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ARIIVA SENATORILOR DIN CIIȘINAU 
Sl OCUPAȚIA RUSEASCĂ DELA 1806—1812 

1. CAUZELE RĂSBOIULUI. INCEPUTUL, OCUPAȚIEI. 
i DE 

RADU ROSETTI 
  

Şedinţa dela 5 Maiu 1909. 
  

I. 

ARIIIVA SENATORILOR. IA  CIIIŞINĂU. 

  

Petrecând în cursul verii trecute vreo patru săptămâni la Chi- 
şinău cu prilejul unor afaceri particulare, m'am folosit de această 
împrejurare pentru a face oarecari cercetări în arhiva numită a 
Senatorilov. Această arhivă, cuprinde dosarele administraţiunii ţerilor 
noastre, întâiu de către Cușnicov și apoi do către Crasno- Milaşevici, 
în calitate de Președinți ai Divanurilor, dela 1808 până la 1812. 

Arhiva, cuprinzând pesto 4.500 dosare, se află păstrată la Di- 
pecțiunea Guberniei (Guberushiii Upravlenie). Dosarele se ţin în 
subsolurile clădirii și au avut a suferi foarte mult de umezeală: 
marginile do jos ale pieselor» sunt în deobşte pulrede. 

Deoarece aveam cu mino o scrisoare de recoiandaţie! dela dom- 
nul de Giess, Ministrul Plenipotenţiar al Rusiei la, București, nu nu- 
mai că-nu mi s'a făcut nici o groutate din partea Vice-Gubernatorului, 
d-l Fuchs, dar mi s'a arătat în tot timpul cea mai mare amabilitate. 

Ceasurilo de lucru însă erau cât se poale de incomode: arhiva 
nu eră deschisă înainto do ora 10'/, și se închideă la ora 3. Fiind: 
silit să plec do acolo col mai târziu la 2 ore, nu: putoam lucră. 
mai mult decât câte 3:/, ore pe zi. Se înțelego că în asemenea con- 
dițiuni n'am putut cercetă în chip mai amănunţit decât un număr 
cu totul neînsemnat de dosare. Am căutat însă să-mi dau samă 
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de felul actelor cari se găsesc și, cu ajutorul arhivarului Guberniei, 
d-l Romanovski, care, în calitatea, sa de fiu de «Moldovancă» „vorbeşte 
bino româneşte, am alcătuit lista, acelor dosare cari, după titlurile lor, 
mi-au părut mai interesante (1). 

Cele mai însemnate din toate sunt fără îndoeală registrele inli- 
tulato: Jarnalul hârtiilor ieșite dela Președintele Divan ilor pe . 
fiecare din anii 1808, 1809, 1810, 1811 și 1812. 

Departe de ă cuprinde numai indicaţiunile foarte vagi și scurte 
ce suntem obișnuiți: să găsim chiar în jurnalele de ieșire cele mai 
complete, aceste registre conțin atât textul integral al multor petițiuni 

„primite de preşedinţii divanurilor, cât și cuprinsul întreg al răspun- 
sului dat. Foarte multe din petiţiuni precum și răspunsurile lor sunt în 
limba franceză. Numărul pieselor conţinute în registrele în ches- 
tiune este foarte mare: spre exemplu, pentru anul 1808, elo cu- 
prind trei registre având împreună 2.118 foi. Afacerile despre cari 
tratează petiţiunile și răspunsurile îmbrățoșează toate ramurile vieţii 
publice și private. 

Cercetând acele registre, putem reconstitui întreaga, vieaţă a. țorilor 
noastre în acei ani, adosca putem urmări acea vieață zi cu zi. 

Importanța celorlalte dosare se poate vedeă. chiar din Litlurilo 
lor. Cu ajutorul unora din aceste dosare putem căpătă lămuriri 
prețioase asupra instituțiunilor ţerii chiar cu mult înainte de în- 
ceputul veacului XIX, cum este cazul cu dosarul No. 1.501, în care 

“găsim un studiu preţios asupra chipului în care -erau așezate Di- 
urile în aceste țeri în cursul veacului: XVIII. | 
„Aceste dosare ne mai înfățoșează însă mai ales, și. în chip cât 
se poate de bogat, nesfărşitelo serii de abuzuri și împilări de cari 
se făceau vinovaţi, în dauna poporului, slujbașii de toată mâna. 

Această categorie do hârlii este fără îndocala cea mai bogată Și 
coa mai variată, 

O parte din Arhiva Senatorilor, ş și: anume dosarele dela No. 1 
până la No. 500, au fost cercetate de d-l [. N. Ilalippa, vrednicul 
și neobositul membru și secretar. al Comisiei guberniale de studii 
arhivale din Basarabia, care a. publicat rezultatul cercetărilor sale 
în cele: trei volume alcătuind buletinul acelei comisii (2). 

  

- (1) Vezi anexa 1 dela memoriul următor, 
(9) Tpyaua Beecapaăenoii Fşoepneioa Ynettoit Apsuutaii comunei. Chişintu, ipogeafia Șliuna- 

movici,
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Recolta de însemnări făcute de mine fiind, din cauza împrejurărilor 
arătate mai sus; foarte slabă şi cercetările - d-lui Halippa fiind pu- 
plicate în limba, rusă, adică neaccesibile publicului. nostru, afară, de 
prea, rare exceptiuni, „am-crezut. că fac un: serviciu acelor „co. „se 
ocupă. cu. studiul istorjei;:noastre punându-le la; dispoziţie: şi textul 
rezumatelor d-lui: Halippa, cuprinzând în lucrare a de aţă, po. lângă 
notele luate .de:mine, și. traducerea lor. Ia | 

Cele mai. „multe. din rezumatele d-lui. Ialippa sunt din nenorocire. 
foarte : scurte, însă chiar. cele. mai succinte au mai multă. valoare: 
decât un; simplu tiţlu. şi : permit cetitorului . să-și facă o idee, mai 
exactă de proțiosul material. care se află la. „Chișinău. . 
„Socot. nemerit -însă;; pentru mai buna; pricepere. a,. măterialultui 

astfel. adunat, ca. publicarea lui să fie; precedată, întâiu de.o șcurlă 
expunere a împrejurărilor. cari au adus. ocupaţia, dela 1806.— -1812 
a .țerilor noastre de către oştirile rusești, apoi de un rezumat crono- 
logic al celor. întâmplate dela, întrarea Nușilor şi -până la, punerea, 
în fruntea, ocârmuirii Principatelor, a unui fancţionar „rus. i 
„Atât în aceste expuneri cât și pentru mai buna, lămurive a extrase: 

telor d-lui: Ilalippa și.a însemărilor luate. de. mine; în Arhiva Sena- 
torilor, mă voiu: servi de. două .izvoare inedite până. astăzi.. Unul . 
este bogata colecţiune de raporturi. consulare franceze ale căror copii 
se allă la Academia Română, al „doilea este un teanc, de. corespon- . 
denţe și copii de corespondențe ale..vremii,. aflat într'o.. giantă: de 
hârtii: vechi. cumpărată de mine tot la Chișinău. Cu deosebire bo- 
gate în amănunte sunt. două. corespondențe anonime, una: din. Iași 
şi alta, din: București, din nenorocire numai. în copii și fără sem- 
năluri: - PN Ra Ie 

IL 

DESPRE TRATATE 5 DINTRE POARTA OTOMANĂ ŞI RUSIA, IN TERE SAND! 
ii „TERILE: ROMÂNE DINT RE 1774 ŞI 1802. Da 

Dela tratatul de: Cuciue: Cainargi (10 lulio 1774) (1) i incepe: pentru 
țerile noasire era protectoralului rusesc: acel tratat recunoaşte Ru- 
-siei «dreptul de a vorbi în favorul Principatelor». “Vot print însul 
se mai: stipulează foloase și ușurări foarte simţiloare pentru aceste 

țeri -atât de încercate: îndatoriri luate de Poartă să le :trateze în 
chip mai omenos, de a renunţă la orice sumă ce i-ar fi fost dato- 

(1) D. A, Sturdza, -tete și Documente privitoare la Renașterea României, |, p. 125. 

>



4 „m RADU ROS 503 

rită: de Principate încă - dinainte de: răsboiu, de: a; 'iertă: tributul 
lor. pe' doi ani,:de-a nule mai impune decât contribuțiuni ' mode: 
rate și de a restitui locuitorilor și mânăstirilor. Moldovei: și alo Țerii- 
Românești posesiunile lor teritoriale" ce fusese: uzurpate de: Turci 
spre a''alcătui așă zisele 7asele: ale cetăților Hotin, Bender, Brăila, 
Giurgiuși Turnu. mi Aceste stipulațiuni impuse 'de Rusia. [ură întradevăr 'specificate 
-pe 'larg-în hatișeriful adresat: Domnului Moldovei, Grigorie Ghica, 
la 4 Noemvrie 1774 (1), dar “abuzurile: și stoarcerile săvârşile, atât 
de însăș Inalta Poartă cât și de paşii mărginași nu întârziară; să re: 
înceapă. Această abatere dela îndatoririle ce le: luase Poărta îndem- 
nară pe 'Ruşi ca, 'cu prilejul încheierii, la 10 Martie :1779,a Con- 
vențiunii cunoscute sul numirea de Convenţiunea' dela. Constantino: 
pole explicativă a tratatului: dela Curciate- Cainargi; să, însere: în 
acea: Convenţiune relălivă; mai cu' săină la 'Tătarii din Crimea, ar- 
ticolul: VII, prin care” Poarta se -indatoriă, din noi să. observe stipu- 
laţiunile privitoare la Principatele române” alo! teatatului: dela: 10 Talie 1770 
„Insă Poarta” urmă să nu: se ţic:'de îndatoririle luate: paielele vă: 
maseră stăpânite de Turcii din “serhaturi și exacţiunile turceşti: ur. 

"mară 'ca'și în- trecut, ceeace dădii loc la plângeri din partea ţevilor 

dala 

și la reprezentațiuni! din' partea. Rusiei. pp 
„-*Reprezenlaţiunile 'Rusiei, sprijinite și de Austria, obținură dela 
Turci -sznedul împărătesc din 28 Decemvrie 1783 (3), atingător de pri- 
vilegiile Moldovei și ale Țerii-Românești. Poarta se îndatoriă în chip 
formal. să nu ceară dela: aceste 'ţeri mai mult” decât 722.444 lei 
20 parale pe an, din cari 282.944 lei 20 parale dela Moldova şi 
439.500 lei dela 'Țara-Homânească şi nimic mai mult, Poarta 
renunță la dările obișnuite pentru reînnoirea Domniilor după curgere 
de trei ani. și altele, specificându-se că Domnii nu, vor mai fi ținuți 
să dea prezenturi funcţionarilor turci: lrimiși la ei și se interzicea, 

„pașilor mărginași să trimită comisari «spre a sloarco bani sau da- 
ruri. țerilor»:; sau să 'ridice întinsele dări. în folosul. lor. Se mai 
specifică în. chip lămurit ce furnituri poato să ceară Poarta dela 
Principate și cum să le plătească. : i i 

» Aceste slipulațiuni fură .din nou cuprinse şi chiar lămurite mai 
pre larg în. hatișeri?ul trimis la. 1784 lui Alexandru: Mavrocordat, 
Domnul Moldovei. Mai găsim în acest hatișeril și-o dispoziţie. ne- 

  

(1) Ibid., p: 139, (2) Ibid,, p. 150. (3) Ibid., p.:192, 

z
a
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cuprinsă in senedul „din, 1783: se recomandă Domnilor să pună în 
slujbe mai cu seamă pământeni (1). ; 

In tratatul de pace. și do amisiţie dela 1784 ), nu găsim „vreo, 
altă clauză specială interesând țerile noastro decât aceea prin .caro: 
se stipulă că hotăririle tratatelor dela 1774 și ;convenţiunea ex-: 
plicativă dela 1779 vor fi cu rigoare observate. Ele fură însă tot atât 
de puţin ţinute în :samă .de 'Lurci ca și. acele ale. șenedului dela. 
1783 şi ale hatişerilului „dela, 1784. | ui 

Ecaterina II, după ce. cucerise. Crâmul, Tamanul: și. „Cubanul,, 
desființând astfel cu. desăvârşire. puterea Ilanului, so: „progătiă.să 
facă răsboiu.. 'Parcilor în „unire 'cu Iosif II. Turcii. insă O: pro-. 
veniră, trimiţându-i un ultimatum din cele mai. semeţo;; i. punând 
pe solul iei în închisoarea; dela Șapte-Turnuri:.. . | i 

Răsboiul ţină patru ani şi se termină prin pacea . dela, Iaşi, ri 
cheiată „la 9 Ianuarie 1792 (3). Nistrul aveă să alcătucască, do acum 
inainte frontiera, între ambele Impărăţii. Basarabia, adică Bugeacul,; 
cu Benderul, Achermanul, . Chilia și Ismailul, cari fusese cucerite. de 

Ruşi, și Moldova care eră ocupată de ei dela începutul răsboiului, 
fură, restituite 'Turcici. In schimb, Poarta, se..indatoriă .să „observe, 

toate stipulațiunile. tratatului dela, 10 Iulie 1774, .ale convenţiunii. 
dela 10. Martic:1779..și ale actului dela 28 .Decemvrie 1783 in [a- 
vorul Principatelor, la cari .se.mai adăogeă renunțarea ei .la..incas-, 

sarea oricăror..datorii anterioare, de orice natură ar [i ele, sau la 
orice contribuție de răsboiu.. A a 
„Și aceste stipulațiuni fură,. înserate pe. larg i chiar întinse. in 
sens favorabil ţerii,. în (irmanul dat lui Alexandru Moruz, Domnul 
Moldovei, la 1792 (4). | 

Directoriul Republicei franceze, după « co se gândise, în i luna 0c- 
tomvrie.1797, la o descindere în Anglia, se hotări, în .urma.::pro-, 
punerii lui Bonaparte, să facă o expediţie în Egipet, sperând să 
dea astfel o lovitură de moarte comerţului englez în Indii. 

