 

president. Nu trâcu mult şi 1 şi Coniele In Palilen, numit am-Ă 

basador la Londra, fu înlocuit cu generalul Zaltuhin 
ce trecea a îi un militar bun dar puțin cult, şi,de o 

asprime şi -crudimo rară. Sul Îi dee coTse arii 
dicaii din toată ţara. în privinţa: nenumăratelor recui- 
siliuni de tot, felul ce se cereaii pe fie-care di pentru 

armatele ruseşti, se infuria la observaţiile ce indrăz-| 
neait a'i face boierii cu Mitropolitul in cap despre ne- 
pulinţa şi mizeria in care ajunsese | țara. EL ie răspundeăl. 
că nu primeşte nici o observaţie şi că toţi, de la mic) 
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(până la mare, ait să urmeze or dinele sale. Atunci bietul 
Mitropolit Grigorie, om 'sfint şi adevărat român, fu 
exilat în” Pasarabia' pentru că indrăznise să se opuc 

| întrun mod mai energic la necontenitele cereri co se 
3: îi făceaii de armatele ruseşti.. Unul din boieri asemenea, 

- | care incearcă a'l mlădia expaindu- işi el suferinţele țărei, 
abia scăpă pe uşă afară neatins de puternicul general. 
vArbitraritatea lui era nemărginită ;/el şedea peste drum 
“a- “oi în casele lui Filip Lenş; A stii- di ale D-lui” Ver- 
nescu, şi noi aveam în cuartir un ofiţer de 'ordonanţă 
al. lui; ne pomenim cu dânsul că dile intregi nu ese 

“din casă, îl întrebă tată-meii pentru ce stă inchis în 
"casă, el. spune atunci c'a fost pus de generalul Zaltuhin 
la arest pentru că trecend într'o di călare pe dinaintea 
ferestrei lui şi nebăgând de seamă că este la fereastrii, 
nu_la _salutat> , - 

Ț Sunt 67-de âni de atunci, eram copil, căci pe atunci 
! hăeţii de -15—16 ani erai încă copii; imi aduc aminte 
foarte bine de-starea de jale în care căduse țara ; toate 
i! calamităţile ne copleşiseră d'odală: foametea : lipsa de 
„porumb ajunsese la un aşa grad încât s'a vâdut judeţe : 
“în cari oamenii spre a se hrăni 'măcinai coaja de 
“tufa Şo amestecai cu "puţin mălai ce le mai remă-! 

| 'sesc; ciuma care nu de mult bântuise tara şi de care. 
1 abia Scipaseriim, fu de 'isnoavă adusă din Turcia prin 

„ necontenita mişcare a armatei ruseşti! ea se intinsese” 
intrun mod spăimântător secerând locuitorii cu sutele; 
in Bucureşti morţii se scoteaii noaptea, audiam carele 
incărcate, trecând scârţiind sub ferestrele noastre; stam 
toţi cu, porlile inchise necomunicând cu nimeni, ru- 
dele şi prietenii se vedeaii pe fereastră din trăsuri, 
proviziile s6 aduceaii la poartă, unde până a nu se în- 
trehuința, erai spălate Și afumate; cu toate acestea 

„Du era permis. nimânui să dică că c-ciumă în tară, 
ni când gencralul Zaltuhin cădu şi cl bolnav de astă 
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groaznică. boală şi muri în 24 ore ; el fu înlocuit ca ] 
President plenipotenţiar al Principatelor de gener 
Riselefl. | e Sa | Nu r&măseseră ferite de acest flagel de cât părţile des- * 
pre munţi unde cele mai multe familii din Bucureşti se 
:retraseră cum putură şi pe unde putură ; părinţii mei 
şi cu noi .copiii, fugirăm la Lunca mare, un cătun mai 
sus de: Câmpina, împreună cu moaşa mea Luxandra 
Câmpineanca şi cu unchii miei fraţii Câmpineni ; după 
ciumă, sait de odată cu ciuma, veni şi cholera care 
lăcu şi ea aceleaşi pustiiri ; şi în sfârşit epizootia Dră- 
pădi mai toate vitele; semă&năturile, și mai cu seamă 
acea a porumbului, rămaseră nefăcute; țăranii erai : 
luaţi cu miile să care proviziile armatelor la Dunăre şi 
„peste Dunăre şi puţini se mai întorceaiă pe la casele 
lor, piereaii pe drumuri de nemâncare sati de ciumă, 
vitele ce scăpai de epizootie muriati de lipsă de nu- 
Wreţ sai de greutatea poverelor ce căra pe drumuri 
desfundate de .noroaie. 

* 

Dacă acum lăsăm la'o parte nenorocirile şi suferin- 
țele inerente unui răsboiii şi vrem să examinăm starea 
morală şi materială în care se afla pe acea vreme țara, 
găsim că din toate puncturile de vedere inapoierea ei 
era de spaimă. Mijloacele de comunicaţie, cel.d'intâit 
element de propăşire ă una țără, nu existaii de loc; 
şosele p'atunci nu se pomeneaii la noi, numele chiar 
de şosea era necunoscut. Cea d'intâiă şosea împreju- 

„rul Bucureştilor a fost aceea ce merge de la bariera 
căiei Victoria la Băneasa, servă şi astă-gi de plimbare 

„_Bucureşteniloi şi a fost făcută pe la 1833 —34, după: 
“îndemnul generalului Kiseleff; tot atunci în mijlocul 
pădurei “de la Băncasa Sa zidit pavilionul ale cărui 
ruine se văd incă âstă-di, şi în care Ja 1833 Iunie, s'a 

7 

alul / *. 
5,



  

dat generalului Kiseleif, un banchet unde sa aflat tot 
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Bucureştiul. - | 
Câmpiile întinse pe cari treceau păsunând -neoprite 

de nimeni nenumărate turme de oi ce toamna coborait. 
de la munţi şi mergeait să ierneze in bărăganuri şi în 
bălți, iar primăvara se -urcaii în munți, slujaii de dru- 
muri şi când primăvara la topirea zăpedei şi toamna 
la năvălirea: ploilor, se făcea noroaiele şi văgaşurile 
de intrait roatele carelor. până în bucea, oamenii cu 
carele şi cu căruțele lăsaii drumurile obicinuite pe cari 
nu mai puteaii trece, o apucat p'alăturea şi când şi 
P'alăturea drumul devenea nepracticabil, mergeau mai 
departe în dreapta şi în stânga şi ast-fel câmpii intregi 
se vedeai brăzdate de roatele carelor. | 
“Cea dintâi şosea sistematică pe drumurile cele mari 

a lost acea de la Vereiorova la Turnu-Severin pe mâr- 
ginea Dunărei, lucrată pe la 1837—38; ea a fost pro- 
vocată de înfiinţarea navigaţiei pe Dunăre cu vapoarele * 
austriace cari aii început cam p'atunci a naviga regulat 
intre Viena şi porturile noastre pe Dunăre. | 

Astă stare de înapoiere la noi, n'0 găsim numai în 
epoca despre care vorbesc W'acum vr'o 60 ani, mi-aduc 
aminte că chiar mai incoace, pe la 183%, în timpul lui * 
Vodă Ştirbeiă, eram „Prea puțin mui înaintați în pri- 
vinţa mijloacelor de comunicaţie, principalul element 

“de prospetitato al unei ţări: Vodă Ştirbeiti petrecea > 

vara la mănăstirea Cotroceni Şi pe drumul ce mergea 
de la bariera Spirei în sus la mănăstire pe marginea 

„ Dâmboviţei—astăgi abătută—se făceau, indată ce ploua, : 
nişte noroaie groaznice ; Vodă Ştirbei, spre a'şi inlosni 
drumul la residenţa lui de vară, a pus să facă şoseaua: 
ce există şi astădi -pe la poalele cazărmii ; a trebuit 
să se facă un rambleii de o-inălțime de 2—3 metri ; 
când s'a isprăvit ăst ramblei, un colonel dup'atunci 

- care mergea în [oate dilele la cazarmă şi vedea lucrân- 
S
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du-se acea şosea, a fost atât de impresionat de acel 
ramblei încât îndemna pe toţi. să meargă -să'l vadă 
„dicend că este o lucrare gigantică; alât de puţin erai 

"p'atunci cunoscute cele mai elementare lucrări de artă. 

Comerţ în (ară nu se pomenea, locuitorii cultivată 
porumb sait meiii cât le trebuia de hrană „puţinele grâne 

ce se [iceaii servcaii la consumaţiunea țărei şi la. apro- 

vizionarea Turciei în modul cel. mai degradator: Pe fie- 
care an Poarta trimitea Domnilor ţărei firmanuri prin 

cari le prescria cantitatea grânelor, vitelor, untului, 
mierei şi alte produete. de care Turcia avea trebuinţii 
şi pornea în ţară un fel de comisionari numiţi capanlăi 
cari fixaii, după cum „vreait, preţurile cari ramâneaii - 
cele mai de multe ori neplitite, luai cu sila oameni 
de le,căraii la cetăţile co le aveai pe teritoriul ţărci pe 

, lungul Dunărei și. comiteai prin sate felurimi 'de neo- 
„rindueli, fără ca bietele autorităţi române să potă să le 
impiedice; intr:un cuvint nimeni nu era liber să vindă 

_Şi să exporteze nimic până mai întâiii Turcia nu era 

indestulată cu productele de la noi. Pulinele grâne şi - 

cele alte producte ce mai rămâneau în urma aprovi- 
-zionărilor turceşti, se exportai în Transilvania suit în 

Banat, mai tote in saci pe cai po poteci, căci- dacă pe 
câmpii, după cum «iseiii mai sus, carele mergeait cum 
puteai pe noroaie şi pe văgaşuri, apoi pe: munţi: so 

expuneaii la cele mai multe primojdii :. sai să fie roz-. 

togolite după orăţii în prăpăstiile cele mui adânci, suii 
„să se ineco in riurile torențiale. 

Pi 

Navigalia cu vapoarele austriace pe. Dunăre ce men- 
ționaiii: mai sus, a lost pentru noi de: cea mai mare 
importanță, deosebit că prin şlepurile ce -se inființară, 
se deschise comerciul nostru cu Occidentul, apoi puin- 
du-ne, în mod lesnicios şi tot-deodată plăcut, în. contact
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cu ţirile occidentale, a contribuit. nu pentru puţin a 
insufla și a desvolta în societatea română gustul şi 
dorința”de a se pune în relațiuni cu lumea civilisală. 
Personele forte puţine ce mai rămân din generațiunea” 
mea, precum şi din generaţiunea ce vine îndată după 
mine,“ pot să'şi aducă aminte de modul sălbatice de'. 
căldtorie ce a precedat navigația pe Dunăre. 

Corespondenţa între Tiucureşti cu Austria şi cele alle 
țări mai depărtate, se făcea prin Piteşti, Câineni, pe mar- 
ginea: Oltului şi Sibiu (Ilermanstadt) ; până lu Câineni 
numai se punea. patru Şi cinci dile pe_timp de. vară; 
primăvara, tâmna şi iarna se punea indoit şi întroil. 
Neguţătorii ce aduceaii mariă de la Pesta, Viena, dar mai 
cu scmă de la Lipsca (tergul care p'atunci aprovisiona 
Ducureştii mai cu toate mărfurile) călâtoreaii in care 
mocăneşti, puneaii până la Pesta sai la Viena 12 şi 15. 
dile, şi'şi aduceaii mărfurile în țară tot prin care mo- .. 
căneşti, 

| Din Sibiă şi din Cernăuţi in Bucovina, pleca odală - 
pe săptămână câte o diligenţă cu patru locuri care nu: 
punea mai puţin de 5 —6 dile până la Viena; trebuia : 
să [ie cine-va de o constituţiune solidă spre a pulea 
vesista splămâni întegi pironit în diligențe ; duceri la 
băi mai depărtate pentru sănătate sait voiagiuri de simplă 
plăcere ori de un interes ştiinţilic, arlistic, nu se po- 
„meneaii pe alunci; băile la care medicii din Bucureşti 
trimiteait bolnavii, oraii cele după lingă Praşov, Dorsecu 
şi Elepatacu; băile de la Mehadia chiar, păreaii a fi” 
patunci la sferşitul lumei; ele n'aii început a fi fre- 
cuentate de Românii după la noi de cât in urma slăbilirei 

„vaporelor pe Dunăre. Ca să mergă cine-va pe la băile 
după lângă Draşov ce menţionaiii mai Sus, urma Si care 
cu densul o casă intregă: aşternuturi, Vals Ductitiăr ici, ete. 
Trimiterea tincrimei spre învăţătură “în străinătate era 
considerată ca un eveniment; pe la 1834, când am fost
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trimes de părinţii mei la Paris, spre a'mi face studiile,. 
nu eram peste tot, din Moldova ca din țara românească, 

„; de cât vre-o 24, intre cari voiii' cita pe patru fraţi Go- 
„leştii. cei mici, căci frajii cei mari, Şlelan şi Neculae, - 
cari fuseseră crescuţi la Geneva mai înainte, intraseră 
în miliţie la 1831, Mihalache Anagnosti, Iancu Fili- 
pescu, Vulpaki, duoi fraţi-Filipeşti, duoi frati Niculeşii, 
Negulici pictorul, IIrisoscoleii, Niculae Cantacuzino- 
Păscanu, Panait Radu, J. Docan, Alex. Cuza, care la 
1859 s'a ales Domn, Alexandri, Iancu Florescu, generalu, 
Iancu Ghica, fraţii Ghiţi Iancu şi Aristide, Stege şi că; 
numărul celor ce ne precedaseră nu se urca peste 10, 
intre “cari voit. cita pe Simeon Marcovici, Petrache 

" Poenaru, fraţii Dibeşti Parbu şi Gheorghe dintre cari 
Barbu: care a domnit mai în urmă, a fost adoptat de 
mătușa sa Stirboaica, "Tache Golescu, Costache Drăi- 
loiu, Iancu Vlădoianu, Aaron. i 

Scrisorile de la Bucureşti la Paris Şi vice-versa nu 
puneaii mai puţin de 22 dile, gazetele vencaii la Du- 
cureşti odată saă de două.ori pe 'săptămenă cu vratu, 

„- Oraşul Ducureşti era iîntr'o stare nedescriptibilă : 
Uliţele erai nepracticabile: toamna şi primăvara crai 
„acoperite, de noroaie şi de gropi în cari se putea ci- 
ncva îneca, iar vara praful se ardica după densele cu 
norii ; Uliţele, numai cele principale, precum : podul 
Mogoşoaiei, astă-di calea Victoriei, podul Calicilor, 
podul 'Tergului Wafară, podul Peilicului şi putine alte 

“uliţe laterale, crai aşternute cu. podine aşezate în cur- 
meziş cu şanţuri pe dedesubt in mijloc, de unde aă 
"păstrat. incă până astă-di numele de poduri ; vara no- 
"Yoaele ce se arămădiaii şi se uscaii de căldură intr'en- 

” sele, deosobit do miasmele ce răspândeai, apoi îndată 
ce. incepcail -ploile, se iînmoiaiă, umpleait. şanţurile şi 

„când lreccaii trăsurile, podinele mlădioase jucând-intre 
„Qensele, noroaile lichefiate se -urcaii in sus printre ele 

!
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câle odată la o inilțiine de un metru. Cât despre uli- 

tele -mahalalelor, cum se numeait pe atunci şi chiar mai 

"incoace, era peste putinţă să mai umble cinc-va pe den- 
sele îndată ce începea vremea urită. Cea d'inteiu uliţă 
care a fost aşternută cu bolovani de piatră-saii calda- 

vâm, a fost podul Mogoşoaei, sub Grigore Vodă Ghica, 

pe lu anul 1824, și faptula fost considerat ca un ceve- 
niment patunci. Sar putea «dice că Dicureştii în astă 
stare, trebuia să fie o infecţiune, negreșit că nu putea - 

„teece ca model de salubritate; ţinend insă scamă că 
acum vre-o 60 de ani, populaţia nu era nici a cincea 

“parte de cea actuală, că casele eraii risipite departe ună 
de alta cu un singur ctagiii, inconjurate cu. curți şi cu 
arădini spaţioase, acrul cireulind. ca pe câmpii, spulbera 

miasmele se se puleai-urdica. Mahalale intregi cari, 

pe limpul despre care vorbesc, craii măidanuri imense, 

cu câte o căsuţă pe ici pe colea, astădi se vâd impo- 
dobite cu case frumoase şi cu strade. pavate. 

Cartierul Cişmegiii era un lac mare acoperit cu tres- 

tie, unde mergeaii amatorii de vânaii raţe s&ibatece, 

comunicaţia între mahalaua sfântului Ilie pe podul de 
păment cu mahalaua Cişmegiii se- făcea pe o punte - 
lungă de o lăţime de două scânduri; barierele Pucu- 
restului mai toate ait inaintat cu câte vre-o :jumătate 
de chilometru. Ecleragii pe ulițe nu se pomenca pe 
acea vreme; odată ce inopia, ulițele oraii ca pustii şi 

oamenii cari mai cşaii din- casă pentru treburi, sau 
in petrecere pe la vecini, rude sait prieteni, aveai fe- 
linare cu .denşii. Boerii cei mari in activitate, banii, 
vornicii, logofetii, spătarul, hatmanul, aga, postelnicul, 

ardeaii in curţile lor masalale şi aveati la serviciul lor 
câte un masalagiti care alerga inaintea trăsurcă cu ma-: 

salaua, iarna ca vara cu picidrele goale; indată ce un 

„boier era numit in activitate, intruna din “demnităţile 

de mai sus, i-se trimetea un "masalagiii ia permanenţă =



— 
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la casa lui.' Aceşti masalagii. eraii toţi luaţi dintre ţi- 
ganii domneşti, ce se aflaii sub administraţia armaşului 
şi a vornicului de temnițe, amândou6 bocrii pe aceiaşi 

„-treaplă cu aga, postelnicul şi vornicul de poliţie, ulti- 
mele rânguri de protipentada (ab6eq zevrăâa); de la a- 
ceste- ranguri în sus boerii aveati dreptul a purta barbă 
şi işlie de samur cu fundul de postav. roşu; de la acc- 
ste ranguri in jos, 'adică clucerii, căminarii, paharni- 
cii, s&rdarii şi pitarii erat: opriţi a'şi lăsa “barbă şi a 
purta işlice de samur; am apucat insă un clucer Dumi- 
irache Ştefănescu pe care Grigore Vodă Ghica nevrend 
sai neputând al înainta în protipentada, fiind-că nu 
era din familiele cele mari, cu toate că era un om în- 
Yăţat, "i-a acordat voia să'şi lase barbă find-că era forte 
bătren, şi a fost, ţii minte, un mare favor. Prestigiul 

„cel inare al bărbei şi al işlicului de samur S'aii pierdut 
mai de tot sub guvernul Provisoriii al generalului Ki- „selefT; ceia-ce a făcut Petru cel mare al- Rusiei, ordo- 
nând:prin ucaz raderea barbelor. şi incetarea portului . 
hainei lungi orientale, spre a face să dispară deosebirea 
intre boerii ruşi ce nu puteai suferi mulțimea străinilor 
învăţaţi cu care se inconjurase el şi care "Şi păstrail -- hainele lor. europene, a făcuto omul liberal $i.civilisat, 

“-generalul Kiseleit prin puţinul preţ, sai. mai. bine. di- 
cend, nul, ce punea el pe barbe, şi 'mi aduc aminte- 
că mai mulţi boeri mari cari, Dumnedei ştie, tote mij-, . locele ce intrebuinţaseră ca să intre în protipentada şi - „- „să dobândească“ dreptul de aşi lăsa barbe, în epoca - de melamorlosă complectă in idei ce avu loc la noi în vina tractatului de la Andrianopol, precum vom vedea mai jos, 'și-aii ras barba şi ati adoptat portul european, 

* 

Ca să reviii la Tiganii domneşti. despre. cari vorbiiă 
mai sus, şi dintre-cari se recrutati masalaaii, ci aveait! 

x 
a
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“meseriile ce le aparţinoaii în -proprii, asi-fel ei crai 
exclusiv potcovari, giambaşi, fierari, lăcătuşi, lăutari, 

" aurari şi vânători cu cur ai; ar maşul aduna Viral lor 
şi vărsa la casa domnească, Vizitiii, bucătarii, saizii - 

sai rândaşii la curtea domnească, erat mai toţi luaţi 
„dintre liganii domneşti ; vânătorii cu curuiii: aducăaii 
pe t6lă diua toamna prepeliţe și potărnichi la curtea 
domnâscă ; pe la 1857, pe când ţiganii domneşti tre- - 
cuseră la vistiorie, find: -că armăşia se desfiinţase, mai 

“existau încă prin prejurul Bucureştilor țigani domneşti 
cari creşteaii curui de pui mici Şi îi învățaii. la astă 
vânătore; am luat chiar eii Gdată parte: la acest fel de . 
vânătoare foarte plăcută şi foarte interesantă; nu ştii 
dacă mai există astă-di ceva descendenţi din acele fa- 
milii de vânători cu curuiit, nu cred. Tiganii, în repedele 
sub toate raporturile progrese ce a făcut țara, identi- 

 ficându-se cu desăvâr şire cu cei-l'alţi ţărani, ai lăsal 
şi multe din meseriile la caro. se dădeaii ci intrun „od 
„exclusiv. ES 

“Dacă acum examinăm situaţia generală în care se 
„alla ţara din punctul de vodere politic şi administrativ 
(inăintea tractâtului de la Andrianopol, găsim o stare 

- de lucruri cu totul primilivă şi barbară. Administraţia 
conlundată cu justiţia, ispravnicii şi zapciii erai lot 
de-odată administratori şi judecători; asemenea şi, au- 
torităţile cele mai înalte, caimacamul Craiovei, vornicii | 
de ţara de sus şi de țara de jos, logofeţii ' cci mari, 
spătarul, vornicul de poliție, aga, etc., pe lângă atribu- 
țiunile. lor adininistualive,. avcaii şi dreptul a jud eca. 
Abusurile şi arbilrarităţile cele mai revoltătoare erati 
considerate ca legale. Regula și ordinea cari conduc 

- socielăţile moderne in afaceri, erai necunoscute Şi în- 
„locuile de bunul plac şi abilrarul autorităţilor mari 
"şi mici şi nu mai putin al clască privilegiate. . 