Deoarece Mamelucii cari stăpâniau Egipelul se răsculase de atâtea 
ori împotriva Sultanului și autoritatea -acestuia; asupra “lor eră nu- 
mai nominală, Directoriul speri ă că Poarta nu va privi această nă- 

vălire ca un caz de răsboiu. lxpediţia, care plecă din 'Toulon. la 
19 Maiu 1796, debarcă la Alexandria, la 1 Iulie după ce, în drum, 
cuceri. Malta. Se știe cât: de repede. se făcu Bonaparte. stăpân. pe, 
Egipet. La 12 Septemvrie Poarta, mai ales în urma îndemnurilor, 

(1) Ibid., p. 195. (2) Ibid, p. 209, (3) Ibid, „p2 19, (4) Ibid., p. 225, |
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Angliei, declară, răsboiu Franţei, iar la 23 Decemvrie al aceluiaș 
an ea încheiă cu Rusia, în urma propunerii acelei Impărăţii, care 
ăccedase și ea la coaliţiunea, alcătuită de Anglia ' împotriva - Fran: 
cezilor, un tratat. de alianță pe. opt 'ani «pentru apărarea. terito- 1 

riilor amânduror Impărăţiilor» (1); - - _ e 
„Articolul al Il-lea'al acestui tratat “stipulă că“ atăt “tratatul de. 

pace dela 29. Decemvrie 1791, cât: şi toate celelalte: Lratate cu-: 
prinso în el, sunt confirmate în totul:cea și dacă ar fi fost inserate din 
cuvânt în cuvânt; în prezentul tratat de alianță ofensivă și defensivă», 

“ Turcia 's6 -holări cu atât mai-ușor să încheie acel tratat: de 
alianță, cu 'cât desființarea şi cedarea „Republicei venețiene : către 
Austria, prin tratatul dela Campo-l'ormio din 17 Octomvrie 1797, 
și punerea unei garnizoane franceze la. Corfi erau de natură a 

-o îngriji serios. :-: i Sti i 
"Ocuparea Insulelor Tonice fu de “alimintrelea de scurtă durată : 
Mota 'ruso-turcă. se făci stăpână: po“ Cort 'la 1 Martie 1799 și ce- 
lelalte 'insule'se: supuseră. -.:. [ | 

” Aliaţii, prin 'convenţia, dela 21: Martie 1800, -hotăriră înființarea: 
unei -Republice' a: celor șapte” Insule, - autonomă, dar supusă suze-! 

-ranității Sultanului și bucurându-se de aceleași privilegii ca ferile 
„noashe.- Celăţile din' insule "urmau să fie predate Republicei, dar 
comandanții escadrelor aveau dreptul, în timpul duratei răsboiului, 
să aşeze întinsele, cu consimţimântul republicei, trupe” regulate. In 
curând Insulele Ionice fură păzite de o garnizoană de 15.000 Ruși (9). 
-La.8 Octomvrie 1801 fu semnată la Paris pacea dintre Rusia; și 

Franţa, pace“ prin care amândouă puterile garantau existența. Repu- 
blicei celor Șapte Insule. La 9 Octomvrie se semnau preliminariile; 
păcii “dintre Franţa și Poartă, iar la 25 Iunie 1802 se încheiă pacea 
definitivă; între aceste două puteri. e 

IL 
REBELIUNEA LUI PASVANTOGLU ȘI INTÂMPLĂRILE DIN-ȚARA- | 

. ROMÂNEASCĂ DELA 1799 PÂNĂ LA 1802. INTÂMPLĂRILE DIN MOLDOVA: a IN ACELAŞ TIMP. : 

” Istoria 'Țerii-Românești în ultimii ani ai 'veacului XVIII și în cei 
dintâi ai celui trecut, este strâns legată de istoria răscoalei lui Pas- 
vantoglu. 

  

(1) Ibid., p, 233, (2) Ibid,, p. 288,
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:. Pasvantoglu slujise în oastea, -lui Mavroieni pe timpul. răsboaielor 

acestui Domn.cu Austriacii şi cu Ruşii şi îşi făcuse cu acest prilej 

un renume de vitejie: La, incheierea păcii dela,. 1791, îl vedem făcând. 

parte: din: garnizoana. Vidinului în calitate de odabaș. Neastâmpărat 

şi am 'biţios, cl so lăcii din propria lui autoritate (se' vede că, dispuncă, 

de bani). Aian (comandant) al -Vidinului, izbutind să fi6 întărit; de: 
Sultan în această funcţiune (1793). 

El ţineă pe pașa de Vidin captiv în haremul său, nolăsându- L să 

iasă dintwinsul și după oarecare. trecere de timp cereă Sultanului 

să-l numească pe el paşă. Sultanul necopsimţind, Pasvantoglu scoase: 

pe pașă din Vidin, luându-i tot ce aveă, și il trimise la, Rusciuc pro- 

clamându-se paşă în locul lui. | 

Sultanul. trimise atunci pe Lou Pașă dela Rusciuc. cu oaste, ca 

să supună, pe Pasvantoglu. Leu Pașă veni la. Vidin cu oastea lui 

și somă pe hain să i se închine, iar Pasvantoglu îl:purtă, cu vorba, 

vremo' de mai multe luni. Văzând această tăirăgăneală, Sultanul tri-- 

mise pe Căpitan Paşa (Marele Amiral) cu oaste; „puternică, ca cu' 

orice preţ să prindă pe Pasvantoglu, viu sau mort, și să restabi- 

Jească în Vidin autoritatea împărătească. Căpitan Paşă, asediă, Vidinul 

timp de doi ani, dar fără :succes (1797—1799).-: 

Poarta recunoscând. că nu o poate scoate la capăt cu dânsul, il 

recunosci ca Pașă al Vidinului la 1800. 
Mari fură “greutăţile ce avi să le sufere 'Para-Româncască .î în 

vremea acelui răsboiu : aveă de suferit jaturile oștenilor. turci, atât. 

împărătești cât și pasvangii, și asupra ei cădeă. cea mai: mare parte 

a sarcinii aprovizionării acestor trupe împărătești. Constantin Ipsi-: 

lant care domniă la începutul răsboiului, se învoi cu Pasvantoglu să-i 

plătească câto' 75 pungi de bani pe lună, şi el, în schimb, „să împie-. 

dece pe oștenii lui să prăde țărmul Dunărei. Da ru 

-. După Ipsilant veni Constantin Gheorghe! Hangerliu, care miânţină: 

înţelegerea, făcută, de Ipsilant. Noul Domn, crud și lacom, caută să, tragă 

| folos din nevoile țerii. La: 1798, el voi să scoată văcărit sub pretext 

că nu poate întâmpină altfel sarcina întreținerii” oștirii împărătești. , 

Mitropolitul și boierii se opuseră la scoaterea, . acelui bir ; atât de 

odios poporului, po temeiu că acea dare este legată cu mare blestem, 

ceeace: eră absolut adevărat. Dar Hangerliu cumpărând bunavoința, 

Patriarhului dela "Țarigrad cu 50 pungi de” bani, obțin, dela, 

acel Chiriarh lacom o scrisoare către Mitropolit și boieri, priri care. 

le. ziccă să iscălească -propunerea lui Vodă «cu blagosloveriia lui». 

Hangerliu: chemând pe câţivă boieri le arătă cartea, “Patriarhului. și
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mai: făgăduind bani-:la cei mai lacomi din ci, boierii iscăliră, S'âu făcut îndată porunei la judeţe și, zice Dionisie Eclesiarhul, «n'a scăpat; nici o vită, căci oră zăpada mare și vitele în bătătură» (1). - 2 "dJafurile -și cruzimile acestui Domn fiind. denunțate de “țară Sulta.. nului, și “aceste denunţuri: fiind : sprijinite de partida, : lui. Ipsilant, fu *repezit la București: un „Capigiu însărcinat să ucidă-pe IHangerliu,;. ceeace se îndeplini chiar în mijlocul palatului lui (9)... Ii A E IUN NO DN IE CA O N SI (1). ZZronograf.; de: Dionisic 'Eclesiarhul: in Papiu, Zesauru de monumente istorice, II, p. :193: «și 'rânduind dela domnie mumbașiri peste slujbași, Turci, Arnăuţi și alţi cigcoi și măcar de eră slujbași: şi mumbașiri și creștini, eră mai răi decât Turcii, “Și ca să nu scape cinevă cu câte vreo vită au adus taxindarii țedule, adică răvaşe pecetluite cu roșu, cu pecetea, gospod, după catastişe, fiecare om cu numele lui și cu câte vite are, și plătindu-i, . da pecetluitu şi tatastișele; unele crau lă Visterie, altele asemenea la. ispravnici și altele asemenea la: slujbași. :Deci presfirându-se slujbașii cu bucurie. și cu.mumbașiri. prin. plă- șile judeţelor și mergând :prin sate ca.:niște lupi flămânzi și ca .nişte 'holtei. de câini. le- şinaţi, 'să..[i văzut cinevă ;nemilostivirea,.lor, și. ce făceă cu creştinii, că ii apucă de a îm-, plini banii, şi dând zor, cum ai zice, in zece cinsprezece zile să se istovească dăjdia vă- căritului, oamenii nu prea aveă bani, fiind in! mijlocul iernii, târgurile iarna nu eră, să: vânză oamenii vite, :vremca, 'de sapă şi de- coasă nu eră să lucreze să câştige bani să se: plătească; bucate incă':nu prea eră'să vândă, ci numai 0 seamă de oameni care mai aveă putere se plătiă. lar slujbașii -inchideă, oameni și muieri prin coșeri, şi-i inecă cu fumuri. de gunoi şi 'cu.ardei îi afumă şi îi țincă inchiși ziua şi noaptea :.(lămânzi .să- dea bani, pe alţii îi legă cu mâinile indărăt. şi cu 'spatele de garduri, și îi băteă, cu bicele, pe akii legaţi îi băgă cu picioarele în zăpadă geroasă, așă chinuiă pe creştini. O amar de: 

aj 

x 
bieţii creștini, că plângtă şi „se văietă și săracele' văduve ţipă de ger, dar nu eră milos- tivire'la varvarii! de: slujbaşi, că: aveă urechile astupate ca: aspidele și ca vrăjmașii” uci- deau :oamenii,: incă peste: ele — au şi: omorit mumbașirii turci pe mulţi, din care pe unul! rudele lui l-au: dus'la Bucureşti şil-au băgat cu carul în curtea. domnească . să-l arate. lui, Vodă, și; inștiințându-se. Vodă, au zis să dea bani că nu-i va omori nimenca. (2) O infiorătoare icoană de starea de slăbiciune și umiliere a ţerii ne-o dă urmă: toarea povestire '. lui Dionisie Eelesiarhul : '«Deci înte'aceca vreme a venit Căpitan Pașă cu agalele lui la Bucureşti, şi acolo petrecând două; săptămâni, -făcutu-i-au Vodă zecfe- turi, şi au zis Căpitan: Pașă lui: Vodă, să cheme pe'boierii cei mari cu cocoanele lor la zeefet,; şi:chemâna Vodă boierii, au venit după poruncă fără cocoane, Vodă văzând că: n'au venit cu. muierile lor, nu i-au silit, ci au trimes pe Postelnicul. cel mare și pe Că- măraș. de au adus muieri podărese, curve şi, cârciuimărese, însă au. ales muieri mai chi- peşe şi mai frumoase, şi le-au: imbărcat cu haine frumoase din cămara lui Vodă, făgă- duindu-le daruri domnești să facă toată voia lui Căpitan Pașa și a agalelor lui, şi să se. sloboadă :la chefuri,::Deci 'la vremea mesii le-au poftit la masă să şeadă cu boierii, şi. aducându-le :Vel Post. le-au: numit că sunt cocoanele boierilor, arătând ca : iată aceasta, e Brâncoveanca, aceasta e, Goleasca, aceasta e Corneasca, aceasta e cutare şi aceasta e cutare Filipească, Căpitan Pașă văzându-le s'au bucurat și șezând toate la masă cu boieri şi Vodă și Căpitan Pașă cu agalele, zicându-le muzicile la "masă, și după ce'au mâncat”. s'au'sculat, și ridicând: masa du “poruncit: Căpitan” Pașă să joace boierii cu cocoanele lor,- și-au şi jucat, și ţinând jocuri până seara, şi iarăș.punând masa, şi. după masă jucând.
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“Mai” bino decât domnii fanarioți știă să se păzească Pasvantoglu: 

capegiii trimiși. la dânsul: de Sultan nu erau aduşi în faţa lui: decât 

după. ce: oameni 'de: încredere. îi desbrăcau până: la piele şi căutau 

în hainele lor spre a vedeă dacă nu cumvă au, ascuns într'insele, 

vroun 'firman de moarte. . sie i e ii 

Alexandru Moruz primi: Domnia 'Țerii-Româneşti la Fovruarie 1799. 

- Pasvantoglu necontenit cereă lui Moruz; când bani, când proviziuni, 

când lemne: pentru: întăritul.-cetăţii, când: lucrători cari să. lucreze 

la acele întăriri, amenințând cu prădarea, țerii la caz..de:neurmare. 

Maruz:'la început îi dădeă, când 40, când. 50 de pungi, dar: în curând 

pretenţiunile Turcului: deveniră atât de'mari, încât Domnul Țerii-lto- 

mânești se gândi că-i va 'veni mai ieftin să ceară dela Poartă ajutor 

de 'oaste, pe care să-l plătească, și să-l întreție Domnia, și, 'care,: cu 

ostașii strânși “de! el, 'să apere ţara: de:-orice prădăciune: a; Pasvan- 

giilor. In urma cererii lui, Poarta rândui- spre paza-țărmului dună- 

rean “al 'Țorii-Românești pe Nazirul Brăilei cu: trupele: lui. jul 
„::Cea' mai mare: parte din această oştire: fu dusă  în-Oltenia unde 

păzi țărmul român: în: chipul cel mai :prost: cete mici de; Pas- 

vangii' treceau ''într'una, și -jăfuiau pe; bieţii locuitori. În : schimb 

însă, pentru: întreţinerea trupelor Nazirului, se puneau nouă. sarcini, 

a căror povară 'eră 'sdrobitoare pentru: 0 țară. încercată de atâţia 

ani: de: asă de: multe nenorociri: Și'aceste trupe; plătite; de- ţară pen- 

a: o 'oeroti, comiteau' necontenit jafurile! cele” mai..revoltătoare.;::-:: 

- “In: 1800 Pasvangiii, în număr de câtevă sute, loviră Calafatul,:peicare 

36 [ăcură stăpâni, şi: de acolo merseră drept la Târgul-Jiului,:pe cae îl 

prădară, și apoi se întoarseră înapoi nesupăraţi: de os:diile împărătești. 

- La, Decemvrie 'loviră Craiova, o prădară şi-i. dădură;: foc, astfel că 

din 7.000 caso deabiă rămaseră 300, și: puseră garnizoană într însa. 

“La auzul acestei: vești, Moruz cu oastea lui alcătuită din Arnăuţi, 

Sârbi, Buleari. Turci si: mai .puţini : Români, :::plecă „din: Bucureşti 
> d > 3 Y > RV 

spre Craiova, oprindu-se în Slatina,. scriind Nazirului: să meargă.să 

izgonească pe Pasvangii din Craiova. Boierii bucureșteni, îndată :ce 

auziră că Pasvangii sunt la Craiova, ni sa:inai indoiră “că,vorXeni 

și. în București. îi i iti zi 
   

LII tii ” : ni RE pai 

  

“până: în .pulerea. nopţii 'Și:: încetând, a zis Căpitan: Paşa. lui Vodă, să-i oprească pe una 

mai aleasă pentru culcare, că știe el. că sunt Bucureştencele iubitoare de;impreunări; și 

așă s'au' şi făcut, și celelalte le-au dat Ja paturile agalelor,.Şi boierii s'a dus la casele lor 
' - . o „o N tt cea iii 

poruncind. Vodă Postelnicului să spue maierilor să le fie.cu voie, Iar dimineaţa au. dă- 
: 5 e ea pt . . URI ia e i : Aaa 

ruit “Turcii pe niuieri bine, socotind că sunt cocoanele boierilor şi le-au 'slobzit. Apoi Că- 

“măraşul 'le-au 'dăsbrăcat de hainele! cu cari le-au fost! îmbrăcat și: le-au dat drumul, -ii
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:*De un veac 'erau deprinși. să tot fugă, „uitase ce. eră lupta atât de: iubită :de" strămoșii: lor. Incăreară în: harabale obiectele de preţ ce le "posedau: și [ugiră în: grâbă peste holar,. unii! la Brașov, alţii la Sibiu e Ai Nazirul, urmând poruncii lui Moruz, veni înaintea, Craiovei, dar nu se grăbi să lovească. pe Pasvangii, iar ei se închiseră în meto- hul : piscopiei,: care eră: înconjurat! de ziduri puternice. Ordia- îm- părătească făcu iun -simulacru de: împresurare, care. se sfârși :prin plecarea: de: bună, voie; într'o; noapte, a! Pasvangiilor:. Ei nu merseră, departe: numai--până la Segarcea; unde; "punând mâna peimânăstire, incepură a.:jăfui' împrejurimile. Nazirul :îi urmări la. Segarcea. și. își așeză oastea înaintea. mânăstirii, : fără .a -lovi în chip :serios':pe .re- beli cari, după: o: ședere de. o lună, se ridicară și se întoarseră la Vidin, luându-și: toată prada cu dânșii și mai adunând și zahereă; din “satele ce: erau: în drumiul-lor.....: ie După ce. Pasvangiii. trecură Dunărea. înapoi, Moruz care -nu se „mișcaso- din Slătina, se întoarse la Bucureşti cu: vreo.:500. oameni, Arnăuţi, Moldoveni îmbrăcaţi căzăcește și “urci, trase drept la: Mi- tropolie :unde fu : faţă, la liturghia ce. se sluji pentru: biruințele - re- purtate: asupra rebelilor şi: pentru întoarcerea lui fericită: Pe urmă adună în Spătărie :pe 'toţi boierii prezenţi, și Episcopul: de Râmnie “ținu un cuvânt în: care „mulțămi:' Domnului pentru. serviciile aduse țerii. Se făcti și: șeinlic, adică: se Sloboziră salve oarbe de tunuri. ““EL anunţă la Constantinopole izbânda. trupelor împărătești: în ter- menii cei.i:mai pompoși. și primi în curând în dar, -dela Sultan, o “blană “de''cacom, un' armăsar Și un: hamgor. Dar eră prea, fin pen- tru a-nu bănui că: dușmanii lui îl vor . pâri, fiindcă nu - fusese în slare' să împiedece pe Pasvangii. să -avdă - Craiova și 'Târgul-Jiului și: să:-prade” Oltenia, întreagă. Geri singur să fie înlocuit Și :re- petă această :cerere încă “de două ori, până ce-i veni: mazilia la 96 Octomvrie 1801, fiind înlocuit prin bătrânul și incapabilul.. Mi- haiu Suţu 
Da Inainte de plecarea lui „Moruz, sosise în țară un oarecare Hasan” Pașă, împuternicit de Poartă, să trateze pacea cu Pasvantoglu și care spre mai mare îndemânare pentru negociaţiuni se așeză în Craiova. La sosirea; lui în țară, noul Domn; scrise boierilor pribegi în Tran- silvania să: se întoarcă fiecare la locul său. Dar ei nu veniră, ci, sfătuindu-se prir „Scrisori cu  câji erau în București și în Craiova, trăgând la sfat și.pe Mitropolit şi pe Episcopi, adresară .0 jalbă Impăratului Pavel al Rusiei . la Petersburg. In acea jalbă, după ce



469 | ARHIVA SENATORILOR DIĂ CHIȘINĂU, f. (| 
  

arătau violențele și jafurile ce le &uferiau dela "Turci de atâta vreme, 
cea' de pe urmă pusliire a Olteniei (1) precum şi că fusese. siliți să 
cauto limân de scăpare peste hotar, rugâu pe Impărat să facă toate 
chipurile pentru ca fara să fie i în pace şi să le fie Domn acel ce îl 
vor alege cei. 

Dionisie Eeclisiarhul spune că această plângere fa trimisă la, Pe- 
tersburg prin doi boieri, fără însă a ni se zice cine erau aceștia. Este 
mai probabil că jalba fu trimisă prin îngrijirea consulatului rusesc. 

Mihaiu Suţu care cheltuise mulți bani spre a puteă obțineă Dom- 
nia, mai găsiă în țară o situație cu deosebire grea: veniturile nu 
ajungeau pentru întroţinerea oștilor domnești și turceşti cari ur- 
mau să apere ţara și o apărau atât de rău. 

Domnul mai aveă pe lângă el doi fii, din cari unul eră de o ne- 
pomenilă lăcomie; nu este:deci de mirare dacă dăjdiile vechi erau 
sporite şi dacă se. puneau dăjdii nouă asupra bieților locuitori is- 
toviți. Se 

Iată ce 'zice în această privinţă un străin care 'se află. în tară la 
începutul anului 1802: «Ţăranii contribuabili din acest Principat 
sunt aproape cu desăvârşire: istoviți: în urma ' dărilor grele.și ne- 
contenile cari îi apasă .de zeci de ani. Se împlinesc, prin mijloacele 
cele mai brutale, dela nişte oameni al căror întreg avut consistă în- 
to păreche de boi și una până la două vaci, niște dări cari. so 
ridică până la 120 lei pe an. Aceste împrejurări făcându-se și mai 
grele în. urma rebeliunii dela Vidin, acoști nenorociţi sunt aduşi la 
desperare! (1)» 

Mihaiu Suţu congediă po mulți din oștenii adunaţi de Moruz, 4 pe 
cari îi găsiă prea costisitori ; inlocuindu-i prin alţii, mai ieftini, adu- 
naţi de el. Zilot Românul. ne lace o drăstică descriere a acelei adu- 
nături : | ae aa a Ia 

„Căci zeu că to scârbiai văzând acest fel de oaste, 

De licăloşi Români,. de bir căzuţi pe coaste, 

Desculţi și. feligoşși .. .. 

In acest timp: Rusia urmă să se lolosoască de greutăţile și de ne- 
norocirile țerii spre a atrage-pe boieri de partea ei, arătându- le că 
numai stăpânirea, rusească, le poate garantă, liniştea. 

Se 'află atunci în ţară “un agent rusesc numit Barozzi, Grec de 
origine, care îusese întâiu General major, apoi Consul gioneral al 

(1) Corespondentul anonim din Bucureşti... - a
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Rusiei la Veneţia, foarte priceput în toate amănuntele politicei orien- 
tale a Rusiei, foarte activ și foarte dibaciu. In primăvara. anului 
1802, (1) unul din boierii” cei mai de frunte ai Ţerii-Românești scrie 

„unei rude. în Moldova că Barozzi. stăruește din răsputeri pe lângă 
boieri și Mitropolit, pentru ca ei să-i încredințeze o jalbă către Im- 
părat, în care cereau ocrotirea lui spre binele ţerii. In acelaș timp 
agentul austriac, Merkelius, își dedeă. mare osteneală spre a con- 
vinge pe boieri că mântuirea relelor lor o puteau găsi numai sub 
stăpânirea Impăratului Francisc. Boierii erau împărţiţi în două par- 
tide din cari cea mai numearoasă țineă cu Rusia. 

. Pasvantoglu lăsase deocamdată, Ţara-Românească în pace,.ocu- 
pat să se răsboească cu pașii vecini. Suţu avi nefericita idee să 
trimeată, po 'Turcii împărătești puşi sub ordinele lui să treacă Du- 
nărea .în luna lui: Aprilie și să iea mai multe cetăți ocupate de Pas- 
vangii. Primi pentru aceste isprăvi mulțumirile Sultanului, dar aceste 
mulțumiri aveau să-l coste scump.! | | 

Pe la începutul lui Maiu, 1.000 de Cârjalii, comandaţi de Manaf 
Ibrahim, trecură Dunărea, loviră pela Clenova unde robiră pe Constau- 
tin Bibescu, fratele lui Dumitrache Bibescu, cu tânăra lui soţie și se 
îindreptară prin Strehaia. spre Târgul-Jiului. Locuitorii acestui oraș 
fugiră în Ardeal -prin pasul Vâlcanului, iar. Cârjaliii prădară şi ar- 
seră orașul. . Sa Sa 

Nazirul Brăilei îi urmăriă cu 1.000. do oameni, cari însă nu as- 
cultau. de ordinele lui și veșnic. lăsau. pe Cârjalii să scape. Aceștia, 
pârjoliră Ocnele-Mari, Govora, Râmnicul-Sărat și toală valea Ol- 
tului, a | Su 
„Altă „ceată de Pasvangii,. sub comanda lui Cusangeali, trecu Du- 

nărea la Caracal și. pustii împrejurimile. 
Intâlnind un convoiu de 500 cărăuși, ei tăiară fiecăruia din acești 

nenoreciți nasul, urechile sau vreun alt mădular. | 
Când întâia veste a acestor întâmplări ajunse la București, o 

panică de nedescris “cuprinse populaţiunea. Nime, din nici o stare, 
nu se gândește la împotrivire, șaptezeci de mii de suflete nu sunt 
în -stare să respingă lovirea a două mii de bandiți; la atâta mișelie 
îi adusese un veac da regim fanariot! Și Domnia, dispuneă, de trupe; 
numai cele comandate de Bimbașa Sava cuprindeau 1.600 de ne- 
feri. Mitropolitul, episcopii, boierii de abiă întorși do peste munţi, 
pornesc înapoi într'o fugă nebună, încep a fugi negustorii şi în ziua 
  

  

(1) Corespondentul anonim din Pucurești.
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de 29 Maiu chiar sărăcimea. Nu rămân în Bucureşti, împrejurul 

Domnului, decât boierii 'de curte, cei bolnavi sau din cale afară 

bătrâni, prostimea care nu apucase a fugi, agentul austriac Merkelius, . 

Barozzi care tocmai sosise dela, Iași și 'Bimbaşa Sava. 

Domnul şi cu fiiul lui de al doilea, nebuni de teroarea cea mai. 

abjectă, rugau pe Merkelius, cu mâinile ridicate la cer, să mijlocească, 

grabnic ajutor şi' ocrotire pentru ei dela guvernul cesaro- -crăiesc. 

Şi atunci, în momentul celei mai mari nevoi, Bimbaşa, Sava, cereă 

în mod ameninţător solda întârziată de mai multo luni a neferilor- 

lui. Domnul nedispunând de bani sau nevoind să se despartă de 

ci, întrebuință fel de fel de mijloace pentru a amână acea plată, 

La 1/4 Maiu se primi veste dela Aidin Pașă, unul din comandanții 

trupelor împărătești, că o colGană volantă de Pasvangii se îndreaptă: 

spre Bucureşti pentru a pune mâna pe Domn și pe boieri. 