*



Eram copil şi am apucat timpurile. acelea triste; 'mi 
„aduc aminte de o judecată somară dată între doui ţărani 
de un: zapciit, povestită cu fală chiar de el: Poruncise 
săi gătească calul” de călărie spre a merge prin plasă; 
pe când se gătea de plecare, i se infăţișă doui ţărani, 
unul veclamând de la cel-Lalt o despăgubire: pentru stri- 
căciunile ce'i adusese în porumbul lui vitele celui-l'alt ; 
zapciul care combina în capu'i ce are de făcut în preum- 
blarea lui şi nu da cea mai mică atenţiune nici la 
plângerea unuia, nici la apărarea celui-l'alt, in momentul 
de a incăleca şi a pleca prin plasă, se intoarce către 
amendoui şi le dice: sunteţi amendoui mişei! şi porun- 
cește ceauşului de slujitori să'i bage pe amândoui la' 
gros! (inchisoare). şi să nu le dea drumul de cât după: 
ce fie-care va plăti câte vre-o zece Iei, sumă insem- 
nată pe atunci; după ce plecă călare, pe drum întrebă 
pe unul din slujitori, ce era pricina între acei doui , 

„țărani ; slujitorul care jăcuse atențiune la gâlceavu : 
dintre acci doui ţărâni, ii spu: e; zapciul rospunde : să - 
le fie de bine strafa la care “i-am pus că. Pedepsele 

„corporale, între care falanga la tălpi pentru cele. iai . 
mici delicte, se vedeaii pe toate dilele. Pentru crime. 
erati reservate spânzurătoarea, ocnele şi tăorea de mâini; 
am apucat chiar eu pe ulițele Tacureştilor doui' oameni 
cărora li se-tăiase mâinele, pentru ce crime nu ŞLiii. 

Iguoranta cea mui mare: predomina in toata stratu- 
rile societăței, instrucţia se mărginea la clasa boerilor - 
numai. In familiile lor aveaii dascăli greci, mireni saii 
călugări maj mult sait mai pulin invățaţi ce vencaii în 

“fara românească, relugiaţi in contra tiraniei turceşti ; 
„şi ast-fel. loată Şliinţa fiilor “de boeri se mărginea în 
. învăţătura limbei greceşti; daci în colo fiii poporului, | 
„Sai că invălaii -a seri şi a cili cu parăcliserii co -Pro- - 

- dait prin privoarele bisericelor, sai că învățaii puţină 
carte prin casele boereşti, uhde slujoaii cu feciori în
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casă, pe pricopseală precum se dicea, şi la urmă de- 
veneaii zapcii, logofeţi pe la cancelariile dileritelor dre- 
gătorii cu călimările la brâurile cu cari erai incinşi, 
şi cu hârtiile în sânul anterielor ce purtail. ' 

Puţini fii de boierănaşi cari dispuneau. de mijloace, 
„precum şi fii de neguţători inv&ţaii carte la şcoala de 
la Biserica slântului Sava, singura şcoală "dup'atunci, 

astădi edificiul universităţii ce s'a clădit la 1856 sub 
căimăcămia lui Alexandru Vodă Ghica; in acea şcoală 

dascălii greci preda limba grecească! şi tot in limba 

grecească elemente de geometrie. cât trebuia spe a face 

hotârnicii, 
[o la 1846, numai, “Eforia şcoalelor compusă de Da 

nul Pilăceanul, Vornicul Iordache Golescu şi Logofătul 

Nestor, a numit cu mari greutăţi ca dascăl pe celebrul 

român Gbeorghe Lazăr, venit din Transilvania, care a 

început a preda limba, română şi elemente de filosofie 
şi de matematice tot in limba română, ceea ce a pro- 

dus cea mai mare mirare în public. 
fara;—prin cetăţile turceşti după marginea Dunărei, 

eră -mai pe jumătate cotropită de Turci cari jefuiaă şi 
omoraii. Invasiunile lor mai in toată ţară eraii dose, 
nu numai în r&sboaiele cu Rușii, dar şi în interval gă- 
sind diferite pricini să se răspândească in ţară şi să 
jăfuiască. Moşiile ce posedaii boierii pe marginea Du- 

nării într'o zonă de mai multe chilometre, le cunosccait 
numai după nume fără a putea avea vre-un venit de 

- la densele; avea şi tată-meii o moşie intre Brăila şi 

Pimnicu-Sărat pe care n'a putut'o arenda de câtin urma 
tractatului de la. Andrianopol Şi izgonirea turcilor poste 
Dunăre. 

Oraşele 'mai învecinate de Dunăre se pustiiau, oră= 
 şanii năpusteaă casele lor luând cu dânşii ce puleaii și 

„ fugeait pe unde apucaii fie-care prin păduri prin munţi, 

se închideaii prin mânăstiri şi când se întorecaii pe la 
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casele lor nu mai. găseau nimic întv'insele, tot fusese 
jiluit, ars şi prăpădit. In Pucureşti neguțitorii îşi păs- 
traii ce aveaii mai scump prin mănăstiri şi prin biserici: 
inconjurate cu ziduri, precum eraii p'atunci, spre ex.:. 
st. Georghe, Radu Vodă, Zlătari, Mihai-Vodă şi altele 
şi unde la năvălirea Par cilor se relugiai şi se inchi- 
deaii şi ci cu familiile lor. Boierii cari dispuneau de 
mijloace fugeau pe la Braşov şi Sibiti, . năpustind tot 
pacasă pe unde tot-se prăpădea. Ast- fel s'a prăpădit 
o mulţime de biblioteci şi diferite documente istorice 
ce mulţi: din boieri aveai. Drumurile erait pline de 
lăcători de rele ce jăfuiaii călătorii ; care din proprietari 

„îndrăznea să meargă la proprietatea lui fără să aibă cu 
densul slugi inarmate cari mai toţi aceştia erati arn: iuți 
iugiţi din Turcia cu iatagan şi cu pistoale la. brâii ŞI. 
cu u puşea la spinare? 

* 

La fie-care numire de Domn şi în cursul Domnici, 
sume insemnate eşiaii din (ară şi se dati la Consian- 
tinopol Sultanilor, Paşalelor ce-i inconjurati şi acelora 
după la Silistra, Rusciuc şi Vidin, la ordinele cărora se 
allait Domnii. Toate sumele acestea, precum şi acelea 
ce căutat Domnii fanarioți impreună cu rudsle lor ve- 
nite flămânde din fanar a aduna pe apucate, ne ştiind 
soarta lor de adi până mâine, eşiait din jafurile ce se 
făccaii în ţară şi mai toate din spinarea ţăranilor trataţi 
ca robi atât de autorităţi cât şi de proprietari. Toate 
sarcinele publice apăsaii . nuniai pe denşii, tot ce era 
boier, de la mare până la cel mai mic, erai apăraţi de 
'uri-cG „dare; apoi deosebit de boieri veneaii manzăli şi 
postolnicei cari şi ci eraii scutiți mai de toate dările şi 
imposilo. Doieriile şi maziliile ce ofereaii atâtea avan- 
tase şi privilegiuri, se cumpăraii cele mai: de multe ori 
pe bani. Acci mai cu seamă cari nu erati boieriţi de la 
părinții lor trebuia să dea sume însemnate spre a intra ŞI 
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ci în' clasa privilegiaţilor. Din nenorocire acest abuz a 

„urmat şi mai incoace. - Mi-aduc aminte, era cam pe la 
4845-46, un țăran foarte de ispravă de la o moşieu 

Lată-meii, m& roagă să mijlocese la autoritatea compe- 
tintă ca să device şi el manzil, omul fiindu-mi prin 

--purtările lui simpatic, mi-am dis: unde sint' atâţia pri- 
vilegiaţi pentru ce să nu fie şi cl? și am intervenit la 

ministerul competinte în. favorul lui. Inaltul funcţionar, 
care a fost foarte amabil cu mine şi mi-a satisfăcut rugă- 
ciunea întâlnindu-mă& intro „di din intemplare imi dise 
fără sfială: ţi-am făcut, dragul mei, mare halăr, căci o . 
asemenea numire de manzil nu se face lără 400 sai 500 lei! 
o 

In urma acestei mici digresiuni, după ce expuseiii 
“amintirile despre situaţiunea în care se âfla ţara nâstră 

înainte şi în timpul r&sboiului de la 1828—99, voiil căula. 

a expune asemenea acelea după încheierea păcei do la 
| “Adrianopol şi a tractatului ce portă numele acestui oraş, 

| Lactate co lu pentru Principate inceputul unci ere nouă. 
Sunt epoce în viaţa naţiunilor cari prin metamorlosele - 

"ce se operă intr'ensele in ordinea politică, morală şi 
„materială, pun o linie de demarcație intre trecutul şi 
“viitorul lor ast-lel că nu se mai pot cunoşte dacă sunt 

; aceleaşi naliuni; epoca ce a succedat pentru homăni 
răsboiului de la 1525—99 şi tractatului ce urmă ăslui 

răsboiii, esto una dintr'ucelea. 
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Clausele tractatului privitore la Principate [ăcându se 
indată cunoscule, veselia ce cuprinse [ura întrează nu 

„se poate descrie: toți, de la mie- până la mare, părea 
c'ait renăscut; boieri, negustori, negustorași, industriaşi, 

țerani aridicai rugsiciunile lor la Cor c'aii scăpat de ne- 

norocirile ce'i coplezuii, bătrânii cari apucaseră vremu- 

rile cete vechi pe când stait cu sacu în spinare gata pe 
A .
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fugă la năvălirite turceşti, răsullară când vădură pe Turci! 

isaoniţi pentru toi-'auna peste Dunăre şi cetățile lor! 
destinate a se ditrâma ș tineri plini de un entusiasm pei 
care nul pot uita, piveaii că sai deşteptat dinte”o lungă| 

- letargie. E
 

7 . — 
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i 
Cu intocmirea miliției naţionale am vâdul oieri mari j 

ca d'alde Manolache Păleanu, Iancu Câmpineanu, Alec) 
sandru Florescu, Costache Filipescu, lepădându'şi auti- 

( 

viile, giubelele, işlicile şi imbrăcând după rangurile de ; 

boierii ce aveati, unilorma militară de csloneli, maiori, ! 
căpitani. Feciorii de boieri, tineri incă şi fără ranguri ; 
de boierie, erau primiţi ea prapurgici (sub-locotenenţi) ! “ 
cum se chiămai atunci, voii cita printraceia de cari ; 
„mi-aduc aminte pe frații Goleşti Stefan, Neculae şi vărul - 
lor Radu, Costache Neculae Filipescu, Costache Russet: 

(Nusetake), fraţii miei Costandin şi Scarlat Kretzuleşti, 
Voinești, Tudorache şi Iancu Prătianu, Grigore Alexan-. 
drescu poetu, Perdicari, Ilristache Tell, Cesar Poliac.: 
Toţi aceştia, dintre cari unii numiţi Wa dreptul şefi de 
escadroang, ş ş-fi de compunii, fură trimeşi pe la rezi-: 
mentele de: infanteri ie şi escadrounele de cavalerie ce se 
inființară. La început sa intocmit trei regimente de: 
infanterie şi şase escalroane de cavalerie şi se or&n- 

duiră .oficeri şi unter-oficeri: ruşi ca instructori atăt: 
penlru infanteri ie cât şi pentru cavalerie; voii cila intre 

aceşti oficeri -pe câţi mi-aduc am nte şi mai intăiit pe! 

generalul Storoll, şeful tuturor instr actorilor, pe colo-. 
„nelu! Oiobescu, Român cara intrase în serviciul rusesc , 

“încă de pe la 1810, p2 colonelii Gorbasky şi Poznansky. 

In câte-va luni toţi militarii noştri, coloneli, maiori, 
„căpitani, simpli oficari, suboficeri şi soldaţi cari fuseseră i 
recrutaţi dup'in toate judeţele eraii instruiți; fie-cate 
dintr'ingii se silisc a'şi învă a sovviciul şi datoriile cei 

craii impuse, şi toţi, dela colonel până la sollat, 
Pa —



insuflaţi de. -simțimentul naţional, rivalisaii cu “soldaţii . 
ruşi şi' nu vreaii a -le fi inferior? în ținută şi în disci- . Na 

plină, ast-lel că în realitate în -mai pulin de. un an, ci 
făceau administraţiunea instructorilor ruşi, a unor băr- 
“Daţi competinţi cari ati avut ocasiunea a trece atunci 

„Pin lara noastră, dar mai cu seamă a Generalului Ki- 
seleft care işi făcea o plăcere! a'i inspecta:. 

- Această mici trupă română, numită la intoemirea ci E 
miliția națională împreună cu surora ci de peste, Mil- 
cov, progresânăd incetul cu încețul întrun interval de 
G de ani, a lost matca. armatei noastre: de astă-di care - 

„în războiul din Dalgaria la 1877, s'a distins atăt. do 
“mult şia făcut adrhivaţiunea, Earopti. intregi. 

| +. - ; , 

Deodată cu intocmirea miliției naţionale se procediă 
Ja reforma ititreagă a administraţiei, „a justiției” şi -a- 

, "finanţelor, conform Regulamentului organic, caro fu 
“ cliarta noasiră constituţională de la Maiii 1831: până la 
1859 când ea. fu înlocuită cu. convenţiunea: din- Paris 
de la 1857... -. . „e 
“Adi. e “locul a dice. câte-v -va cuvinte asupra, originei 

“Regulamentului organic, pe care îl numiiii charta nostră . 
N constituțională, asupra. naturei lui, precum. şi. asupra 
modului după care ela fost. judecat. .mai târdii; In _* 

- adevăr el resuma -întrinsul:o.parte politică ; alegerea 
“sefului! Statalui, alegerea: obşteştei adunări şi alegerea , 
“înaltului: cler; o par to administrativă, o parte judiciară, 
o par te. Rnanciară şi relaţiile dintre e proprietari şi țărani. 

x 

Precum e. 3tiat, în urmă invasiunii- de la 1821 a ture 
cilor. cars Cşiră dupii in "cetăţile de dincoace și de din-. . 
colo Dunărci, luând: de: pretext revoluţiunea. lui "Tudor 

“Vladimirescu şi Etoria grecească in: cap. cu Ipsilan te, 
Şi se răspândiră, mâl în toată țara ca nişte s6lbatici .. 
prăpădind Şi omor and pe unde lreceaii;. nai toți boeri i



21. 

: şi negustorii emigrară în Transilvania. Dintre boerii 
cei mai luminaţi, ca Panu Grigore - Br âncoveanu care, 

muri la 1892 şi cu densul se stinse astă veche fainilie , 
Stefan Bălăceanu, Costache Campineanu, fraţii Golești, 
Iordache şi' Dinu şi, alţi oui-trei ; îngrijuţi de starea 

3 nenoro ocită în care se afla ţara, ei so gândeaă-şi se chib- 
„zuiaă asupra reformelor”, a introduce în (ară odată li- 

niştită. Reintorşi, în Bucureşti după retragerea. “turcilor 
şi numirea lui Grigore. Ghika ca Domn. la 1892, o ci con- 
tinuară a se. ocupa de acele relorme. - :.: - | 

După convenţiunea de la Akerman de la 1826 între 

husia şi Turcia, între alte clause ce se stipula în privinţa 
Principatelor făcându-se menţiune de imbunătătiri a se 

“introduce în administraţia țării, se numi chiar un co- 

mhitet spre «cest sferşit. RăsDoiul de la 1828 suspendă 

. astă lucrare; ea. fu: reluată . după inehoierea păcei şi 
condusă cu multă activitate de sjiritul luminat al ge- 
neralului Kiselell, fu aprobată de “Turcia Ca. putere. 

suverană, de Pusia caiputere protectrico,-şi în urmă 
supusă spre rovisuirea '$i sancţiunea unci adunări na- 
ţionale oxtraordinară compusă de inaltul, cler, de dele-: 

_aaţii din: partea boerimei cei mari, şi de deputaţii din 

E judele, ce se întrunită la Martie 1831. 
1 -* Ă 

o 

, Poălamentul organie a făcut obiectul î înai multor cri- 
tici, s'ail vorbit şi s'aii scris foarte mult în contra lui şi 

la roxoluţiunea noastră de la 1848 a fost condamnat cu 
„desăvirşire, Ei irsumi, împreună cu patrioţii din acea. 

„epocă, Dumitru şi Ion. Brătianu, C. A. Nosetti, Tel; Go-: 
- lesci,, Meliadi, am luat parte, la distr ugerea regulumon- 

1. EI era Prinț al! cnipirului - austriac şi avea un feri i în T ransilvania 

ce Se numea Sâmbăta, care e după, moartea lui a intrat în domenul Co. 

| roancă austriace, | i 
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: “tului: Reaua lui aplicaţiune, modul cu care se exorcila 
protecţiunca opresivă a agenţilor guvernului rus, şi mui 

ii presus de l0le noile aspiraţiuni ale ţării, fâceaii inevi- 
i tabil actul ce Pam săverşit, act care mai tirziii a produs 

Ş xesultate: favorabile pentru desvoltarea statului român. 
"” Este de necontestat insă că pentru epoca de inapo- 

icre în care se alai acum 60 şi atâţea de ani nu nu- 
mai Principatele n6stre dar o mareţ arte a Europei, Ne- 

gulamentul nu putea fi mai apropriat stărei de iuapoicre 

in care se afla - ţara. El conținea într'ensul. elementele 

unci constituţiuni întregi. - - 
Prin disposiţiile ce lua ca toţi judecătorii să fie numiţi 

me trei ani, să. fie lăsaţi - -după capacitatea şi conduila * 
lor pe alți. trei ani, şi după lirei periode de câte lrei 

ani, să so confirme pe. viaţă, stabilea inamobibililatea 
magistraturii. - | 
Dazându - se pe acecași origină, religic, limbă, mo- 

ravuri şi trebuințe în ambele Principate, Redulamentul 
“a stabilit treptata lor unire, care n'a lost întârziată și im- 

piedicată, după cum glăsueşte articolul 37], de căâl din 
împrejurări întăvaplătăre. 