Atunci Mihaiu Suţu: pleacă cu familia, și cu curtea lui, îndrep- 

tându-se spre ] Moldova. Dar Bimbașa, Sava cu ai săi, văzând că au 

rămas neplătiţi, so iau după Domn. Acesta fiind ve ostit, lasă drumul 

Moldovei și, prin trecătoarea Buzăului, intră în Transilvania. Bim- 

bașa Sava, care se ţineă de urma lui, ajunge, aproape de vama aus-. 

triacă, pe soţia uneia din Deizadele și șase harabale de calabalâc 

domnesc. Găseşte o: bisactă cu juvaere de mare pret şi o iea pen-. 

tru desp: ăgubirea lui și a, neferilor, amenințând că dacă .nu i se, 

va tnimete rămășița în câtevă zile, va da, foc Bucureştilor. | 

Domnul fugar nici în Braşov nu se credeă în siguranţă, căci la, 

„7 Iunie irimiteă Impăratului Austriei o scrisoare terminându- -so cu, 

cuvintele următoare : 

«Nebiruit pentru dreptate luptător și de Dumnezeu călăuzit singur Stă. 

pânitor ! Mă rog cu lacrămi fierbinţi ca Mărirea 'Ta'să se milostivească de: 

un om bătrân car6 sa urcat acum pentru a patra oară la locul col mai! 

înalt şi de cei doi fii ai săi şi să-i aperi după dreptate și putinţă. | 

«Imi datoresc vieaţa numai milostivirii Măriei 'Tale, pentru care binefacere 

mă rog înaltului Dumnezeu. să-i păzească ș şi a ei Viaţă vreme îndelungată». 

Numărul boierilor aflaţi la Braşov se ridică, după vești sosite do 

acolo în. Moldova, la 2. 000 (1). | | 

Mihaiu Suţu aveă: mult necaz dela, henumăraţii lui creditori cari ! 

venise să ceară achitarea cre anţelor sau cel puțin închozeşiuirea, 

lor dela Domnul pribeag. 

(1) Corespondentul anonim din Iaşi,
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”- Cei mai' supărăcioşi erau “aceia. dintr'inșii cari. erau supuși: aus- triaci și, ca atari, reclamau intervenția autorităţilor cesaro-crăieşti.. „Aceste însă tratau pe Suţu cu mare considerație și cu mult respect. Se aflau atunsi la Brașov și :Moerkelius şi Barozzi. Starea suflo- tească în care se păsiau boierii oră pentru fiecare din acești agenţi un prilej spre a lucră pentru reușita. planurilor Curţii lui. Boierii. după spaima, prin caro. trecuse și, față cu îngrijirile .de cari erau cuprinşi pentru. viitor, .nu doriau nimic atât de mult ca, închezoş- luirea po viitor a vieții și a avutului lor. Această închezeșluire - li-o arătă. Merkelius în Stăpânirea austriacă, Barozzi în cea, ru-. sească. Dooarece se allau în Austria și vedeau cu ochii starea de liniște, de siguranță şi de prosperitate a poporului în mijlocul că- ruia erau; dădură de astă dată .ascultare iîndemnurilor aghentului cesaro-crăiesc. De abiă trecuse săptămâna, dela, sosirea, lor în Bra- $ov, când ei adresară, la 11/,, Iunio 1802, următoarea jalbă Impăra- tului. Francișe, prin. mijlocirea agentului din București sau a co- mandantului: general al Transilvaniei, nu știm, căci scrisoarea prin care se roagă ca jalba să fie: transmisă Impăratului, scrisoare a că- rei copie o -posed, nu poartă adresă (1): - 
“La cl&mence que Votre Majest Impdriale et Royale a montre envers le: malheureux peuple: de la -Valachio en voulant. bien lui accorder un asile: et Taccueil flattur qui:lui a cte fait dans ses Gtats, lenhardit, Sire; ă pren-: dre la respectueuse libert6 de recourir de: rechef â cette mâme clâmence infinie de Votre Majestâ Impâriale 'et Royalo etă lui exposer ses: calamitâs. ot ses instances: dans lesperance flatteuso qu'il serait (sic) soulagăs les: uns et que les autres seraient exauces, o e Il n'y a pas-plus que 12 ans, lorsque la Valachie ayant respire sous les auspices de VAigle Autrichien du joug pâsant (sic) que les Grees protegâs de la. Porte ottomane lui avaient de tout tems impos6, espsrait apres la conclu- sion de la paix gotiler au moins de quelque soulagement; mais ă-peine une €tincelle de bonheur avait paru, qu'elle s'âclipsa aussitât et lorage re- vint remplacer le calme dont ce pays avait joui pour quelque temps. “Nous n'osons pas importuner Votre Majest6 Imperiale et Royale en fai- “sant la description de tout ce que nous avons souflert des manâges secrets et de la rapacite des Hospodars aprăs la paix, mais nous croyons de la der-: niere importance pour notre malheureux pays que de soumettre â la haute cl&mence de Votre Majest6 que depuis que la guerre a ât dâclarte au rebelle voisin de notre patrie la mesure d6 nos maux a te comblee. PI 

+ (1) Corespondentul anonim din București,
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11 est pout-âtro connu que des bandes de brigands, de ccux mâme qui 

infestent la Romelie depuis si longtems; invitâs par le rebelle Pasivand- 

oplu, ayant fait une irruption dans le pays de Vallachio n'ont pas .laiss6 
d'exercer toutes sortes de cruaul6s, saccageant et râduissant en cendro 'vil- 

les et villages indistinctement, tenant en captivi! des nobles de deux sexes 

et mutilant. ou passant au fil de l'6p6a tout ce qui se rouve de nos mal- 

heureux compatriotes devant cux. 

Menac6s du meme sort, trahis par les teouppes (sic) qui âtaient destinces ă lu 
defense du pays, voyant qu'un libre passage ctait accord mâme dans 'les 

districts cis-alutains aux brigands, delaisses enfin par notre. dernier Hos- 

podar, qui'a assez contribue â nos malheurs par ses extorsions, sa fuite 

lâche. et indigne et par labandon total de: notre patrie au gre des brigands 

feroces, qu'aurions nous pu faire de mieux que d'avoir recours ă , dautres 
puissances et d'en implorer la protection. 

Cest donc en:votre Majoste Imperiale qu'ayant mis toutes nos 'esperan- 

ces, nous cumes le bonheur d'obtenir un asile dans ses 6tats et c'est 'de sa 

cl&mence que nous osons espârer d'obtenir encore quiil soit inviolable. -. : 

Ne seriez-vous pas .touch6, Grand Monarque, aux calamitâs et aux souf- 

frances d'un peuple entier prostern6 aux pieds de votre trâne et suppliant 

_dWâtre dâlivr& du joug.-tyrannique des oppresscurs barbares de Phumanit6? 

Ne vous intcresserez-vous pas ă son sort par tous les moyens: que la sa- 
gesse, la clemence et la'.misericorde, qualites qui caracterisent. la personne 
sacrâe de Votre Majeste Impsriale vous dicterait? Ce serait: ajouter ă lim- 
mortalit€ do votre auguste nom que daffranchir un peuple de la tyrannie; 

„et nous osons .nous flatter, qu'elle daignerait nous accorder sa haute et im- 

m6diate protection. Nous supplions Votre Majest6 Imperiale de vouloir bien 

agrcer. que nous ajoutions aux scnatiments de la 'vive 'reconnaissance que 

nous Lui devons,'ccux du plus profond respoci et de obdissance la plus 

parfaite, avec laquelle + N i 
IE . „Nous avons Phonneur d'âtre 

Dai „1 Sire 
De Votre Majest& Impâriale 'et Royale 

tres humbles et irâs obeissants Di 

“servitours - . iii îi: 
„i i ie „Les representans de la nation valague. 

Cronstadt, 11/23 Juin 1802. Me tir: 

Trebue observat că, cu prilejul tratativelor pentru pacea care fu 
iscălilă la Amiens, puterile erau frământate de idea, de a se găsi 
pentru Marele Duce de 'Loscana, care își pierduse statele, o com- 
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pensaţie și că se agilase propunerea ca acea compensațio să fie 
Ţara-Românească. Precum :se știe, compensaţia [u găsită aiurea: Ducele de Toscana primi: Salzburgul. a Se 
„In acest timp Pasvangiii cari lovise Caracalul rămaseră pe loc, 
jăluind împrejurimile, iar. acei cari .prădase Gorjul și: Vâlcea mer- seră de se împreunară ;cu ei, nesupărați de trupele împărătești și fără să fi arătat măcar intențiunea de a, se abate spre București. Nazirul se îndreptă și el spre Caracal în capul a 8.000 oameni, dar se 
făcu numai că loveşte pe Pasvangii ; ei trecură Dunărea, fără pierderi. 

In Bucureștii. rămași fără. nici o ocârmuire, curlea domnească, 
fusese prădată și un bocceagiu, Arnăutul Melamos, se primblă pe 
uliţă cu cuca domnească în cap. Ordinea fu restabilită de un beșliagă ture, Ibrahim Bosniacul, cu puţini neferi, până ce sosi Hasan Pașă dela Nicopol și 'Tersenicli dela, Rusciuc, cari fusese rânduiţi de Poartă pentru -a restabili: liniștea. Intâia, grijă a lui. Hasan -Paşă fu să pună -un Caimacam român. Aduse din Focșani, unde. fugise, pe Marele Ban . Nicolae Brâncoveanul pe care îl făcu Caimacam. 

Incă - dela întâia. veste. că. Mihaiu Suţu a fugit,. Poarta, dăduse, din luna Maiu 1802, “Domnului Moldovei, Alexandru. Suţu, și Dom- nia. Ţerii-Românești. Noul Domn sosi. în București numai în Iulie și domni până la, sfârșitul lui August următor, când fu mazilit. 
In Moldova liniştea a fost în tot. acest period desăvârșilă: țara, eră bântuită numai de lăcomia Domnilor și de jafurile diregători- lor, mai ales ale celor străini, veniţi de peste Dunăre cu .Domnii. 
Domnia de aproape patru ani a lui Alexandru Calimah fu ur- mată de a lui Constantin Ipsilant. Acesta dacă eră lacom și: ne- cruțător pentru țară, eră cel puțin un om energic și destoinic. 
La începutul anului 1801, Poarta trimise Domnului. Moldovei ordin să adune 6.000 oșteni și să-i, trimită, în Țara-Românească (D. Pentru a întâmpină această cheltueală, Domnul puse dări speciale în valoare de 1.200 pungi de bani și trimise în fiecare ţinut câte un comisar special însărcinat să recruteze oștenii. Cei pedestri aveau să primească câte 15, cei călări câte 25 lei pe lună, din cari urmau să, se întreţie. : 

E puţin probabil ca numărul cerut de 6.000 oșteni să fi fost îm- plinit. 'Tot ce știm este că la sfârșitul lui Fevruarie ajungeau în „București 300 oșteni recrutați în Moldova (2). 

  

“() Corespondentul anonim din Iaşi, Fevruarie 1801. 
““(2) Corespondentul anonim din București, DE 
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Urmașul lui Ipsilant în Moldova, Alexandru - Suţu, pe lângă că 

oră de o lăcomie neobișnuită chiar pentru un Domn fanariot și. 

adusese cu dânsul o droaie de rude și de alţi Greci și mai jăcași 

decât stăpânul lor, mai eră și incapabil. ” | 

Pe lângă dânsul se oploșise un aventurier francez cu antecedente: 

rele, caro umblă sub numele de General Conte Luce de Gaspari-. 

Belleval. Acest Belleval, om foarte deștept și ager, intrigant și ne- 

scrupulos, eră secretarul politic al lui Alexandru Suţu şi mai înde- 

pliniă și funcțiunea de «Ministru al Afacerilor Străine». După fuga lui 

Mihaiu Suţu la Braşov și restabilirea ordinei în Bucureşti, Ilasan Pașă 

scrise Domnului Moldovei, Alexandru Suţu, înștiințându-l că Mihaiu 

Vodă fusese constrâns, pentru a-și scăpă vieața, să părăsească Bucu- 

reștii. Paşa rugă pe domnul Moldovei să stărue pe lângă unchiul său 

pentru ca acesta să se întoarcă în București şi să reiă în mână ocârmui- 

rea, deoarece liniștea fusese cu desăvirșire restabilită. Paşa, mai ziccă, 

că va lăsă trupe pentru siguranţa ţerii și se jură pe cinste şi pe Coran ; 

că vieața Domnului eră în cea mai deplină siguranță. Scrisoarea 

fu transmisă lui Mihaiu Suţu de nepotul său (1). - : 

De mare îngrijire fu cuprins Domnul Moldovei când auzi despre : 

cele intâmplate la Bucureșii și despre fuga unchiului său. Inţelese 

că acesta nu va mai puteă să păstreze Domnia și se lemeă să nu 

fie cuprins și el în disgraţia lui Mihaiu Vodă. Chiar în noaptea 

in care primi vestea, adună boierii și incheiă cu ei toate socotelile 

curente. Apoi îi puse să alcătuească o jalbă către Poartă din partea 

lor și a Mitropolitului, prin care se rugau să nu schimbe Domnul 

Moldovei, ca să nu se întâmple și aici neorândueli ca -acele ce se: 

intâmplase în București. Această jalbă fu trimisă Porții însoțită de 

o mie pungi de bani (2). - 

“A treiă zi sosiră din Țarigrad trei 'Turci cu un ferman al Porții 

poroncind Domnului să adune oaste și s'o trimită în Țara-Românească,.. 

Domnul pe când cetiă firmanul în Spătărie, în faţa 'Turcilor, eră . 

stăpânit de o spaimă atât de cumplită, încât de abiă puteă să ţină 

fârmanul în mână. Nar fi putut să isprăvească cetirea, dacă nu l-ar 

fi imbărbătat Turcii. Se temeă să nu fie vorba de mazilia sau poate 

chiar” de moartea lui (3), E Se 

  

(1) Corespondentul anonim din Iași la 11 Iunie 1802. 
(2), Ibid. 
(3) Ibia. 
Analele A. R.— Tom. XXXI—Memoriile Secţ, Istorice. „8 
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“De allmintrelea avcă do ce'să se teamă, căci nomulțămirea  îră- potriva, lui. eră, obșlească; și Consulul rus o ațâlă po: cât îi. eră cu: putință. n ID , 5 alba trimisă de boierii. munteni Impăratului . Austriei. și prin care ei cereau anexarea “Ţerii-Româneşti către acel Imperiu, 'eră, prin sine foarte explicabilă Și chiar firească în împrejurările în cari - se aflau boiorii. 'Totuş nu este admisibil ca hoierii să fi .făcut acest „demers fără .ademenirea, Și imboldirile. agentului austriac Merkelius . și ale autorităţilor împărătești din Transilvania. Demersul fiind cu- - noscut agenţilor rusești, . eră : firesc ca, politica rusească să “pună la cale o contra-lovitură. i DI In ziua de 1/13 August 1802, adică pe când Alexandru Suţu se află la București, Consulul rusese remise Postelnicului o lungă notă. verbală (1), adică neiscălilă, alcătuită în tonul cel mai cominatoriu, în care se expuneau pe .larg și fără cruţare toate infracțiunile la. tra-. tatul dela Cuciuk-Cainargi, ale cărui stipulațiuni: erau întărite de atâtea, hatișerifuri, de cari se făcuse vinovată ocârmuirea, lui Alexan- dru Suțu. Arălă câte erau birurile în ființă la 1774, şi cari după acel: tratat nu puteau. fi “sporite, şi câte apăsau astăzi pe- popor; arătă că se ieau producte pentru trebuințele Domniei sau ale Im-. părăţiei. cu preţuri stalornicite în chip arbitrar sau chiar fără nici o plată, arătă că dela Domnia lui Alexandru Calimah s'a, introdus . și se mănţine obiceiul de a sili pe locuitori să transporte ei înșiși . productele luate dela, ei, corvadă, cunoscută sub numele de sesat.. Acest abuz desgustă și depărtează pe săteni dela cultura pămân- . tului. Apoi expune că în cele mai multe. cazuri vânzătorul este silit. să iea, în loc de bani, sare dela ocnă, pe care, ca să o aducă, trebue. să facă un transport a cărui valoare covârșește valoarea sării. ; Denunţă, abuzurile ce s'au făcut cu corvezile nesfârșite și nejustificate în tot timpul Domniilor. lui Calimah și Suţu. Arală între altele - că untul luat cu prilejul împlinirii dării asupra, acestui product este mâncat de Grecii aduşi de Domn, că numărul de ovi luate sub cu- vânt că sunt. trimise la, “Țarigrad crește din ce în ce, alcătuind o: dare. din cele mai grele pentru locuitori. Adaoge că aceste sarcini . dovin mai nesuferite prin vexațiunile ispravnicilor. greci aduși din . Constantinopol. și cari sunt puși de preferință în slujbă, înlăturân. * du-se pământenii. Apoi, după ce reproduce textul hatișerifului, so- . mează pe Domn să pună imediat capăt abuzurilor, ținându-se cu PI III 
(1) Hurmuzaki, Supl. |, vol, 11, p. 243, 
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stricteță de condiţiunile 'hatişerifului: şi cere -că pe viitor Domnul 

să se folosească, pentru trebuinţele lui, numai de anume venituri. : 

Nemulțămit cu această notă, Consulul General adresează  Dom-: 

nului la 3 Septemvrie(1), adică îndată după întoarcerea lui din Bu- 

cureşti, altă notă, privitoare la abuzurile speciale acinci funcţionari - 

greci, 'din cari doi aparţin familiei Domnitorului. Iată un rozurnat : 

al acelei note aproape din cuvânt în cuvânt: 
Arată că are dela Curtea lui poruncă să facă reprezentații pentru 

purtarea. ! neclegiuită și potrivnică poruncilor Porții 'a acelor Greci. 

cari ocupă slujbe de ale ţerii ce se cuveniau boierilor. bămânțeni şi 

despre cari Consulul: General mai făcuse arătare.. . 

-De acum înainte (în urma stipulațiunilor bhatișerifului) urmă ca 

boierii .să aibă deplină dreptate” și să fie excluziv întrebuinţaţi în. 

slujbele ţerii.. 
“In cât priveşte pe Grecii cari venise în: ţară cu. Doranul: şi cari. 

fusese -pușşi în slujbe impotriva legii, ei trebuesc depărtaţi. din aceste 

dauă ţeri şi mai cu seamă Postelnicul Gheorghe Suţu cu tovarășii . 

lui: Racoviţă, BHangerli, Scanavi şi Hatmanul Costache Suţu, cari au . 

lăsat în ţinuturile în cari au 'fost rănduiţi în - slujbă -pentru -neno- 

rocirea, locuitorilor; urme nenumărate, cari se vor cunoaşte încă: 

mulţi ani, și neșterse amintiri pentru viitor a jafurilor, a - violenţelor 

şi-a nedreptăţilor. ce au comis. 
Consulul General 'cere deci imediata destituie a Serdarului do. 

Orheiu, Gheorghe Suţu, a Starostelui de Focșani,. Constantin Suţu, . 

a Postelnicului Hangerli şi a lui Scanavi şi: pedepsirea lor, fiindcă, 

“este ştiut că ci au câştigat. bani mulţi și dreptatea cere :să se în- 

trebuinţeze toate mijloacele spre a ușură oareşcum starea acelor 

locuitori cari au fost prădați. 

In cât privește pe Ispravnicul de Bacău, Spătarui | Haret, deşi nu sc. 

aude ca el să fi jăfuit poporul precum L-au jăfuit: ceilalţi; totuș. ol: 

l-a asuprit, decarece a oprit să se: transporte. popuşoi. peste, gra-; 

niță, rezervând folosul acestui negoț:cu popușoi numai. pentru: dân- , 

sul, ceeace i-a.adus mari foloase, căci cumpără . popuşoiul, pentru” 

puțin şi-l vindeă cu preţ; întreit. Pentru acest fapt trebueşte dojenit. - 

Postelnicul Hangerli este cunoscut Consulatului pentru asupririle 

şi violențele ce le-a făptuit,. asupra; „Craiovenilor în “Domnia îratelyi. 

său: în 'Ţara-Românească,. | i 

  

(1) Corespondentul anonim din Iași.
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“Acuma Focșanii. s'au răsculat împotriva, lui, fiindcă a însărcinat 
pe Jidovi cu tăierea cărnii și aceasta, este o singură pildă a chi- 
pului întrebuințat de el spre-a se îmbogăţi. | | 

Postelnicul Dragomanache Suţu, mândru de rudeniile şi rolaţiu- 
nile lui și privindu-se ca fiind. deopotrivă cu Domnul, nu recunoaște : 
-mai mare peste dânsul; el ocărmuește după voia lui, bate boieri 
la tălpi, la falangă cum se zice aici, aruncă oameni la închisoare 

„fără măcar a-i cercetă, împlinește biruri îndoit mai mari decât cele 
scrise de Vislerie, astfel că - locuitorii, aduși la desnădăjduire, au 
dat plângere: asupra, lui. 

Postelnicul Scanavi a âdus ținutul Neamţului în așă stare de' 
sărăcie, încât : ai crede că au. năvălit dușmanii întinsul. 'Tot cu 
asemenea jafuri a urmat Ilatmanul Costache Suţu în ținutul Sorocăi, “ 
primind nenumărate plângeri din partea locuitorilor. Consulul ge- 
neral sfârșește zicând că:. «deoarece este dator să, raporteze Im- păratului tuturor Rosiilor despre cele de mai sus, cere nu numai 
ca să i se: dea răspuns în scris dar şi știință că s'au luat fără 
pierdere de timp măsurile cuviincioase». 

Mazilia lui Alexandru Suţu sosi la, începutul lui Octomvrie. Vom 
trată mai departe despre cauzele cari aduseră înlocuirea lui prin Alexandru -Moruz. :. EI 

Domnul mazil, temându-se de vreo batjocură din partea popo-. 
rului de jos din Iași, care obișnuește să arunce după dânsul cu grâu 
și cu făină când este mulțămit și cu pietre când este nemulțămit, a părăsit orașul incognito la 30 a lunii (Octomvrie st. n.) (|). 

In hârtiile din 'cari am extras cele ce preced, mai găsesc, scris 
la sfârșitul lui Octomvrie, un brulion de corespondență care con- 
firmă pe deplin intrigile agenților Rusiei. despre cari am vorbit Și care se 'poate rezumă precum urmează (2): 

Boierii Moldovei sunt împărţiţi în mai multe partide: cei mulţi ţin cu 
- Ruşii, mai puţini cu Turcii, alții suntpentru o preschimbare desăvârșită, 

a stării de lucruri în ființă, prea puțini sunt bine dispuși pentru Austria. 
"Ei mărturisesc că Moldova a fost totdeauna mai adăpostită, decât. 

'Țara-Românească împotriva năvălirilor străine și a altor nenorociri. 
și deplâng că urmând pilda boierilor munteni, cei din Moldova, 
ademeniţi 'de''meşteșugurile lui Barozzi, au apucat să invoace ocro- 
tirea Curţii rusești. Această cerere nesocotită îi va expune pe viitor 

  

(1) Corespondentul anonim din Iași, 
(2) Idid.. i ” 1.
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atât neplăcerii amestecului Rusiei în ocârmuirea lor lăuntrică, cât 

şi primejdiei să aibă a se teme, dacă vor aveă parte de acea ocro- 

tiro, de mânia Sultanului: 

Starea de neliniște, manifestată prin asemenea măsuri nesocolile 

a și avut. drept urmare o desbinare între boieri. 

A doua clasă a boierilor a dat o plângere împotriva celei dintâi, 

și anume împotriva familiilor Visternicului, a Marelui Logofăt și 'a 

Vornicului Balş, a: marilor Logofeţi Pașcanu şi hRoznovanu 9 pentru 

prelinse asupriri. 

Rușii din partea lor, spărieţi prin cererile făcute de boierii 'Ţerii- 

Românești către Franţa, cereri prin cari cer ajutorul acelei puteri, 

sau folosit de această împrejurare spre a alarmă Poarta, spre a 0 

aduce să reînnoească articolele din tratate privitoare la aceste Prin- 

cipate, trăgând dintr insele tot folosul cu putință pentru politica 

rusească. 
Corespondentul arată că, po cât aro cunoștință de starea 'boie- 

rilor din această ţară, i se pare că afară. de câţivă boieri: cari 

sar puleă să aibă idea de u alcătui o republică, ei nu doresc 

nici voesc vreo schimbare. de stăpânire, pentru bunul temeiu că, 

printr'o asemenea schimbare, ar aveă mult de pierdut și nimic de 

câștigat; nu trebue uitat; că ci se folosesc astăzi de o mulțime de 

privilegii excluzive și că au monopolul unor slujbe cât se poale 

de lucrative, în cari își succed unii după ceilalți. - 

IV. 

“DESPRE NUMIREA LUI CONSTANTIN IPSILANT. IN TARA- ROMÂNEASCĂ 

ŞI A LUI ALEXANDRU MORUZ IN MOLDOVA. '.: ” 

- Aceste numiri alcătuiau un Succes strălucit pentru politia ru- 

sească. 
„Cea, dintâi. eră pregătită mai de demuli. 