In sferşit găsim în regulamentul organic basele pri- 
vilore la înfiinţarea şcolelor primare, secundare, com-. 

 plementare; disposiţii in privința navigatiunii riurilor, 
in privinţa drumurilor şi a.libertăţii comerțului, cte., ete. 

Toto aceste elemente şi disposiţii aplicate cu sinceri. 
tate, cu patriotism şi treptat desioltate, ar fi dat pentru * 
țară celo mai .bune resultate; dar s'a aruncaL în spi- 
narea regulamentului tot ce urma a se atribui ieno- 
vanțci în care se allaii pe atunci mai tote clasele so- 
cielăţei şi prin urmate lipsei de Gmeni. indestui cu - 
cunoscinţe, cu_o educațiune mai îngrijită şi in sfârşit 
relelor rnoravuri moştenite de la fanarioţi.. 

SI
, 

.
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Este de regretat că nu posedim scricri din acea cpotă 
(1829—30) despre starea de barbarisnr în care se alla 

țara : Contusia, chaosul in administraţie, ca în justiţie şi 
abuzurile fără cea mai mică temere, ar [i umplut volu- 

muri întregi. De la Donm până la zapeiii, toţi erati in 
acelaş timp administratori şi judecători; cel dintii 
“act, procedându-se la reforma inlregă a ţărei după Regu- 
lament, a fost a se pune o linic de demarcalic intre 

- puterea administrativă şi puterea judecătoresșcă. 
“Dările, Dirurile şi diferitele sărcini puse asupra [ă- 

„ranului — căci daci incolo toţi. se afluii privilegiați —- 
crai ncnwmi:ărate: voiii cita cele mai principale, ludele, 
dijmăritul, tutunăritul, vinăriciul, cierilul, gărdurăritul, 
săpunăritul, arabagirăcul, grosărilul ;- unele din. aceste 

biruri se strângeau pe sema,. Domnului, altele pe sâma 
Domnci, şi altele crai în folosul diferiților. drăgători 
“si unor. stabilimente publice. .. 

Deosebit de tâte aceste biruri, mulţime de locuitori 

eraii lăsaţi sub numirea de scutelnici şi poslusnici pe. 

"scma boierilor după rangurile ce aveauii,. sait dați. ca 

oratilicuţie de Domn poe la favoriţii, săi; mai. veneaii 

_pe urmă sarcinele puse'pe sate peniru dregerea: dru- 

_murilor, a podurilor, facerea şi transportul ehereste- 

„lelor cerute do lurei după marginea Dunărci,. chel- 

tuielile călătoriilor pin țară a ispruvnicilor, a zapeiilor, 

“a bumbaşirilor, a căpitanilor de slujitori, a slujitorilor, 

"wimişi pentru strângerea pirurilor, pentru diferite tre- 

“ Duinţe ale administraţiei şi pentru cereri dale turcilor ; 

“bine lie înţeles că pe lângă impositele şi dările cnu- 

“merate mai sus şi considerate ta legitime, vencaii abu- 

zarile care nu crai mai puţine de căt birurile, In. 

adevăr cra ceva de spaimă lot ce sc scotea ' din spi- “ 

narea țăranilor care suferegii cât puleati, până câni 

-“desesperaţi egeaii pe drumurile cele mari şi prin păduri, 

pândeaii pe călători şi le luaii ce Puteau chinuindu'i
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şi omorândui. Tegulamentul a acefiinţat cu dosiverşire 

i6te aceste diri şi biruri şi a stabilit un imposit— ca- 
"- pitaţia — ce fie-care locuitor era dator ada. pe. seama 

statului, imposit care împreună cu veniturile oenelor 

şi vămilor, urmat a fi trecute alături cu “cheltuielile 

'statalui în budgetul anual votat de obstosca adunare. 

Ă a î . Ă | x 1 

Mai în tâte: satele, casele. saă mai bine dicend, bor- 

“deiele ţiranilor: aandu- -se în dopărtare una de alta şi 

risipite. pe câmpii, era: peste putinţă a se avea o pre- 
veghere locală asupra acelor dintre locuitori care se 
dădeaii la fapte rele pe drumuri. Spre a se pune un 
capăt astei. stări de nesiguranță publică, s'aii luat dis- 
posiţii ca tâte casele p in sate concentrându-se să se pui€ 

Ja linie, s'a construit în mijloc case pentru: aleșii satului 
și pârcălab, S'aii' îndatorat satele a avoa.în permanenţă - 
paznici cu schimbul şi sai făcut. v&spundătore do re- 

- lele-'ce.se .puteaii comite în raionul lor. Ca înlesnire 
"pentru, cerutul sfârşit s'au, dat locuitorilor. din pădurile 

monastiresci. — astă-di pădurile Statului — lemnele de . - 
» care. puteaii: să aibă trebuinţă, mai mulţi din proprie- - 
“tară “i-au ajutat asemenea cu lemne din. pădurile lor ; 
Dr eţul lemnelor pe acea vreme era neînsemnat, lemnele 
de focsse vindeau cu 19—15 lei vechi stânjenul.-Acâstă 
disposiţie- luată şi executată în privinţa satelor, .n'a, . 

trecut, mult timp şi. siguranla pe drumuri a fost com- 

“plectă, călătorii. nu se mai armati cu puşti şi cu pistole, 
iar acei ce dispuneaii de mijluce nu se mai insoţeaii . 
“de omeni înarmaţi. 

Drăgătoriile de care era - compusă pe acea vreme 
administr aţia ţărei,- precum. vorniciile de ţara „de sus 

„Şi de țara de jos, Logofeţiile de țara de sus 'si do 
ţara de. jos, Logofeţia de obiceiuri, "Deper tamontele de 

„trei şi de- patra care judecai în apel hotăririle ispra ai 

+ 

+
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nicilor, Sail desfiinţat împr cună cu Bănia Craiov ci care 

avea administraţia celor cinci județe de peste Olt şi 

forma _6ra-cum un guvern - aparte, deşi Domnii ţărei - 

după vremi geloşi de puterea de care dispuneau - Banii. 

Craiovei, încetul cu încetul îi mărginiseră în preroga- 

_tivele ce aveai şi îi siliră-să rezidese în Bucureşti Iă- 

sând Caimacami în Craiova. *- » 

Ţ6tă: astă organizaţie ar bitrară, viți6să şi fără nici un 

- control desființându-se, se întocmi după modelul (ărilor 

civilisate un guvern regulat compus de şapte: miniştri, 

Vornicu din năuntru căruia i se dete. administraţia |. 

“țărei întregi, Logofătul dreptăţii însărcinat cu adminis- 

“te aţia justiţiei. Ministrul financelor, Vistierul căruia i 

so. mărginiră atribuţiile în strângerea veniturilor, şi 

facerea cheltuielilor statului după un budget . regulat. ! 

= votat de obştesca adunare, Ministrul controlului: însăr- 

-cinat a examina şi a controla veniturile şi cheltulelile - 

“statului până a nu 'trece în cercetarea şi aprobarea - 

obsteştei- "adunări, Lo&olătul bisericesc pe lângă care 

_vx&mase Eforia sc6lelor compusă ca mai nainte “de trei 

„boieri din cei mai învăţaţi, Postelnicul sati ministrul 

afacerilor străine, însărcinat tot-de-odată ca” secretar . 

"de stat a supune la aprob: area Domnului raporturile. 

celor alți miniştri ; şi în sfirşit Spătarul însărcinat cu 

administiația şi cu comanda. "miliției naționale. 

* Ministerele se organisară întrun: mod sisternatic, cu 
“Directori, Seti de secţii, şefi de biuroură,, registratori: 

“cte., avend fie-care atribuțiile sale! „determinate şi bine 
: specificate. | : 

In locul Isprav nicilor,. zapciilor. Şi v vătatilor de plaiuri, 

“sc orâbduiră ocârmuitori pe judeţe şi 'sub-ocâr muitori 

“pe plase şi plaiuri cu. atribuţiuni adiinistrative. Sub- 

“ocârmuitorii, după Regulament, urmaii să fie numiţi. 

. prin alogere : in fie:care judeţ proprietarii împreună cu . 

„„ocâr muitor ul alegeaii de le: care plasă şi - din localitate, | 
-
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căle doi candidați dintro care unul -era confirmat ca 
sub-ocârmuitor de către sfatul administrativ (consiliul 

- de miniştri). ” 
In Bucureşti, ca şi în _fic- -care reședință de judeţ, se 

intocmiră sfaturi orășănești— municipalități alese de 
orăşeni cu atribuţiuni speciale d'a îngriji de interesele 

- oraşelor; se 'intocmiră asemenea pin sute consilii să- 
teşti alese de obştea satului sub numirea de aleșiă 
satului cu aceleaş atribuliuni c'ale sfaturilor orășineşti; 

„pe lângă dânşii se' alegea câte un -pârcălub insărcirial | 
a strânge impositele şi a le vărsa la sub-ocârmauire şi 
-de aci la ocârmuire. 

"Dreptul ce avea Domnul lânii a judeca i in Divan” cu 
veliții boieri hotăririle instanlelor: inferiore incetă, şi 
justiţia fu încredinţată unci m: agistraturi regulate corm- - 
pusă de tribunaluri în fie-care reşedinţă de județ, de. 

“Curți de apel în Bucureşti şi Craiova, de o curte înaltă 
“in: Bucureşti care . judeca în ultima instauţă procesele 
“de (Gtă natura din țara iutrâgă, şi în sfâr şit de pro- 
:curori pe lângă l6le instanțele judeciitoreşti. 

După tractatul de la Andrianopol lara românescă şi 
“Moldova reintrând: în vechia posesiune a malului stinu 

al: Danărei,- se intocmiră” pe tolă linia Dunărei, pentru 
;paza [ărji. de ciumă şi de eholeră ce treccaii neconlenit 
până aci din “Turcia la noi, carantine în" regulă. sub 

"ordinele unui comitet cu reşedinţa în Bucureşti. 

* 

Intrega acestă organisalie fu aplicată în cursul anu- 
lui 1831 sub guvernul provisoriii al generalului Kisseleit, 
avend ca miniștri la interne pe Iordache Filipescu, la 
justiţie pe Iordache Golescu, la culte.pe Coslache Câm- 
pineanu, la finanţe pe Nenciulescu, la miliția naţională 

“pe Alecu Ghika numit la 1834 Domn, la afacerile streine 
«ca Postelnic po: Barbu Stirbey, numit la 1849 Domn, și
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la Control. pe Filip Lenş. Tot în acelaş linp se numiră 
Preşedinți, membri şi procurâri pe la tote Instanţele 
judecătoreşti, precum Şi i ocăemuitori şi i sub- -ocârmuitori . 

p'in judete. | o 

1 ” a 

Cuveruul țiroi intocmit pe Dbasele de mai sus incepu în- 
dati a Inncliona regulat şi cra 0 plăcerea se verleu aclivi- 
tatea şi zelul ce toţi de la mic pân” la mare puicaii la 
inceput ca să'şi îndeplinescă datoriile, veseli: şi fericiţi 
cu scipal țara de nenorocirile trecutului şa Întrat 
intro eră nouă. 

Din parte-ă generalul KiseleiT, eri ochii protalindenca, 
ocupându-se di şi n6ple până de cele mai mici detu- 
liuri ale administraţiei, nu înceta a încurugia şi “a: po- 

-"vălui pe toţi la indeplinirea datoriilor lor. EL şedea in 
casele unde esto aslă-di prefectura Poliţici,- una din 
cele mai “mari şi-mai frumose case din. Nucureşti pe 
atunci, şi care aparţinea Paronului Meitani; bancher şi 
antreprenorul explotărei salinelor. 

Generalul Kiselelt luase de. obiceiii a irivita în. Late 
Duminicile la dejun mai lâte- autorităţile și atât” inainte, 

“cât şi după dâjun, se inlreținca cu toţi in franţuzeste, 
sait prin interpret cu aceia — cci: mai mulţi— care nu 

„cunoşteaii limba : franceză, 'și prin consilii: părintești, | 
de multe ori : severe .dar delicate, ii îndemna şi'ii 

_povăţuiu la incetarea” vechilor obiceiuri desordonale + și 
abusive rămase de la fanar ioți. i 
Am asistat şi cit la unul: din- acele dejunuri: gene- 

valul Kiseleft cuno scend pe-Iraţii mei mai mari care 
intraseră în miliție, a cerut talălui-uncă să” fii presinlat 
şi cu: :Dresintatia nea a lost do mare folos căci clu 
angajat pe tatăl-meă ca să mă. trimiţă la Paris. săi 

fac studiile. Mai mulţi tineri aă fost atunci trimişi de 
părinţii lor. spre învățătură la Paris tot după indemnul
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generalului KiseleiT, care „părea a avca o predilecțiune 
pentru capitala Franţei. Voiti cita intre aceşti tineri po 

Iancu Filipescu—Vulpaki— pe doi [raţi Filipesci Cos- 
tache şi Alecu, pe doi fraţi Niculesci Neculaie. şi Sta- 
vr ache, pe Anagnosti, pe Ilrisoscoleu, etc. 

Povelele şi indemnurile date de generalul Kiselcil 

funcţionarilor, aii avut bune resultate in anul (Linteii 

al aplicării Regulamentului, odată însă ce ci se de-: 
prinseră cu reformele operate, incetul cu incetul işi - 
reluară vechile lor obiceiuri. - - Si 

* 

„După voinţa tatălui-moi, la aplicarea Regulamentului 
eii lusesem numit registrator la Curtea de apel secția 

„civilă presidată. de Banu Mihalache Ghika [ratele Spă- 
tarului Alecu Ghika ; înt”o di pe la inceputul funcţio- . 
nării Curţii, nişte moşneni ce avuseseră judecată la 

„Curte, câştigând'o şi luându'şi anaforaoa — Sentința — 

"eşaii prin' sala cea mare a caselor unde erca Curtea— 
“astă-di Jockey-Club — şi uitându-se cu multă sfială în 
drepta şi în stânga şi. vâdend că nu le cere nimeni 
nimic ca maj înainte, se miraii, işi făceaii crucea şi işi 

„diceait între denşii: "vădură -ți mă că nu ne luă RiMonă 
„nici. 0 para. 

Un an mai în urmă, pe la 1832, lucrurile se schim- 
baseră : ca registrator la Curtea de apel, mă impăcan 
forte bine cu grefierul, şeful cancelariei ; parcă îl văl 
cu călimările la briă, cu sinul antiriului plin cu hărtii 
şi pe densul vara ca iarna cu două giubelo; era un 

om forte, inteligent, cu multă experienţă, fusese con- 
dicar pe la Depertamentele de trei şi de palru, dicta 

anatorale pe coli intregi Lără a reveni asupră-le ; adesea 
ori ne-avend mult de lucru ca registrator oram şi oii 
chemat a seri anaforale sub dicteaua lui, bunele dis- 

posilii insă alo şelului meit către mine nu avură o lungă
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durată: Into di după ardicarea. şedinţei Curţii şi după 
plecarea membrilor, mă pomenesc cu: grefierul nostru 

„că ne invită pe toţi impiegaţii câncelariei în cabinetul 
-sâu, ne arată un porcoii de bani, aur şi argint, ce , 
avea pe masă şi ne dice, asta este suma ce am strâns: 
ca [ilodorimii-—pots-de-vin — după la deosebiți” impriei- 
naţi ce ai avut judecată la Curte şi acum avem'să ne-o 
impărțim, eii fără a mă -întinde la vorbă, m& sculai 
după scaun dicendu'i că nu pot lua parte la astă iîm- 
părțeală şi m& relrăseii ; de atunci numai avui traii 
bun cu nenea grefieru. SE 
„Nu trebuie însă să ne mirăm. astă-i dacă mulţi din 
Omenii de pe atunci erai conduşi de asemenea prin= 
cipiuri ; îmi mai aduc aminte de un inalt luneţionar 
care, când venea vorba de abuzuri, de filodorime şi de 
arhitrarităţi, nu se sfia a dice anu mi-a .dat de geaba 
lalu-meii condeiul în mini ca săi pui iscăliluru». 

Astea 'eraii moravurile” epocii: încă din timpii ele- - 
merilor Domni “fanarioți se luase de obicei ca lunc- 
ționarii să fie numiţi pe un an—mod practic de a im-: 
pica pe loţi—; la sfâritul anului se schimbaii mai toţi 
şi de obiceiii aste schimbări, ca şi boieriile, înălțările 
in ranguri și lăsările de barbe se făceaii la 1 Ianuarie; 
apoi să fi v&dut mişcarea şi [rământarea între boeri 

“şi între funcționari spre'sferşitul anului începend după 
la Oclombre. După ăst obiceiii introdus de fanarioți, 
fie-care căuta să'şi umple buzunarele intrun an, cât 
mai repede şi mai mult; se audea mereit dicându-se 
«culare a ciștigal: destul întrun an, să anaă inlre și 
altul în locuw'i» şi ast-lel unul eşea sătul din slujlă, sait 
cum să dicea din chiverniselă şi intra altul Mămând. 

Acest sistem de hrăpire se practica de la-Domn până - 
„la zapeiă. Lefurile pentru denşii crai nimic ; câștigul, 
cum se dlicea, era lotul, şi pe care işi îl impărțeaii, Zap-. 
ciul cu Ispravnicul, Ispravnicul cu Vornicul, Vistierul, 

z
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“Logofătul, aceştia -cu Domnul, şi Domnul -la rendul 
lui cu rudele flămânde din tanar şi cu Paşii nosălioşi 
"dup'in cetăţile Dunării, 

Asta era jalnica stare a luer urilor inaintea Tegulu- 
mentului, pe care am 'apucat'o ei in copilărie şi pe 
care adesea- oră in sinul lamilici audeam deplagând“ 0, 

* 
+ 

Ca să ne dăm bine seama de starea în care se afla 
țara redusă de lanarioţii ce ni-i trimileaii şi-i susțineaii, 
tureii, voii cila câte-va rânduri din precuvintarea unci 

cărţi intitulată Povăţuitorul tinerimei, scrisă de nemu- 
ritorul român Dascălu Lazăr şi tipărită la Buda la 189G:: 

«Când am venit in acest ales şi. de Dumnedeii bine- 
«cuventat păment românesc ca să semăn grâul cel curat 
«şi fără neghină, am aflat în acest păment o mulţime 
«de mărăcini,—totuş nu mi-a trebuit prea multă oste- 

„„«neală de a-i putea curăţi, căci toţi patrioţii cei adevă 
«raţi dându-mi ajutor, am putut foarte lesne semăna 
«grăunţile cele adevărate ; fora tocmai când dintre semă- 
«natele grăunțe, nenumărate mii de flori străluceaii 
«pe holdele.. române, iacă atunci şi mulţime de lăcuste 

„«aii venit, căutând ca:scmănătupile încă până a nu 
«aduce dor itele fructe, să lo strice: La'aceasta nu puţin 
«am fost mâhnit, nu “atâta, căci ştiam că locustele nici- 

„ «odată vin ca să dea rod, ci să mănânce sudourea şi 
„«ostensla pămentului, ci mai vârtos, căci tare m'am 
«încr edinţut că unii din neamul românesc sint cu'totul 
«predaţi în limba grecescă, şi mai bucuros «lie «Kiri- 
-«Eleison» de cât «Domno milueşte». O! cum de bine! 
„ai ştiut grecii a 8e lingări către Români, cât i-ai făcut 

- «chiar impolrivitori limbei româneşti. Nu o destul acesta 

1. Vedi analele Sozictăţei academice Române, şedinţa publică de la 
8 Scptembre 1871. Mia 7
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«ci incă şi legile ţărei ei aii stricat, şi legi noi au făcut; 
«ba şi năravurile fanarioţilor s'a făcut de obşte ca una 
«datorie a le urma Românii între tâte legile ţărei, şi 
«năravurile româneşti incet, încet s'au părăsit; şi de 
«nu era Prea Sânţitul Metropolit Dionisie şi cu alţi aleşi . 
«patrioţi, şi şc6la acesta românescă cu totul o derepăna; 
«şi de nu se trimetea, fii de-ai patriei la inv ăţătură. în 

«Austria, Germania. şi Francia, rămânea tot-deauna ca 
«via cea nelucrată, plină de ştir şi de bozii, pentru că 

„«se încuibase atâtea ncdreptăţi în ţară, cât de ar fi 
«inviat un-Nadu-Vodă, un.Matei-Vodă şi un Ştefan-Vodă 

«al Moldovei, să vadă legile Şi năravirile Românilor de 
«acum, încă de sar uita şi la portul si la modele de 

«acum, cu plâns şi cu amar Sar ruga de Dumnedeii 

„ca-i trimete în adâncimea pămentului, a nu mai vedea 
“«nedreptatea acesta ce se face! Aşa se urmeză în diua- 
«de astădi, fiind că patrioţii cei adevăraţi, cari sunt de 
«strămoşii lor clironomi, lăsaţi cu chrisove şi “legi în- 
«tărite, acum sint cu totul necunoscuţi şi neprimiţi în 
«slujbe, şi trebue cu oltări adânci să tacă, că de vor 
«vorbi pentru patriă indată se trimet în urgie, iar alţii . 
«lipsiţi de patriotism, înpedică sporodiul şi infrumose- 
«irea fericirei nâstre; mai vertos aceia, care sinl: sub 
«aripele străinilor crescuţi, căci se ruşineză a vorbi 
«româneşte, dar, şi ce e mai mult, c'o defaimă limba 
«românscă. | | e 

«Ah! cu mare durere a inimelor simţese acesta unii 
«Slrănepoţi luminaţi, care portă numele şi sângele stră- 
«moşilor Romani, al cărora neam ore-când cra cel mai 
«mărit al liumsi, era cel mai iscusit, era cel mai ințe- 
«lept,  infrumosețat in ştiinţe, cel mai mare în sulet 
«patrioticesc, căci lu Romani asemenea era indemnul 
«luminirii nâmaului, precum acelor de jos şi săraci, aşa 
«Şi celor de sus şi bogaţi, ba toli cu un cuget crai 

«lucrând penlru bunul cel de obşte național; dar noi 
2 

7
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«homânii de acum, care sintem adovăraţi strănepoți ai 
«Nomanilor, avem în ochi o ceţă prin care nu putem 

«vedea lumina sorelui! - Au dar nu putem - avea: și noi 
«doctori români ca să ne lumineze ochii din voirea 
«inimei, iar nu din interes? Au nu patem şi noi avea 
«filosofi cari să ne inveţe filosofia in limba română? 
«Tote putem a le dobândi că şi noi suntem născuţi ca 
«Şi alte nemuri, şi noă ne-a dat Dumnedeii acele daruri. 
«Cine pote dice că fiii Romanilor nu vor. putea invâţa 
«lote învăţăturile în limba patriei? Eu v6d acum ce 
«putere şi voire ar [i a Românilor la învăţătură». . 

* 

|. „Să constatăm însă că alături cu Omenii fără învăţălură 
işi fără caracter, se aflat bărbaţi — deşi în număr res- 
i trâns — luminaţi, oneşti şi insullaţi de simliminte pa- 
; biolice, simţiminte. pe care în. tristele imprejurări co 
apăsau pe țară inainte de 1829—1830, nu lo puteait mani- 
lesta ; voii cita intro aceşti bărbaţi pe fraţii Câmpineni, 
Costache şi Iancu, unchii mei, pe fraţii Golesci Iordache 
şi Dinicu, po Iancu Slătineanu, pe Costache Manu, pe 
Bălăceni Ştefan şi Iancu, pe Filipeşti, Roseti, fraţii Can- 
tacuzini Costache şi Grigore, Heliad Rădulescu, Pe- 

 trache Poienaru, ete. Toţi aceştia ai [lost părinţi, sat 
„ rude ascedente ai tinerilor de la 1815, dintre care forte 

puțini mai r&mân astă-di, şi dintre care pe mulți tinerile 
nostre generaiuni actuale i-ai apucal şi i-aii cunoscut, 

Mai toţielevi saii contimporaniai nemuritorului Dascăl . 
Lazăr, bărbaţi ce menţionaiii mai sus, âit lost iniliatorii 
ideilor de progres pe lângă generațiunile ce le-aii succe- 

- dat, şi apreţiind era ce se deschisese țării prin noile insti- 
tuțiuni, ci nu aspirait de cât la sincera aplicare şi la trep- 
tata lor desvoltare ;- mai mulţi dintre ci mai la urmă, ca 
membri obsleştei adunări nai lipsit a-Şi arăla cu mult 

N - 

;. Curagiit simţimintele lor de români, atunci când agenţii. 

>=
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sii se amestece în administrația interioră a țării. 
Patriotismul şi ideile înaintate ale acelor bărbați ati 

inspirat tinerii dup'atunci 'care, plini de entusiasm, îşi 
impărtăşati simțimintele lor inte un loca! ce se înfiin- 
țase de cur and. 

În etagiul dejosal caselor Dinului Golescu—cumpărale 
„mai in urmă de stat pentru palatul Domnesc, astă-di 
palatul Tegal—se deschisese o librărie de un german, 
om de ispravă, numit Walbaum ce luase de asociat 
un tânăr compatriot al lui, anume Winterhalden, bărbat 
filoromân ;—-astă librărie.a trecut mai la uimă asupra 
distinsului şi ncobositului patriot C.-A. Posetti carea 

"păstrat ca asociat pe Winterhalden. 
Walbaum instalase în acelaş local -un câbinet de 

citire, —un ce cu totul noă până atunci la noi— unde 
se primeait gazete franţuzoşti şi nemţeşti, reviste Şi 
dilerite cărţi fr anțuzeşti. Prin instalar oa astui cabinet. 
de cilire şi librărie, Walbaum cu Winterhalden nu 

puterei protectrice ai ince put aabusa de posiţia lor vrând 

ficuseră de cât să „răspundă la trebuinţa co se simţi. 
în societatea Tucureşteană îndată după noua, stare de 
lucr uri care schimbă nu numai situaţia politică a ţărci, 

. dar inrâuri în modul cel mai insemnat asupra vicţei 
sociale şi private, şi pregăti viitorul țărei. In adevăr cra 
un ce extraordinar să fi vădut mulțimea, personelor ce 
se aduna în acel local şi setea cu care se arunca asupra 
gazetelor “streine în dorința ce se deşteptă atunci de 
a se tine in corenlul politicci dia afară. Nu mai puţin se 
introduse gustul citirei şi se vădu o mulțime de persone. 
de ambele sexe care alorgaii să cumpere sati să sc abo- 
neze la diterite cărţi ce aducea Walbaum. 

* 

| : 
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[ste necontestabil .că până la ocupațiunea. rusească i 
„1 de la 1829 puţinii bărbaţi ce se ocupaii de viitorul ţărei, * 

| n'aveaii ocasiunea a'şi comunica ideile de cât în sinul 
| familiilor lor şi puţini eraii aceia cari vrând.-să ştie 
i ce se petrece şi dincolo de frontiera țărei,primeaii gazete. 
i streine şi le imprumutaii din casă in casă la alţii ce le “i cileaă pe apucate. - 

. | Era o'censură in Bucureşti, ea insă se exersa mai i mult asupra tot ce se atingea de politica Rusiei. Nu „ flteecuse mult de când isbuenise' in Paris rovoluţiu de la 
1830 “care resturnase guvernul Restaurajiei şi gazetele 
| iranţeze, pline de nuvelele astuj eveniment, continuat a fi primite şi citite în librăria lui Walbaum. - 

Linibă franceză care până aci nu era cunosculă de cât in căte-va familii boiereşti: ce avuseseră de profesori . doui trei emigraţi francezi stabiliţi pe la inceputul se- colului in Bucureşti, luă locul limbei greceşti ce domi- nase până atunci în tâtă puterea, ajunsese a [i singura 
limbă a conversațiilor şi a corespondenţii in societate Şi năbuşise limba română năpustită cu desăvârşire şi des- 
preţuită. Singurile cărți ce formau bibliotecile boierilor, afară de câte-va cărți bisericeşti in limba română, deşi fa- 
narioţii se siliseră şi pe acelea să le inlocuiască cu Sro- 
ceşti, eraii mai tâte in. limba grecească, saii ca să dice 
mai binc, în elineşte din norocire, cel puţin studiul “autorilor clasici era de ore-care folos; cărţile în limba 

„grecească modernă nai început a se răspândi de cât | mai târdiă în urma independenței greceşti. 
Cu noua stare de lucruri limba română işi din intu- ! nericul in care lusose asvărlită şi lecţiunile ce răspân- i dise Dascălul Lazăr incepură a fi apreciate şi a fruetilia, 9 ; Ieliad incepu a seoto gazeta lui; poesiile şi scrierile o 2 lui, precum şi poosiile lui Iancu Văcărescu ŞI ale lui 

“| Cărlova, răpit din vială indr, incepură a se răspândi i Şi a (i cilite do toţi. | 
———



  

Timpul despre care vorbesc şi pe care caut a mi- A. 

aminti,.va rm: înea tot-Va-una ca una din epocele cele 

“mai insemnate ale istoriei țării, abstracţiune făcând de 

evenimentele şi de împrejurările care a produs'o. 
. 

'Trebuo să constatăm ca generalul Risseleit, impreună 

cu statul sâit major şi cu secretarii „lui, nu puţin a 

" “contribuit la înlăturarea - limboi greceşti -şi la r&spânz 

dirca în societatea nostră a limbei francese, limba 

universală, limba civilisaţiei. : 

Generalul Risselefl, prin liberaiismul lui, prin « carac- 

torul lui afabil, şi prin dragostea ce pr insese de români 

in spaciii de cinci ani cât fu în ţară, dobândise cele 

mai mari simpatii și'toţi doreait sil apropie şi să vor- 

hească cu dânsul ; asemenea şi statul săi major compus 

de oficeri de geniii instruiți şi bine crescuţi ca Jacobson, 

Plaramberg, Salmen, Gramond, Bialorskursky, Zoubov 1 

şi secretarii lui ca Miclasevsk, Marsansky, fiind toli 

admiși şi bine văduţi in cercurile societăţii Bucur eştene, 

conversaţia nu-putea fi de cât în- ranţuzeşte, 
» * 

| Precuni am dis'o la începutul astor amintiri, fraţii mei 

mai mari. intraseră în miliția naţională, şi pe mine 

părintiimă reţinură acasă, trato-meut Mitică —generalu— 

ora încă mic spre a le fi de vre-un ajutor. [ii de și 

fusesem numit ca registrator la Curtea de apel, nu-mi 

. urmam mai puţin studiile. Impreună cu fraţii mei avu- 

sesem în casăcă profesor la limba greacă pe Mitilinei, 

tatăl actualului nostru.ministru la Constantinopol, şi la 

matematică po un grec din Insulele Toniene anume Co- 

ritză. Mitiliacii deschidend un pensionat de băcţi in hanul 

lui Manuk Boy—Curtea veche,—aii, în vederea şi speranța 

„de a mă duce la Paris şi a mă pr egăti la examenul de 

"acalaureat, am continuat limba greacă cu un dascăl: 

român forte în clineşte, elev al: “clenistului Lambru şi
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care după cât 'mi aduc aminte, se numea dascălul 
Dumitrache. Invăţam frantuzeşte cu Coulin, bărbat. 
instruit şi generalmente stimat, dar intoemindu-se la. 
Postelnicie un serviciiu special de corespondenţa lan- 
țuzească forte întinsă sub- guvernul provisoriit al genc- 

- valului Kisseleit, Coulin lu numit şeful acestui servicii 
şi încetă da mai da lecţiuni. Am continuat atunci 
limba franceză cu Vaillant, venit de curând în Bucu- 
roşii cu n6vestă-sa adusă din. Paris ca guvernantă la 

“fetele lui Iordache Filipescu. Vaillant infocat de revo- 
luţia, din Paris de la 1$30, lecţiunile nostre se trans- 
formaii _adesca- ori în conversaţiuni politice, ceea-ce 
nu-mi displăcea de loc. Vaillant nu intârdiă a se identifica 
cu ţara, deveni filo-român şi scrise mai târdii, după 
cum se ştie, o carte istorică asupra Pomâniti. 

Pe la sferşitul anului 1832, în urma pierderei afecțiunii - 
de care mă bucuram pe lângă grefierul Curţii de apel 

“îmi dedeiii demisiunca lără cel mai mic regret, și la 
1893 [uiii numit Comisar la ministerul de interne şi în- 
sircinat a Slărui_ la Sfatul orășenesc spre a observa 
ncorânduielile şi abusurile despre care incepuse a se 
vorbi cam mult în Bucureşti. Tolo observaţiile mele 
adresate Presidentului Sfatului orășănese şi raportate 
ministrului, rămâneau fără resultat, omenii râii nărăviţi 
se strecuraii p'intre degete. 

Deşi ministru -de interne, Iordache Filipescu, imi 
propunea înaintări în servicii, ei insă în dorinta ce 

aveam de a mă duce să studiez la Paris, stăruiam nc- 

contenit la părinţii mei spre a-mi da. voce; deşi, în 

slârşit, consimţiseră dar micul ajutor de care puteai 
dispune pentru întreţinerea mea la Paris, neputându-mi 

-fi de ajuns, am cerut ministrului şi "mi-a acordat un 
lung 'congediu în străinătate ; cu leafa postului Şi cu 

Ă ajutorul de la părinți am plocal la Paris la 1824 lunic.



Trecuse aprope cinci ani de. la încheierea piăcei şi 
de la tractatul de la Adrianopol şi Principatele eraii 
incă sub guvernul generalului hisseleft şi pe tot lungul 

țărci până la Dunăre, în faţa Silistrei, se alla un drum | 

strategic rusesc: Ă | 
ata intregă aprecia noua, stare de lucruri, fie-care 

locuitor vădendu-se daci încolo asigurat în persâna şi 
in averea sa, fără frică în inimă ca în trecut, de diua 
de mânc. hecunoştinţa către generalul Kisseleft pentru | 
buna sa administraţie, cra nemărginită. In mare parle 
a socielăţei bucureştene se manilestase chiar dorinia 
de al vedea r&mâind ca Domn al ţăei şi de a i-scl 
ridica un monument. El însă declina aceste onoruri. 

Cu tote acestea ţara nu dorea mai puţin să vagă 
incetând starea provisorie în care se afla. Din parte-le, 
Puterile occidentăle, dar mai cu seamă Austria şi En-| 

gliteva, ingrijate de. a, vedea - prelungindu-se ocupaţia | 

țerei de armata ruscscă şi un general rus în capul 

suvernului Principatelor, nu încetaii a lace observaţiile 
lor la Petersburg. 

In sferşit, la 1834 Ianuarie, Rusia incnee cu “Turcia 
la Peter shurg, un tratat prin care referindu-se la trac- 

    

    

astă singură dată Domnii -Principatelor să fie numiţi 

| 

J 
tatul de la Adrianopol convin între altele, ca pentru |. 

da dreptul fără alegere; Turcia se obligă a recunoşte [| 

ca constituție pe viitor a Principatelor Regulamentele | 

intocmite de adunările extraordinare ale țărei in timpul! 

ocupaliunei rusești, iar Rusia se indatorăză ă'şi retrage | 
armata din tară două luni după numirea Domnilor, / 

. * . . "o - i 

„Prin acelaş tractat se mai stipuleză ca drept Coin- 
pensațiune pentru avantagele ce Porta acordă ca țavor 
Pr incipatelor, tributul lor anual să se urce la 3.000.000 
lei și tot ca compensație și favor pentru Români se 
da. drept Porţei a fixa numărul trupelor întrebuințate | 

ca garnisine în interiorul țărei, drapelele lor, precum
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și puvilionul corăbiilor comerciale vomuine pe Dunăre. 
Compensaţiune datorită Turcici pentru că era silită 

; a restitui ţărei terijoriul ce în contra tuturor capitulu- 
tiunilor cotropise clădind cetăţi pe densul! 
Compensaţiune datorită Turciei pentru ci, după ce 

secoli intregi răpise tot comerțul ţărei, o jăluise! și-i 
impusese Domni fanarioți care nu aspiraii la nimic mai 
puţin de cât a transforma țara în lanar, acum cra silită. 
a renunța la tote aste arbitrarități sâlbutice! 

* 

Di 

Dacă țara. în ceea ce privea administraţia interibră, 
era, precum vădurăin, mulţumită şi r&sulla, când ană 
insă disposiţiile tractatului incheiat la Poter shurg, se 
„simţi umilită şi nu puţin îu indignată. Dar în listele. 
“condițiuni politice in care ne aflam, precum şi in starea 
de slăbiciune şi de demoralizare la care nenorocirile 
'şi imprejurările trecutului reduseseră țara, co aveai 
alt de făcut patrioţii români de cât a răbda, a căuta 
să cicatriseze rănile trecutului, a'şi redobândi puterile 
strămoşeşti şi la momente oportune să reardice capul? 
“Generaţiunile ce treptat sati succedat de atunci iîncoa, 
insullate de aceste principiuri, mai lipsit fic-care a 
lucra și a lupta in acest scop şi ast- fel, cu ajutorul 

: Providenţei,umilind la rândul nostru pe aceia care se- 
„coli întregi ne sugrumase, am ajuns. la limanul la 
care ne aflăni astă-di. 

* 

“ Cunoştinţa clauselor tractatului de la Petersburg râs- 
păndindu- -se în public, ţara incepu a se preocupu «le 
persona pe care sorta, sai mai bine diccud, Rusia prin 
imputernicitul săit general Risseleil, va desemna pentru 
Domnie, căci 'Tureia nu figura de cât cu nume. | 

Traetatul de la Andrianopol, special la - Principate,
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Convenţiunea de la Akerman de la 1896 Septembre, 
la care tractatul de lu Andrianopol se refera întru tâtc, 
precum şi Regulamentul organic în cea co privea nu- 
mirea Domnului, erai răsioite necontenit de toţi. 