După Dionisie Eclisiarhul, bătrânul Alexandru Ipsilant ar 6 scris 

boierilor cu mult înainte de fuga lui Mihaiu Suţu, ca ei.să ceară, 

Domn .pe fiul -său Constantin (1) care fusese Dragoman al Porții 

la 1797 și 1798, apoi Domn al Moldovei dela 1799 la 1801. 
Ipsilant, în calitate de Dragoman al Porții, mijlocise alianţa . din- 

tre Turcia, Rusia și Anglia Îa 1798. Eră de pe atunci un: ad- 

  

(1) ZZronograf de Dionisie Ecclesiarhul în Papiu, Tesauru de monumente Istorii ice, 1 

p. 203, 
,
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versar 'neimpăcat al Francezilor. EL. îndemnase pe Turci să pună mâna pe hârtiile din cancelaria ambasadei frariceze, unde. erau adu- nate toale arhivele comerțului și ale parlticularilor francozi din Răsă- rit. După cum raportează. Ruftin, Ipsilant a mers mai deparle și şi-a apropriat pe preţuri. de. nimic tablouri de valoare și alte obiecte de preţ. provenind din prădarea,. caselor supușilor Franţei.. După stă- ruințele lui Ruffin, Poarta dispuse să se pună un sechestru pe ave- rea lui Ipsilant, care fu “silit să reslitue parte din aceste obiocle do: preţ aparţinând supușilor francezi, ce și le insușise prin. mijloace puțin corecte (1. ae „In tot timpul Domniei lui în Moldova, fusese un instrument al Rușilor. Nu se sfiise să declare singur Colonelului Grabinski, unui agent al lui Iosciusko, care, la 1808,  treceă prin Iași, că: «văzând starea, în. care. se găsește Împărăţia: turcească, el ascultă mai cu. sfințenie de ordinele Ambasadorului rus decâtţ de firmanele. marelui: Sultan» (9)... e | pt!) După ce fu mazilit din scaunul Moldovei, casa lui din Constan- tinopol eră sediul tuturor. intrigilor ruseşti. Intreţineă corespondență. neîntreruplă cu Barozzi (3). Este vederat că grație unelltirilor ace- stuia o mare parte din boierii (din aceiași cari solicitase la 12 Iunie. anexarea către Austria) . ceruse mai înainte și mai cerură și pe'urmă Porții, prin mijlocirea Consulatului rusesc, numirea lui Con- stantin Ipsilant în. calitate de Domn al: 'Țerii-Românești. Dovezi ne- îndoelnice despre această înțelegere intre boierii munteni, Rusia şi Ipsilant, găsim în următoarele acte: 
La 22 Iunie 1802 vedem pe Mitropolitul 'Ţerii Românești, cu boierii aflători la Brașov, scriind. Consulului rusesc, Luca Chirico, spre a-i mulțămi pentru interesul ce-l poartă cauzei lor (4). Această scrisoare se vede lămurit că este un răspuns la, o scrisoare a Consulului. “La 29 Iulie următor, Chirico (5) scrie Mitropolitului şi boierilor pri- begi, anunţându-le că a, comunicat lui Tamara scrisoarea trimisă de ei în limba, franceză, pe care a însoțit-o de observaţiuni exacte, do cari făceă menţiune scrisoarea Serdarului Michiu. , „ În acea scrisoare se deplâng nenorocirile Țerii-Româneşti ; inten- țiile cari au dictat-o erau curate, dar zelul a depășit scopul. Răs- PNI NR 

- () Hurmuzaki, supl. 1, vol. 1, p. 233, 240, 241, 
(2) Ibid,, p. 204 i 

(3) Ibid. „ 
(4) Ibid., 1V, p. 29%, a 

(5) Ibid,, p. 298,
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punde la: scrisoarea boierilor din 23 'Tulio' dând: lămuririle cerute 
de. boieri. ” 

Excelenţa Sa (Tamara) crede că boieri ii şi Mitropolitul prelivă- 
gind șederea lor la Brașov ajută și ușurează vezultatul tratati: 
velo cu Poarta și e bine sci-stea acolo până la nouă ordine. Dar 
lo incumbă să găsească temeiuri plauzibile pe cari să le arăte Dom: 
nului spre a justifică acea, absenţă prelungilă. ir ei: ia 

Domnul i s'a jăluit (Consulului) de absențaprelungilă a boierilor, 
de scuzele frivole ce le dau spre a:0 întomeiă şi de făgăduinţele 
că se vor întoarce grabnic, cele dau fără ca să le țină. Expune: 
temeiurile ce le-a, arătat el: Domnului spre a justifică pe boieri, din 
cari: multe sunt neîntemeiate. n 

Sfătueşte pe boieri să se îincreadă în ocrotirea eficace a'Mărivii Sale: 
Impăratului Rusiei, care binovoeşte să le-o acorde cu milostivire, pe 
temeiul tratatelor. 'Termină prin cuvintele: „ Alonorez-moi! d6 votre 
confiance, comptez sur mon zâle». 

La 2 August (1) urmează altă scrisoare a lui Chirico cătie pribegi, : 
în care .arată îngrijirea Domnului în urma neintoarcerii lor. 

In fine, la 16 August, însuș Tamara (2) serie Mitropolitului și boie-: 
rilor pentru a-i înştiință că suferințile lor au să înceteze în curând: 
și că se vor puteă întoarce în ţară, deoarece sau luat mdisuri spre 
a li se da Domnul pe care îl cer. «Votre confiance dans la Russie»,: 
adaoge solul, «devait 6lre sans bornes et je ne doute point que vous: 
n'en reconnaissiez. la preuve dans la cireonslance actuolle». 

Insărcinatul de afaceri francez, Ruffin, află de toată intriga mai 
târziu, când numirea lui Ipsilant a devenit .uh fapt împlinit; iată, 
ce raportează el la 28 August (st. n.) 1802 (3): .Boierii: munteni 6mi-! 
grați nu de mult în.Rusia sau adresat prin scrisoare ambasado-.. 
vului rus dela Constantinopole, Vasile Tamara. I s'au plâns că au: 
fost siliți do Alexandru Moruz și de Mihaiu -Suţu'să plătească în 
curs de trei ani, peste birul obișnuit, 90 mii de pungi de bani, sub 
cuvânt..de 'ridicare de trupe și de-alte măsuri' de apărare împotriva 
lui Pasvantoglu. Prin Tamara declară că nu se vor întoarce în. ţară: 
înainte. de a se [i stabilit într'însa o nouă ordine de lucruri. Domnia: 
trebue să fio pe 'vieaţă, tributul să fie. redus la suma lu care so. 
ridică când s'a închinat 'Țara-Românească 'Lurcilor, Cereau să. sei 

(1) Ibid., IV, p. 300, 
(2) Ibid., 1V, p. 301. 
(3) Ibid., 11, p. 228.
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alcătuească o oaste a ţerii de .:10.000 oameni. In fine cereau ca. 
Constantin Ipsilant, ca, cel mai dibaciu, cel mai drept și cel mai 
bărbat,. să .le fie Domn. - : î | | Ma 
Ambasadorul rus susține numirea lui Ipsilant la, Domnia TȚerii- 

Românești, dar el, (Rulfin) se opune din toate puterile la numirea 
acestui duşman al Franţei, care a făcut atâta rău politicei și comer- 
țului Franţei în Orient., 

„Este vederat că 'Rulfin. face o confuziune când vorbește mai sus 
de boierii munteni emigraţi în Rusia; știm că boiorii cari s'au adresat : 
lui Tamara erau cei. fugiţi la Brașov. 

Posedăm textul notei prin care 'Tamara înștiințează Poarta că 
dorința, unanimă a Țerii-Românești este ca Constantin Ipsilant să-i 
fie Domn, din care extrag ce urmează: 

Majestatea (1) Sa Imperială nu pretinde să-și aroage vreun drept pentru 
numirea Domnilor, nici să atribue un asemenea drept Moldovenilor şi Munte- 
nilor, dar interesul ce-l poartă celor două provincii îl face să vadă un 
mijloc neîndoelnic pentru a închezeșlui buna stare a uneia sau a alteia din 
aceste două, țeri prin numirea Principelui Ipsilant în acea care o va părăsi 
Domnitorul Suţu. Majestatea Sa Imperială crede că intercesiunea Sa în fa- 
voarea Principelui n'ar.puteă să fie neplăcută Sublimei Porţi, nici dăună-. toare acelui Principe,: nu. mai puţin. recomandabil în ochii: Majestăţei Sale: 
Imperiale decât în ai Sublimei Porţi, fiind unul din principalele instrumente 
ale alianţei care leagă amândouă Imperiile în chip atât de fericit». 

Ipsilant mai eră și foarte protejat de Prusia. 'Trimisul prusian 
la . Constantinopole, -Knobelsdori, începuse dela 10 August a lucră, 
în favoarea lui. Rapoartele lui Inobelsdort sunt pline de laude la 
adresa lui Ipsilant.. SE [ 

; Regele Prusiei. scriă la 8 Octonivrie (2). trimisului său: 

«....„ Le choix du prince Ypsylanti est un trait de bonne politique dans - 
les circonstances actuelles; mais vous n'en remereierez pa3 moins le Reis- 
Eiffendi des 6gards que le Grand-Seigneur a tâmoign6s pour mon intercession, 
et: vous aurez soin de faire connaitre au nouveau hospodar ce quiil doit ă 
Vintârât que j'ai manifest en sa faveur».: 

Îi NI 

(1) Iorga, Acte și Fragmente, II, p. 321—372. 
(2) Ibid., p. 373.
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Tamara, susținuse numirea -lui Ipsilant cu cea mai mare căldură. 

Trimisul prusian v. Knobelsdori zice: . Si: + 

«Les derniers €venements en Valachie, la chaleur avec laguelle le sieur 

de Tamara a defendu la cause des boyars relires, me donneraient beaucoup 

d'inquistudes si, Mun autre câte, je ne connaissais le caractero .de ce minis- 

tre qui est dans Lhabitude de se mettre tr&s en avant» (1 - 
NU 

Rutfin însă, în depeşa dela 1 Septemvrie, prin care . raportează 

că, cu toată opunerea lui, Ipsilant a fost numit, atribue căldura 

pusă. de Tamara, în sprijinirea numirii acestui Domn unui bacşiş de 

200 pungi ce misiunea rusească l-ar fi primit dela Ipsilant (2). | 

Mulţi ministri: turci ar fi fost contrari acestei numiri. a 

Numirea lui Moruz asemene eră datorită influenței rusești, „deși 

devotamentul lui către Curtea rusească eră departe de a fi atât de 

absolut ca al lui Ipsilant. ' Familia Moruz fusese, chiar cu câțivă 

ani mai nainte, suspectă ambasadei rusești, din cauză că îm- 

brăţoșă cu prea:multă căldură interesele franceze şi, la 1798, la 

izbucnirea răsboiului cu Franţa, și-ar fi găsit pieirea dacă. nu ar fi 

știut să calmeze bănuelile prin darea a 100. pungi de bani.(3). Ta- 

mara nu-şi ascunsese supărarea, când Panaioti Moruz fusese. numit, 

în anul 1801, dragoman al plenipotențiarilor otomani însărcinați să 

negocieze pacea cu Franța. PI 

Rulfin care lasă să se vadă necazul ce-i pricinuește. numirea lui 

Moruz, atribue această numire sumelor însemnate. primite de am- 

basada rusească: dela dânsul, adăogând (4): | ' 

«La mission russe s'âtant, par la paix de Kainardji, menag6 la faculte de 
, , ăi , , d O RR SA 

simimiscer' dans le choix ou Vexelusion, la confirmation ou la deposition des 

Hospodars, est entree insensiblemeul en parlage des sommes 6normes que les 

Princes sont sâns cesse dans le cus de lui payer sous main. 

Dar izbânda cea mare. a Rusiei nu stătea atâta în faptul că adu- 

sese pe scaunele Principatelor două instrumente ale. politicei sale, 

ci mai ales în unele din condiţiunile hatihumaiumului pe temeiul 

căruia, erau numiţi Domnii. a 
se 

; 
  

(1) Ibid., p. 370. 
(2) Ibid., II, p.: 193, 
(3) Ibid., 11, p. 195, 

(4) Ibid., LI, p. 242,
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- Acest ordin împărătesc (1) după ce reproduceă stipuluțiunile firma- 
nelor dela 1774, 1783 și 1791, mai cuprindeă .niște hotăriri nouă, 
stabilite în urma, unei. înţelegeri cu Rusia. Cea dintâi și mai de 
căpetenie 'eră numirea Donanilor. pe șapte ani. Apoi se hotără că: 
«pe câtă vreme nu ar există din partea lor vreun delict învederat, 
nu vor puteă [i depuși înainte de termenul de mai sus; astfel că 
dacă, în cursul acestor şapte ani, vreun Domn ar fi. învinovăţit de 
vreo greșeală, Inalta Poartă ar avei să înștiințeze despre aceasta 
pe trimisul Rusiei și dacă, adeverirea vinei fiind făcută de u- 
mândouă părțile, ar fi vederată și s'ar stabili că Domnul în chestiune 
ar fi într'adevăr culpabil, atunci ar fi, însă numai în „acel Caz; per- 
mis” ca, iel să fio depus». : 

Rusia, deci, pe “lângă că; izbutise să obțină numirea unor Domni 
cu totul devotați ei, mai dobândise și siguranța că, timp de şapte 
âni, nu vor „puteă, f maziliți fără voia ei. 

Rirmanul mai conţineă douăzeci și două de articole în' privința 
desființării bivurilor “stabilite după senedul dela 1783, dreptul con- 
sulilor rusești de a face reprezentațiuni Domnilor atât asupra 
intereselor fer ilor cât şi asupra aducerii la îndeplinire a firmanu- 
lui, stavilirea abuzului cu scutelnicii, contribuirea, do către Moldova 
la cheltielile făcute de 'Ţara- Românească pentru plata, oștilor cari 
păzesc acest Principat; anunțarea unor firmane menite să reguleze 
câlimea proviziunilor ce Principatele vor trebui să [urniseze Porții 
şi plata lor în bani peșin și după preţurile curonte, restituirea 
pământurilor” uzurpate - spre a alcătui raialele și altele. 

Eră firesc ca puterea care dobândise dela Turci atâtea. -ușurinţe 
pentru elo să-și. vadă vaza în Principate sporită în chip aproape 
"nemărginit și să devină. „pentru locuitorii acelor țeri Impărăția în 
„care aveau să pună, toate speranțele lor. IE 

V. 

"DESPRE A DOUA DOMNIE A LUI CONSTANTIN IPSILANT IN ȚARA-: 
” ROMÂNEASCĂ, SEPTEMVRIE 1802-16 AUGUST 1806, 

 Intâia grijă a lui Constantin Ipsilant când veni să- și ocupe scau- 
nul, fu adunarea de trupe pentru a apără ţara împotriva Pasvan- 
giilor și spre a se puteă astfel lipsi de ajutorul costisitor al oștenilor 
împărăteşti plătiți do ţară. Făcu ce putu și inchipui mijloacelo tre- 

  

  

(1) D. A. Sturdza, op. cit. 1, p. 262. | a
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buitoare pentru a achită banii ce se cuveniau acestor oșteni scumpi, 
jacaşi și 'nedestoinici cari! părăsiră țara. cu Hasan Pașă. 