După regulament candidatul la Domnie trebuia să fie 
dintre boicrii cei mari, să aibă versta de 40 ani, să - 
fie născut din părinţi români şi să aibă o noblețe care . 

să se urce cel puţin la strămoşi. ” 

Gercul boierilor cei mari ce insuşaii aste condițiuni 

de şi cra restrins, aspiranţi la Domnie nu lipseati. Can- 
didaţii însă cci- mai serioşi şi cu mai mulle şanse crait 
trei: Vornicul de interne Iordache Filipescu, Logofătul 

dreptăţii Alexandru Filipescu — Vulpea — şi Spătaru A- 
loxundru Ghika; Costache Câmpineanu, Logofălu: bi- 
sericosc, po care îl desemna opiniunea publică şi pentru 
care generalul Kisselelt avea cea mai mare stimă dându-l 
de exemplu la toţi, de şi tin&r încă, murise de un an; 

generalul KisselefŢ zicea de Câmpineanu că «prin cu- 
anoseinfele: sale; prin pr incipiurile și caracterul stii, 
«Sar fi putut distinge în stalele cele mai mari, 

Iordache Filipescu era un om arătos, avea:0 barbă 

albă ce "i venea până la jumătatea pieptului, blind şi : 
“afubil cu toţi, prin funcțiunile cele mai înalte ce ocu- 

pase subl Domnii trecuţi, avea multă. experienţă în a- 
laceri ; nevasta lui moldovencă,născută Balş,forte bogată, . 
fusese crescută in cel d intâitt ustitut de fete din pe- 
tersburg — Smolnai. — Casa şi masa lui Iordache Fili- 
pescu şi a Bălşoi — numele prin care o desemna în 
societate —eraii deschise la toţi. Fiii lor cei mari cres- 

cuţi la Paris, intraseră ca coi mai mulţi fii de boieri . 
în miliția naţională ; cel mai mare Costache Filipescu, 

- Supra-numit rosu pontr u că'era lorte corpolent, după 
rangul de. boicrie ce avusese; cra Colonel. şef de regi- 
ment; cel dal 2-lea Manolache fusese primit Găpitan 
șel de escadron.
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Alexandru Filipescu Vulpea, inteligenl şi invâtat, era 
foarte reservat in relaţiile sale, şi trăia cam -retras din. 
sociotate; cl ocupase asemenea cele mai înalte funcțiuni. 

Alexandru Ghika, fratele lui Grigore Vodă Ghika, era 
un bărbat. bine crescut, :cu idei liberale, şi ca Spătar | 

comanda miliția naţională. 

Dintre aceşti trei candidaţi, generalul Risselejt reco- 
mandă la Petersburg pe Alexandru Ghika, care fu numit 
de Portă Domn la 92 Martie 163%, şi pe la unic sati 
Iulie acelaș an se duse: la Constantinopol de “și luă 

investitura de-odată.cu Mihai Sturdza numit Domn al 

Moldorci. 

+ 

Deşi cholera în (ară dispăruse cu desăverşire de 
doi-trei ani, carantina pe -lungul lronlierei nostre cu 
“Transilvania şi Banatul nu se desfiinţase; ca cra atri- 
builă situaţiei politice la noi, situaţie „pe care Austria 

nu-o putea vedea cu ochi buni. 

Ori-cum să fie, eii gata a pleca la Paris, spre a evila 
să stau inchis 8—10 zile în chiliile carantinesci, am 
apucat prin Moldova şi cu greutăţile drumurilor n6stre 

„după atunci, cu' formalităţile la [vontiera Focşani— căci 
intre noi şi fraţii - noştrii de peste: Milcov era o fron- 
tieră — precum şi cu formalităţile polilienesci la Iaşi, 
n'am ajuns la Cernăuţi in Bucovina de cât a cincea-di, 

zdruncinat şi obosit atât de căruța. lără arcuri cu un 

aşternut de paie- inăuntru ce ţinea loc de scaun și de 
pernă, cu care plecasem din Bucuresci,. precum şi de 

„căruciorul de poştie în care am ajuns la frontiera Du- 
covinei, fiind-că căruța mi se vupsese la două Toştii 

dincolo. de Iaşi. 

„Dacă căr uța cu coveltir la care se punea $asc sai opt 
cai de poştie, prăpădiţi de nemâncare și inhămaţi cu 
fringhii inodate in tote părţile, este cunosculă gcne-
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rafiunilor actuale căci o pot vedea în piaţa SE. Vineri, 
„cu deosebire, că căr uţa de astădi are un fel de arcuri 
şi este mai civilisată, căruciorul de poştie la care nu 
se inhăma 'mai puţin de 4 cai, dar, ce e drept, mer- 
gea ca fulgerul, câte odată pe trei r6te, r&mâind câte 
uria pe drum, a dispărut de vre-o 30-35 ani de când . 
diligențele ce se înfiinţaseră în principalele direcţiuni 
ale țărei ati fost însărcinate a purta gentel€ cu coros- 
pondența în ţară, purtată'pină atunci de curierii poş- 
tali în acele căruciore fără șini şi fără un cuişor de 
ler ; ca să 'şi inchipuiască cine-va căruciorul de poştic 
după acele vremuri, nu are de cât să 'Şi arunce ochii 
pe cărucidrele in care precupeţii vind-pe uliţile Ducu- 
roscilor zarzavaturi sati fructe. Ie „atEc: E: 
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- , , | a ucurese De la Bucureşti la Iaşi avusesem ca tovarăş de dan aress 
pe un lin&r compatriot 'Tudoiache=Diainandi, care stu- 
diasc la Paris — trimis şi întreţinut de o rudă a lui cul 

"avere — şi se ducea la Taşi in speranța de a contracta, 
o căsătorie bogată, dar care nu. "i-a reuşit. Inzestrat i 
de o inteligență deosebită, prin -studiile economice co, | 
făcuse la Paris, ar fi putut fi de mare fvlos patrici lui, 
mai,cu s6mă p'atunci când omenii învăţaţi erati forto 
rară, dar devenind- fanatic de sistemul falansteric a lui 
Fourier, ma- putut fi. folositor nici ţării nici lui. | /6 

Ta intârcerea sa. din Paris ne aspirând de cât la în- 
tocmirea de [alanstere, propovăduia furierismul cu toti, 
locul de care era insullat; “s'a adresat ia generalul 
Risseleli şi la miniştrii, care toţi căutară a'l face să | 
lase utopiile lui, şi ofereaii posturi in care ar fi putut i 
să puic în serviciul (Grii capacilatea şi cunoştinţele sale. i | 
EL însă cu nici un chip nu consimţea să renunţe la 
ideile lui şi sfârşi prin a îndoctrina un tin&r proprietar i 
din Ploieşti, — — Manolache Bălăceanu — = care întreprinse :. 

P
E
 
a
a
a
,
 

  

7,



— 
| 

i 
i 

| 
4 
i 

a 

IT 

i 

a 

la moşia lui Scăieni situată în sus de Bucov, întocmirea 
unui falanster sub direcţiurica lui Diamandi. Pesultaltul 
lu risipa unci sume însemnate din partea proprietarului 

Pălăccanu, iar din partea lui Diamandi ideia fixă că 

nereuşila întreprinderii nu-putea fi atribuilă de cât 
_ignoranţei şi pulinci pricepere a omenilor. 

“In cele din urmă bietul Diamandi desilusionat şi des- 

 curajat, se retrase la Câmpina unde unchiit- -meil Tancu 
„ Câmpineanu îi dete asil; nu trecu mult şi muri acolo 

; aproape. în miscric, rouretat de aceia care avuscră ocu- 
i | 
4 
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f 
vădut ci, infundat întrun fotoliii mare dinaintea biu- 

siunea a aprecia inteligența + şi cunoştințel lui ceo- 

nomice. 

* 

Diamandi nu nva lăsat-să plec lu Paris fără imi da 
o scrisore de recomandalie pentru Fourier a cărui cu- 
noştință am făcut'o cu multă mulţumire indată co an 

ajuns la Paris. E ” 

Celebrul economist într”o vârstă înaintată când Pam 

oului lui, înconjurat din tâte părţile cu mulțime de 

cărți, ma priimit cu muMă bunătate. După ce mă în- 

ș trebă despre situaţia ţărei nostre, critică pe Tudorache 
i | 

i 
j 

ii lăsa prea mult a se conduce şi adăogându'mi: doctrina 

Diamandi de ideia co a avut să caute a aplica doctrina 
| falansteriană la noi, imputându'i imaginaţia de care se 

“suea în privința organisației societăţii cere încă nule 

studii și multă judecată ; mă întrebă la urmii ce stu- 
dii am venit să fac la Paris; la r&spunsul meii că o să 
studiez: medicina, na incurajat. (icendu'mi că fac prea 

bine să învăţ o specialitate și ma povăţuit să nw ii 
„pierd timpul în Paris, să'miă păslrez -scinălatea și să. 
It ME arunc. în cunoștințe speculalive de care voiii! 
aved “destul Limp a mă ocupa odată ce voii, isprăvi 
studiile iiicle regulate. Povețele lui Fourier. dovedeaii 

A



43 

   

    

  

din parte'i simliminte nobile şi un caracter filantropic: 
Fourier in preocupaţiile- lui de . misoriile omenirei, 

işi întemeia dectrina sa pe credința ce avea că omenii! 
fiind conduşi în lume mai mult de pasiuni, prin aso- | 
ciațiunea propusă de densul, pasiunile cele rele bine | p 
dirigiate, puteai fi, ca şi cele bune, utilisate spre *] ( 

" losul obştesc. 
EI a avut mai mulți discipoli, bărbați do valâre, acela + 

insă care prin. cunoşiințeie „prin scrierile” lui și numai ! | 
Duţin prin viața lui privată, s'a distins mai mult, a fost. 

- Victor” Considerânt care a murit de curend inte” o A, 

  

forte - inaintată, 
Contele de Paris, într'o serisâre adresată mai douniid 

unui cunoscut al sâii do la câre primise o notiţă bio= | 
grafică asupra lui Victor Considerant — scrisâre ce ami 
cilito în gazeta franceză «le Temps» — arată multă 
stimă pentru (! onsiderant; dice că «ţine minte 'din co- 
pilăria lui cum se vorbea. de Considerant ; că tipul uno Ț 
ascinenea Gmeni a: dispărut, în Ii anța, și că grei s'ar. 
mai găsi astă-di. omul de atunci, onest, desinteresut, oi 
care aspira a preface socielatea prin cuv ent, prin ru- r 

“iune, prin exempluri de virtuţi private, şi care, indli- -/ "fer ent la forma de guver năment, nu întrebuința violență / 
spre tri umlul sistemului s&i.» N cut, 

MI 

| LL 

* 

Despărţinda- -mă& “la lași de tovarășul meă; după un 
drum d? aprope două dile, di și nople in ciiruciorul de 
poştie, inâncând ce găseain prin hanuri şi cârciumi 

„murdare, am ajuns. la frontiera Bucovinei unde după . 
xre-o două ore de formalităţi la vamă, am intrat. înu”o - cărulă ovreiască care m'a dus la Cernăuţi. Ă 

N'aş vrea să compar starea de la noi din ţară dup'atunei 
cu acea ce se presintă la vederea mea îndată co intraiă în 

* Bucovina ; voii dice numai că eşam din tara, nâstră care - 
N
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fusese socoli întregi icatru a tot felul de devastaliuni, 
şi intram înt”o ţară înzestrată cu o administraţie regu- 
lată, liniştită şi care, abstracliune făcend de. nenoro- 

citele împrejurări politice carea despărţit-o de Moldova, 
putuse să'şi intrebuințeze tote resursele la îmbunătă- 
țirea ei morală şi materială. 

La Cernăuţi unde m'am putut odihni intrun hotel 
curat şi unde, pe cât mi-aduc aminte, am dormit dus 

- aprope o di şi o nopte întregă, am avut. cea mai mare 
- mulţumire să găsesc patru tineri compatiioli din Iaşi 

- cari şi ei mergeau pentru studii la Paris, Niculae Docan, 

Panait Radu, Vasile Alexandri şi Alexandru Cuza, con- 
duşi de un profesor anume Furnarahki, tatăl sâi unchiul 
D-lui Fuarnarachi, pe care am avut plăcerea săl am 
acum 3—4 ani ca coleg în Senat. 'Tot la Cernăuţi am 
mai găsit pe căpitan Dumitru Mănescu—talăl amicului 
meii “tolyv Mănescu—care intrat in miliția natională la 

formarea ei, fusese numit adhiotant al lui Alexandru 
Vodă Ghica.şi trimis in misiune la Viena. > 
Cui din noi Românii -cari ne intâlnirăm atunci la 
Cernăuţi putea săi trecă prin gând că peste 20—95 de 
ani Franţa şi Englitera împreună cn Piemontu, vor arma 
flotele lor, vor merge să combată pe Nusia in Crimea, 

vor inchoia la Paris după Diruinţă tractatul prin care 

Principatele nostre eşind de sub protecţiunea exclusivă 

a Rusiei, vor intra întwaceea colectivă a Puterilor Eu- 

-ropenc, şi consfinţind anticele “nostre dreptu faţă cu 
“Turcia, vor asculta—de şi in parte—dorinţele exprimate 
de Divanurile ad-hoc, vor admite in Conventiunca * 

de la Paris, intoemită pentru administraţia interidră 
a [ârei — in locul Regalamentelor organice — priu- 
cipurile cele mai moderne, și în urma celor mai mari 

lupte in contra intrigilor interidre şi exteridre, vom 
avea în ambele principate un singur Domn, pe unul 

din menţionaţii mai sus patru tineri, şi indoita sa alo- 
z
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gere va servi ca indrumare la complecta realizare a 
- tuturor dorințelor nostre? Dar să nu anticipăm -asupra 
acestor fericite evenimente despre care voiii avea oca- 
siunea a vorbi mai târdii, 

* 

La Cernăuţi a trebuit să aştept două- dile» plecarea. 
 diligenei — Filw agen —, Tinerii compatrioți prinseseră 
"mai dia vreme un Eilwagen-extra ; cu tote acestea călă- 
toream cam. impreună intălnindu- -ne po drum, pe la . 
Lemberg, unde a trebuit să ne prim 0 di, la Viena 
două dile şi astlel înainte până la Paris. 

Călătoriile p'atunci cereait mult timp, deosebit că crai 
neyoit să te opresci p'in oraşe unde nu găscai lol= 
deauna locuri în diligențe, apoi Eilwagenu austriac, pro- 
cum şi cel dup'in Statele germane, mergea fârte incet; 
el nu eşea nici-odată din treapădu cel mic al cailor, 
de şi caii erai mari şi bine hrăniţi şi soselele protu- 
tindenea de minune, bine” întreținute şi pe lături cu. 
şanţuri şi cu plopi inalti; de multe ori postaşul moţăia - 
pe capră și când se deştepta da din! trompetă ca să 
arate că nu dorme; la cele mai mică utcuşuri şi cobo- 
rişuri sc da jos după capră, deschidea uşa diligenţei 

-Şi Lăcea semn. călătorilor sii se dea şi ci jos ca să.uşu- 
Teze trăsura. 

La Mânich am găsit tei compatrioți, pe Cănănău de 
la Potoșani, pe Nicu Ghika-Comănăşteanu, tatăl stima- 
tului Dumitru Ghika, şi pe Iancu Kretzulescu vrul moii; 
mai fusescră acolo alţi trei tineri după la noi, Rola, şi. 
Roset din Moldova, şi Slege — fiul farmacistului Stoge 

"din Ducureşti — devenit ministru sul” Vodă Cuza, dar 
in urma unui duel ce avusese cu un Pavarez unul din 
ci—uu mai ţiit minte care—asistaţi. de coi-Valţi doi ca 
martori, fiind urmăriți de poliție fusiseră ă în Elveția. : 

a
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In sferşit după o călătorie de vre-o 94 dile de la ple- 
carea din Bucuresci am ajuns în Paris şi am tras Wa- 

dreptul în rue St-Jagques, într'o casă unde şedeaii Iancu 
Filipescu — Vulpaki — Neculaie Cantacuzin-Păscanu de 
la Taşi şi Mihalache Anagnosti. Ca compatrioți, deosebit 

- de cei patru cu care călătorisem şi care ati ajuns mai 

d'odată cu mine, nu mai crai în Paris de cât fraţii 

Niculescii Nicolae şi Stavrache, [raţii Filipescii Costache 
şi: Alecu, Ilrisoscoleu. Iancu Filipescu, Anagnosti şi 
Jlrisoscoleu urmaii dreptul, Cantacuzino Păscanu ca și 

Stavrache Niculescu care Datin în urmă: încă tinăr -a 

incetat din viață, studia fisica şi.himia, Nicolae Nicu- 

lescu urma scâla politechnică. In urmă treptat după 
mine, ait venit Iorgu Brăiloiu, Negulicii, Ion Ghika, 
fraţii Golesci, doi ai lui Dinu Golescu şi doi ai-lui 
Iordache, lancu Florescu — Generalul — Dumitru Bră- 

tianu şi fraţii Ghika, Iancu şi Aristide însoţiţi de un 

grec Lichiardopulu, şi ast- fel numărul studenţilor Po- 
mâni crescuse, dar risipiţi prin oteluri se 'vedeaii rar 
şi nu puteaii să'şi comunice nuvelele din ţară. Seri- 
sorile nu puneaii mai puţin de 21-22 dile de la Ducu-" 

“ vesci şi Iaşi la Paris; de talegrăfe şi de călătorii cu 

drum de fier nici că se visa p'atunci. Guvernul în Paris 
corespundea la nevoe.cu autorităţile dup'in departa-. 
mente prin semnale aşezate pe vârlul unor turnuri 

clădite pe înălțimi din distantă în distanță şi care nu 

puteait funcţiona de cât pe timp limpede. 
Părinţii care din Bucuresci sait Iaşi işi trimiteait copiii 

spre învăţătură la Paris se despărțeaii. de denșii pentru. 

5—0 ani, de nu pentru tot-d'auna. 
Acele greutăți simţindu-le cu toţii, câţi- va dintre noi 

ne-am înțeles ca să căutăm o casă în caro să ne în- 
voim a şedea impreună ca Îraţii, de nu toţi, dar câți 

mai mulţi vom putea, şi păstrându-ne iubirea de ţară, 

să ferim. pe cei mai lineri dintre noi de-a lace cunos-
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cințe vele şi dându-se la petreceri să 'şi negligeze stu-. 

“diile şi să "şi uite. țara. 

Cantacuzino — Pâscanu — găsise in rue St-Iiyacinthe. 
— stradă dispărută cu ocasiunea radicalei prefaceri a 
caxtisrnlui latin subt” Napoleon IIL— o cas ă mobilată 
ținută de o fvancoză D- -na Ducolombier unde aveam şi - 
masa ; casa însă avend numai vre-o 11. camere, n'am 
putut "intra intr'insa ca pensionari de cât:Cantacuzino, 
Iancu Filipescu, fraţii Golosci, fraţii Ghika, Ion Ghika, 

„Brăiloiu, Panait Radu, Anagnosti, Negulici şi oii; o sin- 

pură cameră fusese inchirială unui francez student în 

drept, Poujade, care în urmă mutându-se acolo, ca- 
mera. lui a râmas tot pe seama noslră. - 

Tatâmpiarea a adus mai târziii ca acest lină student, | 
Poujade, să fie numit la 1849 Consul general francez . 
la Ducuresci şi. să se insore cu una din felele- lui Tez- 
dadea Costache 4 Ghika. a. 

* 

Rămâind dar numai români în pensionul din rue St- 
IIyacinthe, diua fie-care din noi mergea la studiile sale, 
iar după masă seara ne coboram în grădiniţa casei şi 

o. oră-două până a nu ne retrage fie-care în camera sa 
şi a ne pune la studiile noslre, ne întrețineam asupra 

senorocitei situații a ţărei, asupra viitorului la care 
aspiram, precum. şi asupra datoriei co no era nouă | 

impusă odată ce ne von întârce în căminurile nostre: 

Tot de- odată politica generală a Europei nu ne preocupa 
„mai puţin şi găscam minute spre a citi-gazotele şi a. 

nec ține in corentul evenimentelor. Principatele nostro 

„fiind p'atunci mai puţin cunoscute de cât*țările cele 
mai depărtate, căutam cu tolii a întreţine adesca ori 

presa franceză despre dânsele și a atrage atenţiunea 
cător-va owmeni politici asupra primejdiilor ce le a- 
meninţa. |
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Dacă convorbirile despre, țară erai liniștite căci în 
cea-ce' privea presentul şi viitorul ei,.nu putea fi deo- 
sebire in vederile nostre, când veneam însă a vorbi 
despre opinii politice, nu ne prea puteam, învoi şi dis- 
cuţiunile aprinzându-se, deveneaii câte-odată cam vio- 
lente, căci alături cu mai toţi dintre noi care aveam 
idei liberale democratice, eraii doi-trei cu idei de tot 
retrograde şi mai cu sâmă Anagnosti, tinăr forte în- 
teligent şi forte aplicat la studiile sale de “drept. Nu 
pot uita o discuţiune asupra principiului egalileiței : 
“Anagnosti susţinea cu multă căldură deosebirea ce trebue 
să existe înlre aristocrat şi intre burghez fie el cât 
de cult şi cât de onest; in aprinderea discuţiunei Iancu 
Filipescu, Vulpaki, îl apostrofă zicându-i: «dacă d-ta 

„. [aci astă distinețiune, din par te-mă pretind ca'de auli - 
înainte să fie distincțiune și între noi anuindoi», a- 
cestă” apostrolă răni atât de adânc amorul proprii a al 

; tinărului în cât se retwase din cercul nostru, n'a in- 
Ş i târzi at însă în urmă a relua cu noi relaţiile amicale ce 
"ne- legaii pe toli. __ 

Cei-Palţi compatr ioți imprăştiaţi in Paris nu venea 
“mai pulin să ne vadă din când. în când, unii din- 
uenșii. însă cu gândul mai mult la distracțiile, din 
grădinile publice nu găscait se vede destulă plăcere în! 
societatea noStră, 

* 

[n acea, epocă se alla in Paris o mulţime de polonezi 
care în urma înfrângerii revoluțiunei de la 1830—31 emi- 

- grascră în Franţa. 

Cunoşteam mai mulţi dintre ei care vencai să ne 
“vadă iu rue St. Ilyacinthe: Contele famoisky, om lorle 
dislins prin cunoştinţele sale variate şi prin caracterul 
sâit. Nepot al prințului Czartorisky, el lusese şei de 
stat-major” în avmala poloneză; păstrând şi inai târdiii
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relaţiile mele cu densul am avut plăcerea al rovedea 
la 1355—56 în timpul războiului Crimeii, la Constanti- - 
nopol unde mă dusesem şi cu, şi în urmă la Ducureşti 
unde a petrecut mai mult timp. T chaicowsky, bărbat 
de o inteligenţi rară şi de un caracter cavaleresc ; in 
Paris devenise unul din cei mai însemnați redactori ai 
ziarului «le Sicele», şi tot de-o-dată seria romanţuri 
«le vitejie. . La declarația r&zboiului in. contra. Nusici, 
cl s'a dus la Constantinopol şi subt numele de Sadyk- 
Pacha a luat parte la răsboiul din Crimea în capul le- 
giunii poloneze; mai mulţi români ait combătut alături 

_cu densul, Colonelul Obedeanu, Pantazi . Ghika şi Îvate- 
meu Mitică Rretzulescu, ăi 
Am mai cunoscut pe savantul Istoric Lelowel, pre- 

sidentul comitetului cmigraţiunei poloneze, dar care în 
urma scrierilor sale polilice în contra 'Nusiei-a fost 
silit de guvernul francez să plece din Paris şi s'a rolras 

„fa Pruxellos unde impreună. cu Ion Ghika lam mai 
vâduL lă 1837 in timpul vacanțelor ndstre şcolare. 

Versonagiul cel mai insemnat al emigraţiunci polo- 
neze era prinţul Adam Czartorisky care fusese unul din 
favoriți: Impăratului Alexandru I şi ministrul să la 
afacerile strâine, Crartorisky ] la isbucnirea revoluţiei 

„lu numit president al guvernului provisoriti. [n Paris 
ca emigrat “se bucura de stima şi venorațiunea tutulor, 
lu seratele ce da în vestitul otel Lambert, dovenit pro- 
prietatea sa, se intâlneaii cei mai 6minenţi bărbaţi po- 
lilici şi mai toţi diplomaţi; cram- şi noi invitați la acele 
“scrale si Gzarlorisky ne primea cu multă atabilitate. * 

__ Nenorogita situaţie în care se găseaii emigraţii polo- 
„nezi în urma intrângerii revoluţiei cu tâte eroicile lor - 
sforțări, ne atrăsese simpatiile nostre pentru dânşii ; 
ele dovencait şi mai „vii când ştirile ce primeam din 
laşi şi: Ducureşti ne arălaii tendințele consulilor “ruşi 
de a se amesteca în afacerile ţării din ce în co mai 

4:
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mult şi ne , făceati să ne. îngrijim de co-ne: pote aștepta 
şi pe noi ; fără însă a primi să intrăm in' comitetele şi 
intrunirile lor, relaţiile n6stre erati cu totul „amicale. - 

Pensionul nostru din rue-St. Iyacinthe n'a ținut de. 
“cât vre-o doi ani şi sa desființat: Tancu Filipescu şi . 
Anagnosti « săvârşindu'ş „Studiile sait intors în tară, 
Neculaie Cantacuzino- Dişeanu de şi vrea să mai r&mâie 
in Paris, după stăruinta insă a părinţilor lui s'a întors, 
şi ella, Tai unde peste puțin Sa însurat, cam fără voic, 
cu o D-şără Paladi, s'a dus pe -urmă în Italia und. 
bietul tin&r a murit lăsânul o iată car6 sa măritat. cu 
un prinţ Wiughenstein, iar văduva lui u luat în a doua 

căsătorie pe un spaniol Marchis Dottmar. 
De şi „Pensionul Du Colombier n'a mai existat, prin- 

cipiile insă cc aii dominat în. sinul'niieei. n6stre colon! 1 
nt Sai păstrat mui puţin de românii r&mași în Paris. 
“Ta sosirea mea în Paris, la 1834, in timpul vacanţelo: 

şcolare, spre a'mi complecta cunoştinţele cerute la exu:" 
menul de Pacalaureat, ani luat doui profesori, unul de 
matemilică Şi altul de limba. latină; acest «lin urmă, 
anume Satur, avea .de elevi pe toli românii, “bărbat 
invâţat şi forte inaintat în vestă, el luase “parle la 
revoluţia cea mare şişi păstra nu numai ideile re- 
publicane dar şi portul din acea epocă... De la mine. 
Salur trecea in camera alături la Anagnosti căruia în. 
da lecţiuni de liieratură. Anagnosli care se ocupa.mult:. 

-de > politică, se împăca puţin cu ideile moderne şi”i plăcea 
„cu deosebire controversele; inchipuindu-şi că va „pulea 
converti pe bătrânul republican, se apuca cu dânsul. 
la discuţiuni politice ŞI. anim din cameră de la mine 
pâ. Satur care, „Prin. spiritul s&u viii şi sarcaslic, nu 
“mai păzea nici o: măsură in combater ea ce făcea ideilor 

- elevului scii, - 
” * 

* 

[i 

La deschiderea cursurilor anului şcolar 1834-39, in-



  

scriindu-niă lu Facultatea as medicină, am inceput N 
indală a urma cursurile de fisică, de. chimie şi de is-- 
torie naturală, materii cerute asemenea la ex xamenul Ş 
«de. Bacalaureat. "Tot de-odată am inceput 'studiul ana- 
lomniei şi disecţiunile. Frecuentam spitalurile pentru a 
ME deprinde” cu bolele şi a asculta cliniciie - profeso.- 

rilor, ast-lel că la Septembrie 1835, după ce trecusem, - 
in cursul anului bacalaureatul, am putut concura pentru . 
externat şi am lost admis" ca extern în serviciul cele- 
br ului anatomist şi chirurg Jules Cloquct..Aci între alţi 
„coleui. externi am avut pe Gustave Flaubert: care căţi- | 

pa
 

va ani în urmă a părăsit medicina şi a devenit vestitul 
ronmiancier, autorul romanțului” «Madame Pavaryo.: 

Voința mea, odată admis extern, cra să concurez 
penţru internat şi m& pregăteam pentru acest sler şit: 

bătrânii. mei părinţi insă in “dorința de a mă vedea cât 
„mai neintârziat lângă dinşii, aii stăruit ca să'mi săver- 
ese. studiile regulale,. să iaă. doctoratul: şi să mă îin- 
tore in (ară, ceia-ce am şi. lăcut renuuţând la dorinţa 
ce.aveam, şi asi-lel după ce am trecut examenele ce: 
rute pentru doctorat, la unic 1839 am suslinut inaintea 
juriului Facultăţii de mediei nă tesa mea şi am dobândit 
diploma de Doctor. a . 

, a 

Urmând studiile miele găseam minute de a merge 
căto-odată la Camera deputaţilor unde un camarad care, 

„avea pe tatăl sâii deputat: imi: procura bilele derintrare. 
asistam la desbaterile instructive şi de cel mai. mare 
interes al eminenţilor bărbaţi de: stati acelei epoci, 
oratorii cei mai mari ea Cousin, Villemain, Molă, Guizot, 
“Thiers, Odillon Paiot, Berryer, de Lamartine, Broglie, * 

- Montulambert la Camera Pairilor.. Mai toți aceştia aca- 
demiciani, profesori celebri de filosofie, istorie” şi lite- . | 

"ratură la Collie de lrance şi la Sorboriă, combătuseră, 
prin: scrierile lor şi prin discursurile celg mai elocuente 

, . , îm



in Cameră, reacţiunea orbă a guvernului Nestauraţiei, 

contribuiseră lu revolulia de la 1590” şi inuauguraseră În... - 

urmă, sub Regele Ludovic Filip VOrlcans, memorabilul 

uuvern parlamentar. Socialiştii de astădi nu apăruseră 

incă in Cameră, nică anurhiştii cu lLombele de dinamită, 
| * | - 

_ Scirile ce ne venea din ţara noastră erai fourte triste, 
ne ingrijeait. şi ne preocupaii foarte mult: nedreptăţile; 
și abusurile pe care generalul Kisseleit le combiălea şi 

se silea.a le stârpi, incepură după plecarea sa u se 
intinde din ce în ce mai mult în toate ramurile adimi- 
nistraţiei ; diferitele creaţiuni şi imbunătățiri prevâlulu 

in regulament stai in amorteală ; guvernul nepăsălur 

pentru ori-ce progres in fară, persecuta prin lole mij- 

locele aspiraţiunile patriotice ale bărbaţilor luminali 

ce administraţia liberală a generalului Kisseleit deş- 

teptase în societatea Română. 
Din parte-i, Consulul rusesc arătându- -şi pe [aţă inrâu- 

rirea su până in cele mai mici afaceri ale țării, nimicca 

cu desăverşire pe Domn şi păreau a încuraja acea stare 

de lucruri: Rusia nu'şi da seamă cât politica, putin 

prudentă, urmată de agentul sâii, slăbea din partea Bomă- 

nilor simţimentul de recunoscință pentru binele ce le [ă- 
cuse scăpându-i de dominaţiunea sălbatică a Turciei. 

Oposiţia ce se formase în obşteasca adunare și in 
capul căreia crai: Iancu Câmpineanu, Grigore Canlucu- 
zino, lancu Russet, nu înceta a denunța relele ce in- 

- cepuseră a apăsa pe țară; dar tote luptele lor remă- 

ncaii fără resultat în faţa omnijiotentei Consulului.rusec. 
Dar ccia-ce mai cu sGmnă intărâtă lumea în cele «din 

urmă, fu când află că Consulul cerea cu stăruință la 

Domn ca să siliască ohşteasca adunare să inscrie în 

Regulamentul organic un articol după care nimic nu 
se mai putea modifica in acest Pegalument fără scirea 
şi autorisaţia Puterilor Suzerune şi protectrice. Consulul 

-



53 

  

pretindea că acel anvticol fusese admis de adunarea - 
extru-ordinară do la 1891 şi că din crore remiăsese 

neinscris-si nepublical. » 
* , 

In astă stare de lucruri, lancu Câmpineanu in inte- 

“legere cu partidul patriotice se hotără a se duce la Paris 

și la Londra spre a atrage -atenţiunea puterilor occi- 

dentale usupra primojdici ce ameninţa viitorul princt-. . 
„patelor, Călătoria ce făcu până la Constantinopol siră-, 

bălend t6lă 'Furcia călare, fu din cele mai grele. Pe la 

lutie 1859 ajunse în Paris unde îl primirăm cu braţele 
deschisă; publică o broșură în care descria lista si- 
tuaţie a țărci, avu întrevederi cu Thiers, Ministrul alu- 

cerilor streine şi văzu mai mulţi bărbaţi -polilici. 
Trecând în urmă la Londra v&lu asemenea pe. Pul- 

merston “ce se: alla în capul guvernului ; misiuneu 

Câmpineanului pe lângă Cabinetele Parisului şi Londru, 

in imprejurările în care -se'alla Europa, nu avu pentru 

„moment un resultat simţitor. Miniştrii deteră cea mai 
maro atențiune la expunerea ce le făcu Câmpineanu 

despre ţară, dar se mărginiră:a'i da, speranţe pentru 
viitor. rebuo insă să constatăm că acea misiune u 

Câmpineanului a lăsat în curțonele ministerului aface- 
rilor streine a ambelor state occidentale urmele. sale 

“care nu putin a contribuit asupra polilicei ce ele air 

„adoptat mai tăezăii in afacerile nâstre. o 
> : . 

[n tot. timpul căt Câmpineanu i petrecut la Paris şi 

la Londra, euricrii intre Petersburg şi Constantinopol, 

viu lipsa pe atunci a corespondenţei lelcgrulice, se in- 

crucişa- mere; mișcarea Câmpineanului dele mult 
de lucru la Pelerșhurg; Rusia represontă la Constan- 
linopol demarșa Câmpineanului mai mult decât semeţii, 
o califică de act de revoltă in contra Puterilor suzerane - 

și prolectrice, şi ceru Porlei să'l oprescă da se intorce
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„în țară si să exileze într'un oraş în Turcia: Porla, de. 

şi nu văduse cu ochi răi intreprinderea Câmpineanului, 
la inceput Îu silită a primi cererea Rusiei şi desemnă 
Filipopoli ca loc de exil. In urmă insă dându-şi mai bine, 

_Seama “de grăvitatea lucrului şi nu mai puţin apreciind 

observaţiile indircete ale umbasadorilor Englilerei - ŞI 

Franţei, scose un firman d8 exil în ţară. Rusia insă 

care cunoscea forte bine popularitatea şi simpatiile ce 

“avea Câmpineanu în ţară, nu îngeta de a cere la Porti. 

exilul “lui în Turcia. In intervalul acestei negocieri, 

„Câmpineanu luă drumul ţării prin Austria şi ajuns la 

Caransebeş in Banat se vădu oprit de autoritățile lo- 

cale de a merge inainte. Peste vre-o trei patru «ile insă, 

in urma protestării Câmpineanului in contra arbitrare 

procedări ă autorităţilor austriace, i-se dete voia a-şi urmau 

drumul în tară şi îndată ce a ajuns-in Bucureşti Îu 

exilat la monastirea Mărgineni, unde a lostinstulul în 

apartamentele Egumenului fără ca să fie permis cui-va - 

să mergă săl vadă. In calitatea mea de medic-am putut. 

în iuter valul de vre-o sase luni, cât-u stat închis la Măr- 

uineni, să merg să'l vizitez în vre-o trei patru rânduri. 
E 3 | 

Acţiunea patriotică a_Câmpineanului şi ostilitateu lui 
-in contra Rusiei la costat atât pe densul, cât şi pe 

intrega lui familie, sacrificiul unci averi: colosăle: In- 

u'adovâr ultimul Prinţ Dimitrie Cantennir, care a murit - 

la Iunie 1820 fără copii, şi cu. dânsul sa stins astă 
“ilustră familie, prin testamentul “săi de la 1819, lăsase 

LOLlă averea „lui niobilă și “imobilă, care se urca la mui 

multe milidne,: moștenitorilor lui de sânse, lraţilor Câm- - 

pineni şi surorilor: lor, Anica Kretzuleusca, mumă-nea,. 
Maria Ghika, muma lui Ion Ghika, Anastasia Slătineanu, 

Eleni Cantacuzino şi Salta, 'soţia'cea d! intăii a lui-lancu! 

Oteteleşanu. - - 

Sora, acestui Prinţ Dimitrie Cantemir fusese măritată
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cu Pantazi Câmpineanu, moşul Câmpinenilor şi surorilor 
"lor, Păstrez mai multe “scrisori, unele în franţuzesce, 
altele în elinesco,: 'ce- Cantemir seria atât ncpotei lui, 
Tauxandra Câmpineanu născută Cândescu—una din cele 
mai vechi familii ale ţărei cure s'a stins asemenea-—căt 
şi celui mai "mare fiii al.ci Costache Câmpineanu. 
'Tâte scrisorilă acestea, unele dupe la inceputul seco- 
lului, şi cea din urmă de la Ianuarie 1820, exprimă 
in termenii cei mai călduroşi simţimintele de afectiune 
ale lui Cantemir pentru nep6la sa Luxăndra Câmpi-. 

* neanca şi pentru fiii şi fiicele sale. In cea din urmă seri- 
soro, datată de la Kiew şi adresată lui Costache 'Câm.- - 
pineanu, Cantomir iv scrie să mergă să'l intâlnescă la 
Lemberg şi de acolo. să. mergă impreună la băile de | 
la Tâplitz. 

După mortea -lui Cantemir, Câmpinenii vrend să în- 
tre în stăpânirea averci lăsată lor prin testamentul ce 

„Posedai, li- sait intentat proces de către un Prin Sa- 
hovskoy —rudă colaterală prin alianţă —și de câtre O 
altă rudă depărtată, Contesa Bulgarin, pe care Cante- 
mir o luase în casă ca să! ingrijască la bătrânețeie 
lui. Acesta din urmă işi întemeia pretenţiile ci asupra: 
averei lui CGântemir pe! un testament lalş, ticluit după 
mortea Iti ; cu tote acestea ultima istanță judecătorescă 

„a recunoscut acest din urmă testament de bu şi a 
Osândit pe. Cânpineni la cheltuoli de judecată ce s'aii 

“urcat la 9300 de galbeni. 
Am avut ocasitinea, cât. am fost, ca ministru: la Pe- 
“tersburg, să cunosc atât pe un nepot al Prințului Sa- 
hovskoy, cât şi pe lata Contesci Dulgarin măritată cu 
generalul Verighin, membru Consiliului Imperiului ; 
măsa însă, Contesa Nulgarin, nu-i lăsase mare stare din 
averea „ce câștigase pe nedreptate: parte: o cheltuise în 
juulec ală şi parte a risipise. 

* 
.
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La Septemvrie 1899, după ce "mi-am săverşit studiile - 
“znele “in Paris, am plecat ca să mă intore în ţară; cinci. 
ani Şi câte-va luni de când me despărlisem de părinţi. 

Din Paris până la Natisbone am mere în diligență; 
drumurile de fier abia -incepuseră, erai câte-va linii 
mici pe ici pe colea; în Franţa deosebit de calea fe- 
rală cu cai de la Lyon la St-Etienne, abia se înfiin- 
jase de la Paris la St-Germain şi Ja Versailles: La 
'atisbone am luat vaporul şi am lăcut călătoria cea 
mai plăcută pe Dunăre până la Orşova -oprindu-mă la 
Viena-şi la Pusta unde se schimba batelele, fiind.din 
ce în “co mai mari cu cât coborai Dunărea. Date- 
lele erai pe cât se pote de curals, confortabile şi Su- 

„cietatea pe densele cca mai aleasă, De la Orşova la 

Turnu-Severin apele fiind lore : mici, şi stâncele pe 
Dunăre încă în fiinţă pe atunci,am mers cu mai mulți 
călători care veniseră şi că cu Datelul, pe marginea riu- 
lui in trăsuri destul de como'le ale Companici. 

x 

La 'Tarnu-Severin spre a coboră tot cu vaporul până 
a Giurgiu trebuind a'l aştepta vie-o 4—35 dile până să 

se intorcă de la Galaţi şi că avend cea mai mare no- 
răbdare a ajunge cu o oră mai curând la Ducuresci, 
am luat un cărucior de poştie şi drumul fiind fără no- 

voie pentru că nu ploase de mult, nam avut a suteri 

„ue cât de praf ardicat ca norii de cei patru cai iînhă- 
mali la cărucior şi pe alocurea de hopurile ce făccaii 

să sară de câte o palmă in Sus căruciorul şi i in vre-o 50) 
de ore am ajuns: în Bucureşti. 