EI, Ipsilant, adună 102 12.000 de oameni înarmaţi, Români, Sârbi, 
Arhăuţi,: Turci şi”) Moldoveni; îl vedem cumpărând puști şi: muni- 
țiuni din Austria (1): Valoarea, militară a acestei oștiri eră nulă; erău 
rău :amaţi, rău cormandaţi, nedisciplinaţi, buni de jat dar nu de luptă, 
"Pasvantogiu'- rămăsese liniștit dela venirea în scaun a. lui 'Îpsi- 

lant, probabil: în! “schimbul unor argumente sunătoare: La începutul 
lui! Fevru uarie 1803, cunoscutul Manaf Ibrahim, care acuma: eră 
iai al Turtucaiei, trecu: pe” țărmul românesc; Manat spre a adormi 

"pe: Ipsilani îi trimise răspuns, că nu'vine să facă vreun rău țerii, 
ci a; trecut Dunărea 'ca să ajungă mai! degrabă la, Nicopol (5). Această 
declaraţie: nu-l împiedecă 'însă, să ceară imperios" proviziuni de tot 
felul sub amenințare de jaf. Ipsilant dădu poruncă să i se dea 
proviziile” cerute și își: adună oștirea, imprejurul Bucureștilor. "Orașul 
mai eră “apărat! “de! o, strajă, specială, numărând, vreo „bei mii - de 
oameni și : plătiţi. de' locuitorii Capitalei. 
-" Boierii erau iar gata” de fugă, peste munţi și şedeaiu cu carele 
niocănești inhămate. “Dar Ipsilanti îi inibărbătă. și reuşi nu numai 
a-i face! să, stea : pe. loc, dar! chiar s să-i dea. și O sumă de bani pentru 
măsuri de: “apărare, ă 

- Fie: că:so păziă “de! oștirea Domnălui, fio că acesta: îi trimisese; 
ca, şi lui Pasvantoglu, daruri! mulțămitoare, Manat Ibrahină nu în- 
weprinse nimic împotriva! țerii şi twecu iar Dunărea. A 

Neînţelegeri mari. izbucniră între aîanii dela cetăţile de pesto 
Dunăre, cari” începură | a se răsboi unul cu altul, ceeace" pricinui 
mari. cheltueli. “Ţerii-Roniânești, fiecare din ei storcând . Domnului 

bani şi producte, sub fol de fel do € cuvinte și amenințând cu ja în 
caz! de. refuz. - DEEE 
"Această stare de lucruri se îmbunătăţi până la un oarecare punct 

în urma încheierii păcii între Poartă şi Pasvantoglu în acelaş an, 1803; 
Sârbii se răsculase tot alunci și Tpsilanţ eră: dela, început, cu 

știrea Porții, în relaţiuni cu ei. i rotextul acestor relațiuni eră. că 
servește de mijlocitor între .ei şi Turci, dar nu încape îndocălă că, - 
in: realitate, eră 'mijlocitor! între Sârbi și cabinetul din Petersburg. 
Sârbii, în urma sfatului, lui Ipsilant, trimiseră deputaţi Impăratului 
Alexandru care îi primi. bine. şi le promise protecţia, lui, sfătuinduri 
să asculte de. sfaturile lui. Ipsilant. . 

PD e : Fa 

  

(1) Corespondentul ionii din Bucureşti. 

a
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„ Acesta aveă în toate, ţerile. Europei corespondenți. plătiţi cari îl 
serviau în mod: minunat, ținându-l, informat de toate, astfel. că, la 
rândul său, eră în stare să dea, Porţii.știri multe, sigure și proaspete. 
„_Aveă pe lângă el doi emigrați francezi cari purtau corespondența 
cu. agenții ce-i aveă în . străinătate. Unul eră, Belleval (1) pe care 
l-am, văzut pe lângă Alexandru, Suţu. pe: timpul. Domniei. acestui 
Domn. în Moldova şi care, la. Ipsilant, purtă titlul de Ministru secre- 
tar de stat. la. afacerile străine; celălalt, venit în. calitate de pre- 
ceptor al copiilor lui Ipsilant, se numiă Marchizul de Saint Aulaire. 
„ „Asupra rolului ce acești doi aventurieri îl jucau la Curtea, lui Ipsi- 
lant. și asupra, influenţei ce o aveau asupra Domnului însuș Și..a 
politicei lui, găsim amănunte foarte. interesante. în următorul. raport 
din 27 April 1803 al lui Şainte. Luce către Talleyrand (2):., :.. 

RUA le genâral Comte „de. Belleval, Ministre Secrâtaire: d'Etat, 'ayant, le 
Departament des Afiaires Etrangeres de Son Altesse Sârnissime le. Prince 
Râgnant de Valachie (c'est ainsi qu'il. se qualiie dans, ses notes), mo faisait 
les, protestations d'une amiti€ Gternelle. Ce Belleval que vous connaissez 
sans doute par ses aventures, plus, qu'extraordinaires. en „Angleterre ct en 
Prusse, a, obtenu, de la -elemence. du Premier Consul sa radiation de la liste 
des 6migres; il n'en a pas moins pour cela sa poitrine surchargce de, cor- 
dons,. de. croix, parmi lesquelles, on „distingue la croix de St. Louis, Indc- 

“pendamment de toutes ces marques, il parte au derriăre une grande clef 
d'or je ne sais de. quelle serrure, „On. en rit beaucoup, mais il est imper- 

  

: . e RER NE zi Ce if i; (1) Iată, amănuntele ce le dă Brune asupra lui Delleval într'o scrisoare către Cham- 
pagny, solul francez la Viena (Ifurmuzaki, supl 1, vol. II, pe] 

Se numiă Contele Gaspari. Sedusese la: Londra pe' fiica baronului de Jacoby, solul 
Prusiei, care îndată ce: cunosci ce om eră: Belleval, îi reluă pe fiică-sa: cu scandal. Se 
legase cu un aventurier numit de Witch care aveă pretenţiuni asupra, Regatului Iliriei 
şi care, spre a câștigă bunele graţii:ale Principelui Zubov, îi vândi favorurile soției lui. 
De. Witch neputând face să izbutească pretenţiunile, lui asupra Iiriei.: Gaspari luă nu- 
inele de Belleval şi se lipi de partidul rusesc! spre a câștigă pe Grecii din Constantinopol. 
Acolo făcu cunoştinţa lui Ipsilânt.. - i ăi aa 
*Brune se inșeală într'o privință: Belleval eră numele adevărat al aventurierului nostru. 

Autorul acestei lucrări a cunoscut în anii 1871—73, în Sudul Franţei, urmași! ai unei 
surori'a lui Belleval, cari i-au arătat o voluminoasă corespondenţă din Bucureşti, Iaşi și 
Constantinopol a unchiului lor. Familia de Belleval eră o familie nobilă din Lauguedoc. 
“Mi se pare că am văzut chiar o carte tipărită povestind întâmplările vieţii lui. | 
El se incercase, profitând de îmbolnăvirea unui curier francez în Ducurești, să pună 

mâna pe. depeşile adresate din Constantinopol, ile către Brune, lui Champagny la Viena; 
La început Sainte Luce fusese cu'totul cucerit de 'atenţiunile şi politeţele lui Belleval, 

(2) Rapoarte consulure franceze, la Academia Română, sub data de. mai sus. .
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turbable, il s'est mis au dessus de tous les propos. Je veux vous le depoindre 
tout d'un trait, afin que, dans le .cours de cette lettre, vous n'y trouviez 
que son nom. Ce Ministre'a. 6tabli une grande - correspondance dans toutes 
les 'capitales, et je vois "daprâs les rapports qu'il m'a quelquefois communi- 
qucs qu'il iest. parfaitement servi ă Paris. Dernitrement encore il m'a an- 
nonce: larrivâe du C- te Jaubert, qu'il m'a dit ctre charge d'une mission par: 

ticulicre, et lorsque ce citoyen, arriv6 'chez moi, m'a entendu le nommer 

par son nom et lui raconter ce que je tenais de M. de Belleval îl'en a. tâ- 
moign6 une grande surprise. "C'est ce Ministre qui m” a annoncă la nominatioh 

du' C-en Flury: et la disposition “ qui envoie le C-en Flury jeune a Iassy, 

Enfin îl m'a donne communication de quelques faits qui ne me perniettent 
pas de douter que ses correspondants ne puisent dans de bonnes sources. 

C'est M. de Belleval qui est charge, par des anecdotes de Vancien temps, 

„de fire rire Son Altesse quand elle a du chagrin, et elle en a 'souvent. 
Quoiqui'i! se 'dise Francais îl ne fait que foreâment des politesses aux Fran: 

enis, tandis que sa maison est ouverte aux Ariglais et que le petit agent 

britannique en obtient mille prefârances. Pendant son! sejour â Bucarest: le 

G-en Parant na pas eu ă seen louor. i - 

1 est: nuisible' ă la” mission francaise, en ce qu'il a îmbăche le Prince, 

qui y Gtait dejă tres disposc, de donner au Commissaire ce qu il est d'usage 

de fournir. M-r de Merkelius s'en plaint beaucoup. C'est lui qui a inonde 
Bucarest d'un ouvrage ! qu'il a fait venir de France, intitulă : Dictionnaire 
PBibliographique des hommes qui out jout un role dans la Revolution, et 

dont -lauteur serait digne des galăres. Des qu'il arrive! un Frangais ' en Va- 

-lachie, il en cherche le nom':dans'son dictionnaire ; sil sy trouve' cest'un 

scâlcrat, C'est par de telles productions qu'on juge” "les Francais, C'est par 

le Courrier de Londres'que les actes du gouvernement! francais sont conius 
en Valachie. Ce journal a un grand cours dans'le' pays et la lettre du r€- 

dacteur ă Monsieur: Bonapar le: le Consul et” Particle Assassiner vest! păs 

tuer ont 6t& traduits en grec 'et 'env 'oyes ă Constântinople. M. de 'Belleval'a 

fait venir! de Hambourg, pour âtre instituteur des enfants de Son Altesse, un 

certain Marguis: de Saint' Aulaire;, homme! de 60 ans, le plus insupportable 

bavard qui soit: au monde. Îl 'a annonc6 beaucoup 'vous connaitre, Citoyen 
Ministre : que vous lui aviez fait faire des propositions: tres avantageuses 
pour retourner en: France ; qu "l aurait cru! ctre dâshonorâ de les adcepter'; 

que son Roi l6gitime est Louis XVIIL.! Au reste il dit ouvertement quwil de: 
teste le gouvernement de la France, qu'il a constamment fait la guerre contre 

les. Frangais, qu'il stait chef de IEtat-Major de Varmâe ;de Cond6, qu'il &tait 
A Quiberon, etc. II s'est mâme permis, dans un dîner que me donna le Prince; 

lors du depart du citoyen Parant,: des propos si indecents contre la'persorine
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du Premier Consul et contre quelques Ministres que, prenant un ton d'au- 
torite, jinterpellai le Prince. de me d6clarer si son intention, en miinvitant 
ă diner, avait 6t6 de m'insulter en 'plagent un. pareil individu, ă. sa. table; 
que sans le respect .que javais pour. les dames qui :se trouvaient ă, table, 
jaurais pass mon 6p6e ă traverse corps de cet insolent. Je vous avoue, 
Citoyen Ministre;, que. si notre situation ă la Porte cut etâ. meilleure, jaurais 
prâsente une note au Prince pour chasser de ses Etats ce Provocateur. ă 
Vassassinat. Jen ai instruit lambassadeur ă Constantinople et je suis. con- 
vaincu que cet homme, par „tous :les propos qu'il a tenus et notamment 
celui-ci: quil y aurail bientăt-an changement en France, n'6tait. pas Gtranger 
ă Linfernale conspiration qui, a. failli plonger la France dans. un deuil uni: 
versel. Voilă homme, que M. de Belleval a fait venir en Valachie pour îire 
instituteur des enfants de Son Altesse.: Voilă les Francais. dont: le: Prince 
est entourg (1), Vous croirez. peut-âtre, Citoyen Ministre, d'apres ce portrait, | 
que. je is mal avec lui: point du tout: quoique depuis ces bruits de guerre 
il ne. vienne pas chez moi, cependant il ne se paşse pas de jour sans qu'une 
missiv d6 sa part, ne m'apporte les assurances sincâres de son attachement. 
Je feins de croire tout ce qu'il veut ;.il me. prend pour dupe; c'est une 
jouissance que je lui laisse. [1 me sulfit do le connaitre et de vous en oltrir 
le tableau. a | a 
„: Quant au Prince aetuellement: regnant en Valachie, celui qui a connu 
son caractere, lorsqu'il ctait drogmar, de Ja Porte peut le juger. Il ne lui 
manque que les occasions. pour vexer: les Francais, aussi'm'6tais-je prepare 
Jlorsquon. vint -n'annoncer . que je: serais arrâtâ, ă beaucoup souffrir. Les 
bornes d'une .lettre, press6 d'ailleurs comme je le suis, ne me. permettent 
pas d'entrer. dans de .grands,, details â. son sujet. II est la ergature. de la 
Russie, et les .nvuvelles stipulations d'Iassy donnant â cette puissance sur 
les Principautes. de Moldavie et de Valachie un pouvoir absolu,: les -Hos- 
podars regardent. naturellement leur pays: comme province de: Russie. La 
chimăre, du, Prince Ypsilanti est d'âtre indâpendant de la Sublime Porte et 
de voir. perpâtuer dans sa famille .la Principaut€ de Valachie. Il a fait plu- 
şicurș țentatives, pour arriver a.son, but, et son Ministre des Afjaires Etran- 
geres.a fait. plusicurs propositions que je r'ignore pas. Ce.Prince. dâteste 

„.U) Liangeron zugrăvește pe St. Aulaire cu totul în alt chip:... «le marquis de St. Aulaire, 
d'une naissance distingue, d'un exprit transcendant, une des meilleures plumes du mo- ment dans la partie, diplomatique, honnete homine, dâsintâresse, mais dont lesprit ar- 
dent et enthousiaste et le caractăre violent nuisait ă la justesse des idâes. [Il ne vojait, ne faisait rien que par fougue, par prâvention ou par Pimpulsion du moment: avec de 
bonnes intentions et un dâvouement absolu pour nous, il nous a souvent nui dans le 
cours de cette guerre». (Langeron în Zlurmuzali, supl. I, vol..îll, p. 109.
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gensralement. tous les Francais: îl est ex6cre par les Bojards qu'il vexe “ 

outre messure: On ne parle pas du peuple € de Valachie, îl est esclaie CĂ sa” 

conidition est voisine de celle: des animaua.. EN 

Enfin il ne pouvait faire - un meilleur chois, pour son Ministre des Affaires ' 

Etrang&res, que de la personne de M. de Belloval; il jouit de toute la con- 

fiance. de son maiîltre, îl la msrite'cariil le'sert ă merveill. 