* 

 TCâlo-va dile după sosirea mea în Ducureşti, nani 
presentat la Alexandru Vodă Ghika, care mă cunoscea 

Bi «inaintea plecării mele la Paris pe când nu se [icuse 
: Domn. Vodă Ghika primindu-m& cu cea mai mare ala- - 

„4 bilitate, cea Vinteiii intrebare ce'mi-a adresat intrun 
mod familiar, a fost, «că ce idee am avut ca să în- ! 

| 
i



   
7 Na! vă medicina, că nu e de mine, că s'o las"ii; Atu Şi | 

, 
4 

să urmez cariera părinţilor şi moşilor mei» "i-am r&s- 
puns că timpurile vechi ait trecut, că trebue să cău- 
tâm şi noi a păşi inai ne alături cu poporele civilisate, 
că scopul mei, imbrățişând medicina n'a fost şi nu 
este decât de a ridica prolesiunile liberale atât de des- : 

„preţuite la noi in ţară şi considerate de publicul ro- : 
mân de domeniul exclusiv al streinilor, lor numai 
aparţinând a fi. doctori, farmacişti, ingineri, artiști, ji 

„ete. "I-am expus dorinta ce aveam a infința An 
“trunul din spitalurile Capitalei, o sea de chirurgie ŞI 
a mă însărcina cu. insemnămentul ; lam rugat să nu; 
stăruie în propunerile ce'mi făcea, și să primescă ideia, 
ce'i emiteam, care va avea pentru țară cele mai. bune“ 

„resultate morale şi materiale./După ce lam văzut mai 
de multe ori, şi tot-dauna îhă primea cu multă ama- 
bilitate, în 'celc din urmă, Vodă Ghica câre nu era ostil 
ideilor moderne, apreciind propunerea mea, 'mi-a zis 
să mă inţeleg cu Irate-să&ii Banu Mihalache Ghica, Pre- 

_şedintele Eforiei spitalelor. Din acel moment reuşita 
proectului meii era asigurat; in adevăr, vechiul meit 
şei pe când eram egistrator la Curtea de Apel şi care 
imi păstrase totă afecțiunea, Ta primit cu multă. bună- 
voinţă ; ; greutăţile insă ce a incercat cu totă puterea de 
care dispunea ca irate al Domnului, ca -mare Vornic 
(ministru de interne) şi ca Preşedinte al Eforiei spitale- 
lor, aii lost forte mari, căci alături cu densul mai erati 
și alți. a-tol- -puternici cari prin şc6la. ce ceream să 
înfiinţez, mă taxui de revolutionar. Ast-fel dar abia 
peste doui ani, la Ianuarie 1819, am lost numit profesor 
la mica şcolă de. chirurgie înființată in spitalul Colţei, | 
Şi am avut plăcerea să v&d asistând pe Vodă Ghika la 
deschiderea acelei şcoli, origina- inv&ţămentului me- 

„ dical la noi în ţară la a cărui tr epiată desvoliare, şi în 
slerşit te transformarea în Facultate de medicină, am avut 

5



58 

Şi eu i fericirea.” mai târziu ca ministru Tostrucțiunei, 

publice să pot contribui. 
După regulile intocuiite de Regula ment, toți medicii şi 

chirurgii ce veneaii in ţară, erati ţinuţi să presinte diplo- 
- mele sută certificatele lor, Comisiunii medicale din Rucu- 

vresc! compusă de m&dicii acelor cinci colori ale Capitalei; 

„erai: la colorea roşie Dr. Alexundridi, la galben Dr. For- 
"Mion la verdehi. Pasti, la negru Dr. Gussi, la albastru 

Dr. Carazisu ; dintre: aceşti ciuci: medici erai vre-o doui -. 

macedoneni, pe' acel timp însă macedonenii se. dai de : 
„treci, nule plăcea să li-se zică că sunt vlachii, sai cum zi- 
cem astădi, români din Macedonia. ; Pe la 1851 cniaraflân- 

du-mâ la Paris îmi aduc aminte că întâlnind intrun salon 
doui lineri de la noi din țară, de origină macedoneană şi 

considerându'i ca compatrioți "i-am întrebat. ce români | 
Vai noştri mar sant in Paris, ei 'mr-aii răspuns cu - 
“multă mândrie că nu stiti, căci ei sunt greci. 'Toli aceştia 
insă, care se credeai înjosiţi atunci a fi numiţi ro- - 

mâni, in urma tractatului de la Paris şi în urma eman- 
cipărei nostre nu mai vreaii să auză de greci. 

* | 

Puțin timp după sosirea mea în Bucureşti am pre- 
„sentat şi ei într'o seră comisiunei medicale diploma 

„mea de doctor în medicină; membrii comisiunei "şi-o tre- 
cară, din mână în mână uitându-se la densa cu multă |. 

atenţiune şi” cu multă curiositate. Ca totă lumea în. 

„ Bucuresci se mira şi'ei cum un lecior de.boier mare— 

termenul usitat p'atunci—a putut să i'şi lase posiţiunea 

lui în societate şi să se ducă să-se facă doctor. Dar astea 
erai ideile epocei. Imi aduc aminte,lusesem numit medic 

de coldre, precum voiii arăta mai la vale; Alexandru 

Golescu—Ar ăpilă—întors în ţară cu diploma de lu şe6la - 

“centrală din Paris, usese numit conductor de şosele 
„Şi primise ordin să facă traseul soselei dela Ploeşti la 

Câmpina. Pe la, Iulie 1844, vrend să schimb aerul Bu-
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Ă cureştului am luai un , congediii şi Pam însoţit în lucrarea 
„sa; luasem amendoi. o: căruță cu diua; ajungend la 0 
cârciumă pe lângă Băicuiii, și bir jarul cerând aşi odihni 
Caii, ne-am pus “şi noi la umbra căruței să 'dejunăm, 
In acelasi timp doi negustori cari mergeaii şi ei spre. 
Gâmpina poposiră sub umbrarul de inaintea cârciumei, 
se uitati la noi-şi tânguiudu-ne îşi ziceati între denşii: 

-  «uită-te de vezi ce-a ajuns astădi feciorii de. boieri, un-. 
Golescu care: mă&soră drumurile şi un hreţulescu doc- 

tor». Noi audiam conversaţia lor şi abea ne țineam risul. 
„Dar astea erai prejudecățile timpului; ei nu puteai 

a “şi dea seama că noi in condiţiunile in care de buna - 
riostră voie ne- pusesem, nu făceim alt de căt să pre= - 
gătim. viitorul copiilor lor, ei nu înţelegeait că. brazda . 
plugului la care ne inbămasem nu va întârzia Şi da 

| rodul ei. i 
- a pei 

Yre-o două luni după într cerea mea în (ară, more 

doctorul” Estioti,” protomedicul —. Directorul serviciului! 
medical din ţară şi membru in Comitetul carantinelor. 

— Intre doritorii ăstai post, cel cu protecţii mai: pu- 
ternice era doctor ul Gussi, medicul colorei de negru ; 
“protectorii lui - alergară la-tote mijlocele ca să dobân- 

„ “diască. de la Domn numirea lui. -Vodă Ghika, trebuie. 
"so. mărturisesc, după multe Stăr uinţe: într ebuinţate pe. 

lângă. densul, declară în sler şit că-nu va numi. -pe Gussi 
protomedic decit daca că; : căruia, dicea el, se cuvine 
«st. post — voii priimi să fii, numit în locul “lui 
Gussi medic de colure, şi trimite la mine pe coivnelul 

Nicolae. Golescu, care îi era. adiotant, şă'mi comunice 
hotărârea lui. 

„Fu, care mă țineam în . lături in “adăstare ea realizării | 
proectulni. meii de înfiinţarea - şcolii de chirurgie, a- 

“preţiind simţimentul de 'delicateţă. al lui Vodă Ghika,.- 

şi făcend partea titlurilor ce avea doctorul Gussi ca om 
,
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inaintat în vârstă care servea țărei de mai mult timp, 
am “primit a îi medic la colore ea de negru. 

* 

Tn acea epocă atât în Ducuresci cât și în județe, nu: 
se aflau de. cât medici greci, nemți, unguri, cei mai 

“mulţi mazistrii chirurgi— oflicier de sante— şi patroni 
în chirurgie, eşiţi de prin universităţile Pestei, Vienei, 

şi” dileritelor oraşe germane. Chirurgia pe atunci era 
“in Ducuresci în starea în care să allă încă -astădi în: 
“malte părţi ale Orientului; ideia de sciinţă chirurgicală. 

nu se pomeriea ; instrumentele de chirugie ce se ve- 

deaii- în dulapurile spitalelor, figura mai mult ca or- 

namente şi rugineaii acolo fără a se întrebuința cine- 
va de densele. - | . 

Ca chirurg era in Bucuresci un francez anume. Mar-: 
sille care işi făcuse o specialitate de bolele _sifilitice . 
si se mărginea a face mici operaţii cerute de aceste: 

bsle. 
In spitaluri unde cazurile de chirurgie erati ameste- | 

cate în săli cu acele de medicină, se alai atașați pe 

lângă medicii şefi, chirurgi cari sub ordinile șefilor 

medici făceaii ceea ce se numesce mica chirurgie; 
ast-lel la spitalul Brâncovenesc era.un italian anume 
Nizatti, la Colțea, unde fusesem numit la 1851 medic 

șef, aveam pe Grunau. , 
„Pe lângă comisia medicală era or ânduit un chirurg, 

numit hirurgul orașului, însărcinat a da ajutore la. 
săraci la cazuri de accidente privitâre la chirurgie, şi 

a face autopsii medico-legale in presenţa comisiei me- 
dicale, dar acela ce ocupa p'atunci acest post avea atât 

de puţin idee de operaţii şi. de autopsii, în cât intr un caz: 

de ordin judiciar chemata face o autopsie, s'a încurcat: 
intratăt in căt a trebuitca unul din membrii comisiu- 

nei medicale să se achite de acestă simplă operaţie. 
B
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_ Aceasta era starea de înapoiere, de ignoranță, de pre-l 

„judecăţi, precum şi situaţia politică cea mai umilitâre 
d'acum 50 şi câţi-va ani. Drumul ce treptat am făcut 
de atunci în tâte privirile, este un ce de care ne pu- 
tem făli. Câtă deosebire de ceea-ce vedem 'astădi; 
sciințele, bele-artele răspândite în tote stratele societăţii, 
limba română formată cu literatura ci, universităţile 

“nostre frecuentate de tinerimea ţărilor vecine ; bărbaţi 
învăţaţi în tote specialităţile: medici şi chirurgi ro- 

mâni care nu insuflă mai puţină incredere de cât cei 

i
i
 

mai vestiți medici şi chirurgi dup'in cele mai mari :. 
capitale ; ingineri români distinşi care execută astădi : 
linii de fier intregi cu lucrările de artă din cele mai 
grele ; arhitecţi cari rivalisează cu architecţii capita- : 

" lelor celor mari; pictori, sculptori cari se disting prin : 
operile lor, jurisconsulţii şi avocaţii cei mai eminenţi. 

Nouile generaţiuni_cari se bucură astădi de atâtea : 
. e a e a EP . i 

progrese realisate şi cari pote nu'şi dai indestul sema 

de ostenelile şi de sacrificiile generațiunilor trecute, pot 
săşi arate nemulţumirea că în. 6re-care privință nu 

suntem tocmai ajunşi la nivelul ţărilor occidentale 
unde civilisaţiunea datează de secoli, ei însă, şi cu 

mine toţi acei,-puţini la nuină&r, cari ati mai r&mas 
din epoca regeneraţiunii nâstre, nu putemi de cât să 
simţim o bucurie patriotică şi ne. făiim cu mândrie că 

avem astădi o ţară . liberă, independentă şi înzestrată 

cu tâte instituţiunile naţiunilor moderne. 
da o 

* 

Domniile pe viaţă considerându-se după tractatul de la 

Anarianopol statornicite, ţara deşi nemulțumită de nu- 

mirea d'adreptul a lui Alexandru Ghika la 1834 de către 
Rusia şi Turchia în contra aceluiaș tractat, fericită insă 
„le a vedea incetarea provisoriului, şi ne aspirând de 
cât la ștabilitate, se creduse liniştită şi asigurată cel 

7
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putin pentru tot timpul. viețe lui Mexanăru Gila. 
Frământările, fierberile şi intrigile ce urmaseră intruna. -. 

din partea: mai multor așpiranți la “domnie până. în - 
ajunul numirei luj Ghika — frământări și intrigi forte” 

„vătămătore, mersiilui afacerilor publice, se potoliseră- 
Şi: lucrurile” păruseră intrate intro stare normală. Nu -- 
trecu “însă malt timp și mulţumită! intrigilor streine, 

"aspiraţiunile: la domnie şi 'cu densele frământările de 
tot felul reincepură, in societate. 

N 
EAI Pi 

m 
, 

“Epoca la care am ajuns cu expunerea amintirilor pre 
sinlă pentru mine Ore-cari greutăți ; evenimentele sunt 

” încă prea apropiate de timpul actual ca să pot fi iiber- 

an baraţiuneă mai multor amănunte: fără a numi per- 

'sânele “cari. jucau un tol politie 'p'atunci, conduceau 

“: atacerile publice şi puteaii, preocupându-se mai mult de 
viitorul țerii,.de cât de ambițiile lor personale, să iimpie: 

dice multe vele. Da - 
“Cea dinteit condiţiune a unui istoric, sait a, unui 

“_sinapla narator, este imparţialitatea şi adevărul, Şi eul. 

tomându-mă, în vederea relaţiunilor mele de societate 
"și de tamilie a nu putea: mă contorma cu totul 'astei . 

i. condițiuni, prefer mai bine a. mi-se imputa omisiunea: 

4 : voluntără a mai multor amenunte, de cât a . ridica sus-: 
>  câptibilităţi personale, 
is Ă 
  

x» 

* Consulul: rusesc . Paron- Rickman, care trecea de un 

spirit rieastâmpărat, nu lăsa .nici o ocasiune spre a-şi 

arăta amestecul săi in tote afacerile ț&rei ; in urma însă E 

"căsătoriei lui cu'o româncă, fata lui Costache Bălăceanu . 
ministrul Cultelor, fu rechemat şi inlocuit cu Titoft,. 
“care nu rămase ca consul în Bucureşti de cât câte-va 
„luni, — — timpul n ebaincios ca să ia cunoştinţă de e 6meni
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și de. lucruri. — şi ifu numit ambasador la Constantinopol, 
de unde cu influența sa ca: representant al Dusiei, putea 

“dirige prin firmanurile' înaltei Porţi. afacerile principa- 
telor ferind ast-tel cabinetul la Petersburg de a se 
expune: d'adreptul. 
„Am avul ocasiunea” mai. târdiu a face cunoştinţă cu 

“Titorr la Peter sburg, unde deşi inh”o vârstă forte în- 
Daintată era unul din membrii cei mai insemnatţi ai 
Consiliului Imperiului. Rărbat învăţat, versat în limbele 
orientale şi de o natură fârte liniștită, păstrase simpatii 
pentru români şi-i plăcea a vor bi de Puţinul timp ce. 
petrecuse în. “Bucureşti. 

“Tito fu inlocuit ca “consul de 2 Dasehkolt. pe "care: 
Lam cunoscut după intorcorea mea.din Paris. - 
-Daschkoft nu intărdie iniţiindu-se în secretele con-... 

sulatului a-şi “arăta la rândul s&u, ca representant al: 
„Dusiei, puterea de care dispunea. - 
"De o activitate și de o pătrundere deosebită el luase 
intrun mod Iâpte serios: misiunea sa.de consul rusesc. 
„Spre a se ţine în corent de tot ce se lucra; „prin cance- 
ariile diferitelor. depart amente ministeriale: işi alaşase - 
pe. doi-trei funcţionari. dintre cei. mai însemnați du prin 
ministere cari! lără sfială mergeaii de-i rapor lau regulat 
tot ce se petrecea, deşi unii din miniştri nu *şi - fâceati 
scrupul a/indeplini şi ei astă misiune pe lângă densul. 
In obşteasca. adunare avea asemenea: mai mulţi deputaţi 
cari priimeaii de la: densul inspirațiunile lor în tote... 
chestiunile. la ordinea dilei. Cu” modul. „acesta nimie 
nu se mişca în țară Şi nici O nuniire în posturi mai 
insemnate, nu se făcea fără ştirea şi. fără apreciaţiile 
“consului rusesc ; ; prin agenţii. săi de“prin ministere işi 
întocmise un registru de numele tutulor per sOnelor din 
Societate, clasificate dupe ideile şi tendințele lor; fa-. 
voriSa pe unii şi persecuta pe alţii. Acesta era modul 
cu care consuli! ruseşti işi exersaii protectoratul Rusiei * 

:
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în principate. dar atăt ei cât şi ambasadorii lor la Con- 
stantinopol nu făceaii: de cât. să urmeze instrucţiile — 

adesea-ori cam cu prisos — ce polilica Nusiei după 
atunci şi tractatele ce incheiase cu 'Turchia, le dicta. Din 

parte-le românii cari făcuseră progrese mari în scurtul 
timp ce trecuse de la eşirea lor de sub jugul turcesc şi” 

fuseseră r&slăţaţi de guvernul generalului Kisselefi, nu 
se puteau împăca cu regimul consular al protectoratului. 

Intro asemenea situaţie politică a ţărei 'şi pote în- 
chipui ori-cine dacă Domnii mai puteai insemna ceva. . 

Lui Alexandru Vodă Ghika nu "i. r&măsese de cât ori 

să se retragă din domnie într'un mod demn şi osten- 
sibil, ori să 'suiere precum a preferat, mulţumindu-se 
a lace bine ţărei lui pe cât mai putea.. 

* o. 

Nimeni nu pote contesta lui Alexandru Vodă Ghika 
simţimintele sale patriotice şi bunele sale intenţiuni 

pentru țară: immulţirea şedlelor. de tot lelul şi mai cu 

seamă a celor rurale, precum şi îmbunătăţirea stărei 

ţăranului, il preocupati. rmereii şi a făcut tot ce i-a fost. 

prin putinţă în astă privinţă. Temerea lui însă de con- 
sulul rusesc, ca şi a celor-lalţi Domni rezulamentari ce 

i-ati succedat, îi ţinea in loc, şi ori-ce bună-voinţă, 

Pa 

E 

A cele_mai 'mari greutăţi din partea consului rusesc. 
Temerea sai, ca să ic mai bine, frica de consulul 

- rusesc era 'cu totul exagerată; nu'mi pot uita un inci- 

dent în astă privință: m& dusesem într'o di să'l v&d, 

stam de vorbă, îmi spunea trista și greaua sa poziţie 
de Domn, când se. deschide uşa aghiotantul intră şi "i 
anunţă pe Daschkoif care venea pe neaşteptate şi era 
in anticameră; Vodă Ghika se cam turbură, se sculă 

după fotoliii şi nevrend ca consulul rusesc să mă gă- 

sâscă la densul mă rugă scuzându-se să ies pe uşa.
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camerei d'alături. Dar putem noi 6re critica pe un Domn 
de sub a-tot-puternica -protecțiune dup'atunci a.husiei? 

Pe tronul Imperiului rusesc domnea în acea epocă 
Imp&ratul Nicolae I, inaintea căruia se inclinai și de. 
care se temeai mai toţi Suveranii Statelor celor mari 

- şi independente din Europa. 