V'arrivâe du Ministre Drummond ă Bucarest a te poque de ces bruits de 

guerre qui ont 6loign6 du Com'missaire francais tous ceux qui le freguentaient 

auparavant. Jamais ambassadeur n'a: &t6 recu comme ce Ministre la €t6. Lo | 

Prince Ta visite plusieurs fois et a dîn6 avec lui. Il lui a doan6 des fetes' 

extraordinaires 'qui ont nâcessit& des 'contributions, Une d&putation composte ! 

des premiers Boyards de la Valachie s'est rendue chez M. Drummond: elle 

lui a fait part du bonheur que la Principaut6 &prouvait sous le Gouverie- ! 

ment d'un Prince si juste,. si: 6elaire, si humain: bonheur qui serait bion ' 

plus grand si la Principale, indâpendante de la Sublime Porte, ctait hâr6- : 

ditaire dans la fâmille Ypsilanti, '6te. Le Ministre, flatt6 de cette ambassade, 

a daign€ repondre quă son arrivâo 'ă Londres il prendrait en grande con: ! 

sideration Vobjot de la demande de Messieurs les Boyards. 

Dâs: ce moment le Conamissair€ francais ă Bucharest a 6t6 un homme | 

dangereux ă frequenter. Le Prince'a defendu 'ă ses Boyards (ct: jen ai port6 ' 

ma plăinte ă lAmbassad6ur) daller chez le Commissaire qui 6tait sur le - 

point d'âtre arrât6 ă cause que la guerre ctait inâvitable. Deux de ces Bo: ! 

yărds ne s'6tant pas conforni6s ă cet ordre ont ât6 destitucs de leurs em: 

plois. Cependant lorsque j'allais ă la Cour, IHospodar' connaissant la fermete | 

de mon'caractâre, conservait les apparences de la bonne aniiti€. Je:ne vais” 

pas souvent la visiter par la raison que mes appointements ne suffiraient 

pas pour donrier des bakschichs' aux ofliciers qui "m'accompagnent.. : 

La conspiration: anglaise contre les jours du Premier Consul 'et contre lo 

bonheur de la France avait quelques petites ramifications”ă Bucharest. On. 

sattendait d'un changement universe]. Le Prince a envoy6 beaucoup Wargent 

ă la Porte pour faire les preparatifs de la guerre: ct je puis vous assurer 

que la Russie et VAllernagne en faisaient de consid6rables. On 'devait tous, 

se râunir contre la Franco et ce n'est pas sans raison que le Marquis | do! 

Saint Aulaire annoncait qu'il y aurait bientât un changement en France: 

„Je ne dois pas vous laisser ignorer, Citoyen ] Ministre, que le Prince et: 

ses Ministrâs în'ont donnâ dans toute la Valachie et meme prâs de la, Su: 

blime Porte, une reputation que je suis bien loin' de mâriter. Je ne sais ! 

sous quelles- donnt6s ils 'me croyent et: me! font passer: pour. un: politique” 

adroit et' dangereux. Les. instances reiterces du Gânsral Brune: pour obtenir' 

ma confirmation ă Bucharest leur ont fait'presuimer que puisquc YAmbas-"
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sadeur attachait tant d'importance â une place: qui, sous le. rapport comer-. cial, ne prâsentait dans ce: moment aucun avantage ă la France, il fallait - qu'outre ma mission ostensible je. fusse revâtu d'instruotions secretes. Je ne me serais, jamais doutâ. de la reputation quiils m'ont faite. et. puisque je 'ai acquise. sans raison je tache d'y faire croire.. Une cireonstance tres in- : signiliante en elle mâme, a acercditâ. cette. oppinion et a fait dire au Prince que javais des intelligences avec Paswan-Oglou. IE 
„Ce fameux Pacha de. Widdin,. ayant .appris qu'il y avait un Commissaire | francais ă Bucharest, Yy a.envoye son. mâdecin pour lui faire ses compli- „ments et lui exprimer:le dâsir. d'âtre;son ami. Je recus le.medecin comme : je regois. tout le, monde: je lui. fis servir. les rafraichissements d'usage. Ce. medecin, grec d'origine, porte une figure tres spirituelle et il est devoucâ... Passwan-Oglou qu'il regarde , comme le: premier homme du sicele. Il me .: donna quelques details sur. ce Pacha, sur ses. projets,. sur ses desseins. La Porte, selon lui, n'a. .pas de sujet plus: fidele que son maitre, Il me fit part de lamiti6 sincâre que. Passwan-Oeglu portait aux frangais at de Vadoralion ., qu'il avait pour. Bonaparte. II me. fit le recit d'un fait assez. curieux. Lors- . que toutes les forces du Capitan Pacha, assigeaient Widdin, Passwan-Oglou . avait, fait peindre en. grand „Sur un,pan de ses murailles, le portrait de Bonaparte. Il, ne commencait jamais une action sans linvoguer et, ce quiil.. y „a diextraordinaire, ct ce. qui a confirme sans doute la grande vensration | qu'il, a pour Bonaparte, c'est qu'il a toujours ct6 heureux dans ce siege, et quiil est, parvenu, avec; moins de douze mille hommes, ă faire. ever le sioue de sa Capitale bloquse par 80 mille Tures, et qu'il les a chasses de son territoire.. Passwan-Oglou avait compos6 lui meme une chanson qui com- menqait ainsi : faisons conune les soldats de Bonaparte: les soldats de Bo- naparle sont. couragistes. Enfin il a multipli le portrait de Bonaparte. dans toute sa citadelle : il est. venu: â bout de se procurer quelques. unes de ces nouvelles picces, d'or ă Lefligie. du Premier Consul et il les a fait mettre dans son,harer, ainsi que son portrait qu'il a fait peindre par un Italien. La visite de ce. medecin,. comme. vous pouvez en juger, Citoyen Ministre, Gtait tres insignifiante, elle s'est d'ailleurs passce en prâsence. d'un tiers, Elle a cependant fait' une telle sensation, que le Prince a cru devoir Pâcrire au Reis-Effendi. Mais il sest permis. d'ajouter une atrocită : il a annonce ă „la Porte, que je me proposais d'aller ă Widdin voir Passwan-Oglou. Le Reis-Effendni a, sur. le champ, presente une note ă lAmbassadeur pour le prier de m'enjoindre de diflrer mon voyage. .Le Gândral Brune qui sait que je n'entreprendrai pas un voyage de cette consâquence: sans lui en: donner. avis et sans y Otre. autoris6,.a €t6 tr&s surpris de cette note, mais n'y a pas cru. Efiectivement les -explications qu'il m'a demandees et que
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je lui ai donnses Pont pleinement convaincu que Son Altesse avait 6crit des: 

mensonges. Tai provoque la suite de cette affaire afin de savoir les raisons 

qui avaient engag€ le Prince ă transmetire 'une semblable nouvelle ă la 

Porte. LHospodar, que jai vu quelques jours aprăs, m'a affirm& sur son 

honueur, quvil 'mavait pas 'âerit un mot de cela. Jai foint de le croire. Je 

pr&sume que, voulant faire du zăle, il a invente ce mensonge, comine il enin-! 

vente tant dautres, n'imaginant pas que le Reis-Eflendi en fârait le sujet d'une 

note. Je lui ai fait connaitre mon mecontentement, mais il a toujours ni6. 

La place de M. de: Belleval est sans contredit Ja meilleure de la Prin- 

cipaut6. Outre 24 mille piastres Wappointements fixes le commerce qu'il 

fait lui eri procure le' double. Il fait venir de Paris de la bijouterie et des 

fusils quiil debite comme Anglais.-Il s'est associ avec le Sr. 'Thorton n6- 

gociant anglais 'et ils achotent toutes les laines et les graines d'Avignon du 

pays quiils embarquent pour '”Angleterre ă Galatz. Comme le Prince prend 

ces denrâes par requisition, le bândfice quils en retirent sera immense. Les 

laines de la Valachie sont aussi belles que celles d'ispagne. e 

M: de Belleval vient d'obtenir un cong6 du Prince pour se rendre ă Paris 

ou 'des affaires de la plus grande importance ' lappellent. ÎI partira le 22 . 

de ce mois i a 

“In 'acest timp :Barozzi eră când la București când la Iași, neobo-: 

sit în intrigile: ce le ţesiă: Boierii; după îndemnul lui, erau în cores-. 

pondenţă: necontenită cu solul rusesc dela Constantinopole și 'chiar: 

cu cancelarul Imperiului. Se Au 

La, 1 Octomvrie 1803 Tamara face cunoscut mitropolitului și boie- - 

rilor 'Țorii-Românești că â comunicat Cancelarului rusesc scrisoarea 

adresată acestuia. de' cler şi de :boiori. Scrisoarea se termină prin: 

cuvintele: '-.: ERIE e 
:. ! 

. . i 

«Liinterât: que 'co' ministre prend' au bonheur' de la province. est si posi- - 

tit que Votre Grandeur peut s'assurer d'avance quil râiterera les ordres 

qu'il a'dâjă donnes 'de'veiller au meintien des nouvelles stipulations (1). 
AER PE a E CR a A Ra a aa PI a IE IRI Ea 

Este iprobabil că, în-scrisoarea lor, boierii. să se fi plâns că se pun 

dări peste cele. specificate: în: hatişerif. Se vede'că, cu -toată- pacea 

ce încheiase cu Poarta, Pasvantoglu cereă nouă contribuțiuni dela 

țară, amenințând cu prădare, căci găsim sub data de 30 Decom-: 
vrie altă scrisoare a Mitropolitului, a episcopilor şi.a boierilor, 

(1) Hurmuzaki, Supl. 1, Vol. 1V, pag. 303. a SD a 

Analele A. R—Ton. XXXI.—Memoriile Secţ. Istorice, , 3
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„ adresată tot Cancelarului Rusiei. și. prin. care coreau ca, Rusia să. 
acorde, țerii: protecţia, ei pentru ..ca aceasta să fie cruţată de nă-. vălirile, și. extorsiunile lui, Pasvantoglu (Du IE « Corespondenţa poștală cu apusul, Europei. se,făceă prin: poșta - austriacă, a Agenţiei, cea cu Iaşii de poşta rusească - întemeiată de : 
Consulatul general de acolo;.. Scrisorile. încredințate poştei... ruseşti 
erau date Domnului care -le „deschideă și le cetiă; pt 
„Corespondentul anonim. din Bucureşti, despre. care am vorbit.la 

capitolul II, arată;că se făcuse Agentului: austriac: deschideri -pen- îru ca să predeă și el lui. Ipsilant “scrisorile . încredințate. poștei austriace, dar Merkelius nu,.voi să audă de: asemene lucru. .-. Domnul se păziă mai. ales de intrigile lui Alexandru Suţu. care, .. susținut de ambasada, franceză, îl săpă necontenit. Ipsilant izbu- . tind să pună mâna. pe dovezi. arătând intrigile lui Suţu, aceșta fu. surgunit şi puțin lipsi ca să nu i se taie capul (2), 
„La Decemvrie, 1804, Brune mergând la. Paris prin “București, ; Ipsilante îi făcu primirea cea, mai, strălucită. De altmintrelea, .dela, proclamarea, Imperiului, Ipsilant căută să. se pună bine „cu Franţa, și o curteniă prin toate chipurile: a In vara anului 1805, Consulul general al Rusiei din Iași se află, 

în București,: unde avea dese. consfătuiri cu Domnul, cu Mitropuli- tul și cu. boierii cărora le, făceă,. prezenturi. insemnate. "Boierii dă. . deau a înțelege că au „mare :nădejde. să, încapă,. sub stăpânirea ru- . sească. Iar Ipsilant aveă mare nădejde că va, obțineă: Domnia. ere-. ditară sub suveranitatea, Rusiei (3). | A 
Tot anonimul nostru „adaoge: că. mai, mulţi boieri au mers la laşi . și Constantinopol spre. a; arătă; solului, englez că niciodată, n'a fost. Țara-Românească atât de fericită ca sub Domnia, lui Ipsilant; şi: că, ar [i foarte folositor pentru ea dacă Domnia, ar deveni ereditară în casa lui.. Ar fi “declarat că, spre a obțineă o asemenea favoare, țara, ar fi. gata; să dea Rusiei și Angliei -o sumă, de 4. milioane lei (). „O veste; dela 1 Iulie a aceluaș. an ne arată pe de altă parte pe.. Ipsilant îngrijat de tulburările din Bulgaria și că, deoarece se sim- țiă compromis: cu. Sârbii, a “cerut. solului: rusesc... mutarea lui. în Moldova, unde se -simțiă. mai. teafăr, fiind. mai aproape. de Ruși. 

PO N 

(1) 1bid.. E DE 
(2) Corespondentul anonim din București dela 14 Martie 1804, 
(3) Idemn, dela 28 Iunie. 
(4) Idem, dela 13 