* 

Daschkoff supărat pe Vodă Ghika pentru că nu se 

supunea la tâte cererile lui, incepu a'şi arta nemul- 

ţumirea în contră-i: îi imputa că se invoesce prea mult 

cu tinerimea, că o susţine şi o incurajeză în ideile sale 
ultra- liberale! care cu nici un. chip nu pot conveni 
Nusiei ; pretindea că. dacă obştesca adunare combă- 
tuse introducerea în Regulamentul organic a articolului 
adiţional, causa. nu fusese de cât Vodă Ghika care nu 

„numai că nu pusese destulă stăruinţă în astă privinţă, 
dar că sub mână impinsese obştesca' adunare a nu-l 
primi, că acestă politică: din parte-i indispusese forte . 

mult guvernul la Petersburg şi'l sili a recurge zu dis- 
plăcere la Constantinopol spre a obţine un firman de 
la Inalta Portă care a impus adunării adoptarea acelui 
articol; găsea întrun cuvânt că Vodă Ghika nu este cre- 
dincios Rusiei, că ascultă de Billcock consulul francez, 

şi de Timoni, consulul austriac, şi în cele din urmă 
“începu a asmuţi pe faţă obştâsca adunare in contra lui. . 

' 3 „- aa * ' . 

“ Pe când oposiţia, după indemnul lui Dasehkoit de- 

venea din ce in ce mai ostilă personal lui Vodă Ghika, 
un incident întâmplat în portul Prăilei veni să întărite 

Rusia şi mai mult in contra lui Ghika: Turcii urmân- 
du-și tirania lor în contra creştinilor în Bulgaria, bieţii, 

“bulgâri de prin prejurul Şiştovului, incurajați: de pro- 
misiunile agenţilor ruseşti, încercară in disperarea lor
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a resista fanătismului turcilor. Nu trebue “să uităm cu 

astă ocâsiune că în capul Direcţiei carantinelor se afla 
un inalt funcţionar rus, care prin impiegaţii ce avea 

“prin carantine era in continuă relaţie cu „bulgarii de 

peste Dunăre. 

Resistenţa incercală din partea bulgarilor in contra 

a tot felui de vexaţiuni ale turcilor fu indestulă aces- 

tora pentru ca să se arunce cu- furie asupra tuturor 
satelor de prin. prejurul Siştovului şi să comită crudi- 

, mile cele mai nepomenite. - 
“ Nuvela astor crudimi răspândindu- se in: tară întărită 

“la culme bulgarii” din oraşele nostre după mârginea 
"“Dunărei şi ru căutară de cât a țrece riul şi a'şi r&sbuna 

în contra turcilor” pentru jafurile. şi “măcelurile fără 
„milă ce comiseseră asupra compatrioţilor lor. Guvernul 

“ț&rei, din parte-i, inlormat de cele ce se petreceaii, spre 
a evita conflicte ce puteaii reese din astă întăritare a 
bulgarilor,” întări garnisânele după: marginea Dunărei. 

„La. Brăila bulgarii impreună cu serbi. şi grecii ce se 

alla in partea locului, aţățaţi de avențţii ruseşti, se 

concentrară, se organisară şi având la dispoziţia lor 
sume indestulătâre, se armară şi hotăriră a trece riul 
şi a r&scula populaţiile creştine în contra turcilor. Vodă 
Ghika intro posiţie lorte critică, neţiind semă de cât 
de bunele ielaţii ce guvernul ţerei era dator. mai inteiă - 

- de t6te:a păstra cu „puterea suzerană,: luă tote mâsu-; 

“rile şi dete: ordinile cele mai severe autorităţilor 
civile şi militare din localitate ca să impiedice -ori-ce 

- pornire din partea bulgarilor. “Tâte poveţele şi tâte mij- 

cele intrebuințate de către autoritățile: din Brăila spre . 
a opri pe bulgari a executa hotărâr ea lor, r&maseră 

fără resultat, şi. în număr de câte-va sute după ce in- 
Chiriară un batel incepură a se îmbarca. De geaba 

şeful batalionului ce se afla în. garnisână acolo, Maior 
Nicu Manu, se sili a indupleca cu vorba căpeteniile
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bulgare, anu intreprinde o faptă care- - , ducea la peire, 
căci dincolo de rii turcii concentraseră. mai multe 
tr upe;. Nimic nu putu: săi deturneze de. la hotărirea 

„lor; în cele din urmă maior Manu, după mai multe - 
somaţiuni, fu silit să şi facă. datoria sa .de militar şi 

„comandă soldaților a trage asupra bulgarilor cari în 
mare parte se imbarcaser ă; in sferşit: numai după ce 
câți-va dintr enşii fură ucişi și alţii răniţi, consimţiră 
a renunla la intreprinderea lor Și depuseră armele. 
Ast-lel se termină astă nenorocită. întemplare. 'Turcia 

"exprimă mulţu mirile - sale lui Vodă Ghika, iar consulul 
vusesc 'din acel moment nu “mal păstră nici-un mena- 3 
jument 'şi impinse oposiţia din cameră a nu mai lucra 
de căt la răsturnarea: lau Ghika, | 

 Doziiorii de domnie in ochii cărora onorurile şi mări- 
rile -domniei luceaii prea mult, nu așteplară alt de cât - 
indemnul Consulului, ȘI “spre a'şi 'satislace »mbiţiile lor 
se puseră pe lucru; abia se deschisese camera aleasă 

-de curând şi oposiţia incepu a ataca da dreptul pe domn; 
agăţându- -se de. abusurile cari cu t6te măsurile luate 

„nu se urmaii mai puţin după obiceiurile şi moravurile 
- inrădăcinate în tară, abusuri. comise în adevăr de unii 
“din Îavoriţii domnului: dar în mare parte chiar de către 
„oposanți in posiţiunile inalte. ce. ocupati, şi de către 
amicii şi j:rotegiaţii lor, le aruncat în capul domnului 
şi nu căuta” de cât aj răsturna. Din nenorocire Câm- 
pineanu cai6 condusese până aci oposiţia din .princip, 

„iar nu pentru scopuri personale şi pentru. răsturnare, 
nu se mai afla-in cameră ; ' obosit, de multele suferințe 

"de tot felul ce încercăse prin patriotismul: lui se ținea 
în . lături, ” Sa | , 

* 

Nu era mult timp de când mă intorsesem in. țară, 
mă. ocupam de ş<6la mea din Spitalul Colț şi de o 

e
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manualul.de anatomie ce scriam pentru elevii mei, nu ur- 
măream insă mai puţin cele ce se petreceaii şi se unel- 
teai in ţară. Intro di. doui din corifeii oposiţiei,unul 
dintr'enşii în rudenie cu mine, vin să mă vadă; nu ne 

-văduserăm de mult, ei fuseseră ocupați peste măsură 

cu alegerile nonei adunări. Conversaţia se deschise 
asupra chestiunilor ce preocupa societatea întreagă: 

afacerea bulgarilor de la Brăila şi mânia pe faţă a Con- 
sului rusesc în contra lui Vodă Ghika care neascul- 
tând de cât de datotia lui către puterea suzerană şi 

nu mai vuţin pentru: a meâţine buna ordine în ţară, 

nu vru să ţie scamă de scovurile ascunse provocate 
de dinafară. Amândoi acesti deputaţi defăimând în totă 

- conversaţia lor alnfinistraţia lui Ghika fără a putea 
formula acte positive, căutaţi a justifica scopul oposiţiei 
de detronare, şi 'mi propuseră să intru în partida lor. 
Le r&spunseiii că nu aprob de loc politica ce urmăresc, 

că o consider anti-patriotică, căci ea nu tinde de cât 

a deveni unealta intrigilor de din'afară, că denşii nu 

pot tăgădui simţimintele de bun român ale lui Ghika, 

că dacă n'a a" imputa de cât greşeli privitre la admi- 
nistraţie, acesta nu este un motif indestulător a'l r&s- 

turna, că pe cât timp oposiţia se allă în mare majo- 
ritate in adunare, ea are totă puterea şi este in dreptul 

i să câară cu stăruinţă lui Ghika depărtarea miniş- 

trilor dintre care doi erait fraţii lui, unul la interne și 
altul şelul miliției (ministru de r&sboitt) si să'l silească 

a'şi compune unalt minister, că în aste condițiuni sunt 

cu D-lor şi pot dispune de mine. Dar oposiţia nu'şi 
avea libertatea ci de acţiune, ea era condusă de o 
voință mai superioră. 

In mijlocul astor împrejurări, lumea in Bucureşti, ca 
in totă ţara, era forte agitată şi îngrijată;, afară de 

i 
,
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aspirânţii la domnie și clientelele lor cari aşteptau în * 

nerăbdare, realisarea dorinţei lor, daci incolo tou în 
tote cercurile socielăjii vedeai şi apreciau cu indigna- * 
ţie modul cu .care se exersa protectoralul rusesc, dar. 

răbdai căci nu -puteaii face alt-fel: ceia-ce suferise 
„ Câmpineanu intimidase pe toți, presa p'atunci nu exista, 
era o singură gazetă oficială: redactală de un transil- 

„_vănean Carcaleki care nu făcea de cât să înşire măsu- 
rile administrative şi numitrile în diferite posturi. 

Ia sferşit obsteasca adunare 'se deschide şi după ce 
„se citesce expunerea Domnului de situaţiunea ţării şi 
de diferitele măsuri legiuitore de care invita adunarea 
a se ocupa, se numesce o comisiune de redacţiune a 
respunsului la acestă expunere. 

“În comisiune se numesc Jorgu Bibescu, unul din as- 
piranţii la domnie şi Alexandru Vilara ostil lui Vodă 
Ghika.. Bărbat cu multă experiență, şi forte iscusit, 
Vilara avea mai multe păcate politice şi administrative 
in spinarea lui. Venit pe lu inceputul secolului din Tur- 
chia cu tatu-s&i profesor de limba greacă, a intrat ca | 
mic impiegat la Vistiorie (Ministerul de finance) şi prin 
capacitatea lui a ajuns treptat să fie în mai multerân- 
duri Vistier și ministru de_interne, ceia-ce pe atunci 
era considerat ca un! eveniment căci boerilor numai 
ceior mari aparţinea! a fi miniştri şi a ocupa luncţiu- 
nile inalte ale ţării. Vilara işi făcuse din posturile ce 
ocupase, o stare din cele mai insemnate. Subt guvernul 
provisoriit rusesc pe la 1831 a lost trimis la Petersburg 
ca delegat spre a supune la aprobarea guvernului ru- 
sesc Regulamentul organic ce fusese elaborat de udu- 
narea generală extraordinară a ţării. 

» 

„_. Adresa ce comisiunea compusă do aceşti doui depu- 
taţi -redactează svre rospuns la expunerea situaţiunii a
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domnului, adresă ce sa numit doleanță, era de la în-" 
ceput până la sfârşit plină, de invinovățiri făcute d'a 
dreptul lui Vodă Ghika, invinovăţiri de cari el nu putea 
fi v&spundător. Adunarea dacă constata iregularități 

“Şi călcări de legi n'avea de cât să tragă la r&spundere 
pe miniştri; dar ținta oposiţiunii era detronarea şi învi- | 
novățirile de cari se agăţaseră nu eraii de cât nişte 
motivuri. Ori-cum să lie, doleanţa să votează de majo- 
ritatea adunării, se expediază fără intărdiere la Peters- 
burg și la Constantinopol şi Nusia. cere Inaltei-- Porţi.: 
orânduirea unei comisiuni de anchetă compusă de doui 
comisari extraordinari : unul din partea Turchici și altul 

_* din partea ci, Porta lără a'și da seamă de adevăratele 
„cause ale cererii ce făcea “Rusia şi fără a'şi aminti. de 
incidentul de la portul Brăila pentru care işi arătase | 
chiar recunoscinţa sa către. Vodă Ghika, consimte la 

„numirea comisiunei de anchetă şi trimite un înalt tunc- 
ționar anume Chekib: elleudi, iar Rusia pe generalul 
Duhamel; amendoi comisarii se: unesc, sai mai bine 
“dicend, comisarul turc se supune avisului generalului 

| Duhamel; Şi prin raportul ce adresează guvernelor lor. 
conchid la depărtarea din domnie a lui Vodă: Ghica. 
Inalta Portă trimite spre acest sferșit un firman de des- 
tituirea domnului şi tot-de-odată invită guvernul provi-” 
soriu prin comisarul s&ă Chekib eflendi ca să convoce, 
conform Regulamentului organic, obșteasca adunare 
extraordinară şi să aleagă un'al Pomn. Adunarea extra- 
ordinară se intr unesce la sierşitul anului 1842 şi din- 
îve vre-o patru candidaţi la domnie alege pe lorgu Bi- 
bescu. Adoa di Daschkoif işi freca mâinile și râdend 
(licea: «/ ai pâtri la păte dont on fait les Princes» am 
frământat coca din care se fac domni. 

. 

Ast-fel se sierși domnia lui Alexandru Vodă Ghika. 
Daschkoft triomlă : generalul Duhamel bărbat instruit



” Şi serios işiindeplini instrucţiile ce avea de lu Peters- 
burg ; Chekib efiendi forte glumeţ, se intârse satisfă- 

-cut la Constantinopol; lorgu Pibescu îşi atinse scopul 

lui, iar cet-l'alţi candidaţi mai serioşi, în număr de vre o- 
A—5—căci aspiranţii erai mui mulţi—r&maseră fârte 

nâhniţi regretând tâte linguşirile ce în zadar făcuseră 
pe lângă cei do. comisari extraordinari. 

Vodă Bibescu iși făcuse. studiile în Paris cu muli..- 

succes, Îusese ministru in guvernul provisorii al gene- 
ralului Kisselefi şi în obşteasta adunare era unul dia 
cei mai buni oratori.-Ca domn îi plăcea cu deosebire 
fala şi pompa, diferind cu totul în astă privinţă de Vodă 
Ghila care, era modest şi îşi păstrase. ca domn aceeaşi 
modestie şi simplicitate Ja Curtea sa domnească. 

In cea maibună intelegere cu Daschkoli Vodă Bibescu 
nu avea de loca se ingriji din parte-i şi îşi păstra totă, 
Ibertatea sa de acţiune în administu: aţia, ţării. In obs 

teasca adunare însă fu cu totul alt-lel; nu trecuse incă 
„ anul de la numirea sa ca domn şi se formă o oposiţie 

ce incepu a'i combate roiectele de legi ce presinta. 
Candidaţii la domnie cari nu reuşișeră şi cari inaintea 
alegerii Bibescului, în Sperantă. de a'şi atrage favorurile 

Consului se supuneau la îndemnul ce le făcea de a com- 
bate şi a răsturna pe “Ghika, acum când le cerea a: 

„. Susține pe Bibescu -nu mui vreaii: să'l asculte şi deve- 
niră in cameră cei mai. mari inimici ai lui. , 

Intre proiectele de legi respinse de adunare, cel: mai 
insemnat a“iost o concesiune acordată de Bibescu prin 
Consiliul de miniştri unei companii rusesci:de exploa- 

area minelor din ţară. 

* 

Guvernul rusesc, in timpul r&shoiului cu turcii la 
1828—99, trimisese mai mulţi ingineri  miheralogi ca. 
să explor ere munţii țărei despre mineralele ce conţin



şi să raporteze resultatul explorării lor. Raporlurile ce 
adresară ei la Petersburg arătend numersele minerale 

„ce se află în munţii ţărei şi în special bogatele. paiete 
de aur ce cară nisipurile riurilor nostre torenliale, 

“ puseră în mişcare capitaliştii Petersburgului deprinşi 
cu exploatarea mineloi din Siberia, şi se formă o com- 
panie de exploatarea minelor din ţară, dar ea nu obţinu 

autorisaţia de a veni in Pucureşti de cât pe la. 18%3 
in urma numirii Bibescului ca donm. . 

Vodă Bibescu bazându-se pe articole din Regulamen- 

tul organic acordă prin Consiliul de miniştri, conce- 

siunea ce cerea astă companie pe numele unui rus 
anume Trandafiloii care venise însoţit de un inginer 

forte distins Kovalevsky şi: se puse indată pu lucru. 
Publicaţiunile se făcu în ţară, Trandafilofi adre- 

sându-se către diferiţi proprietari spre a incheia cu 

denşii contracte de exploatare, r&spândirea prin munţi 

“si pe riuri a minerilor inginerului-şef Kovalevsky şi 

explorările ce incepură a. fuce, provocară în t6tă ţara 

o agitaţie loarte mare. In cercurile Bucureştilor altă 
vorbă nu mai era de cât de afacerea concesiunei dată 
lui 'Trandafilo(T. In cameră se ridică o lurtună atât de 
violentă în cât Vodă Bibescu ceru la Constantinopol 
inchiderea ei print”un firman. “Concesiunea insă fu 
retrasă şi cu tote că compania făcuse mulţime de chel- 
tueli insemnate dar prin puternica intervenire a lui 

Duschkolt biată companie se resemnă, renunţă la 'con- 
cesiune şi Trandafiloi! cu personalul lui intreg se in- 

torse in Rusia. 

* 

Inchiderea obştescei adunări in două renduri, cea 

din urmă prin lirman, dar nu mai puţin trezirea mâ- 

niei contra lui Dasclikon din partea foştilor candidaţi 

"la domnie, potoli puţin spiritul de oposiţie şi mai
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multe «disposiţii legiuitâre fură votate de cameră. Abu-.. 
surile însă şi arbitrarităţile în administrație ca în ma- 
gistralură nu continuară mai puţin ca şi pe lrecul: 
dilele de prestaţiune ce locuitorii erai datori să lucreze 
pentru lacerea şoselelor şi podurilor, crai în mare 
parte înlrebuințate in [acorii de grădini, de parcuri, «e 

„mori şi alte lucrări po la moşiile miniştrilor şi altor 
funcţionari mari şi mici, 

Ocârmuitorii (prefecţii) cu: forte mici excepţiuni, nu 
aspiraii de cât a'şi umplea pungile. Imi aduc aminte 
de un tenâr care se întorsese de curânul din Paris unde 
lăcusc, fie dis; studii; forte protegiat el tusese numit 

ocârmuitor în judeţul lalomiţa ; în urma mai multor 
reclamaţii adresate ministrului'şi Domnului din partea 
proprietarilor şi arendaşilor pe care nu inceta ai ex-. 

“ploata, fu depărtat din ocârmuirea Ialomiţei dar trimis 
în aceiaşi calitate în. judeţul Prahovei. Până a nu 
merge: la noul săi post în Ploieşti, nu înceta a dice 
in cercurile socictăței în Ducurești «vaii scos din - 
Ialomiţa pe care am sleit'o, mă duc în Prahova pe 
care am s*o exploatez la rindul eiv. Un alt ocârmui- 
tor căruia “i se imputa abusuri.în judeţul ce'i era in- 

credințat, avea asemenea cinismul a dice «ciudată s'a 
făcul lumea | în tol timpul, de vre-o sapte luni de când 
sunt ociriuitor. aici, abia am.cișligul și: ei: vre-o 

800 de qulbeni și-su [iicut gaurii în. cer». Dar relele 
moravuri dispar 'cu mare greutate! | 

Reaua administraţie pe deo parte, protectoratul oxa-| - 
geral al Rusiei pe de altă parte, a lost causele princi- 
-pale ale revoluțiunci nâslre de Ja 1818 Iunie. 

Parlidu] naţional care nu puţin suferea de ldte ce. 

vedea cu mâhnire petrecendlu-se in 4ară şi se pregălea 
de mult in tăcere, profită de isbucnirea revoluției în 
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Paris, care în urmă se întinse în mai multe capitale 
ale_Furopci, şi ridică şi el stindardul revoluţiunei ; 
Vodă Bibescu fu silit să abdice şi se retrase împreună 
cu Vilara la Iermanstadt în Transilvania. | 

NICOLAE KRETZULESCU. 

  

 


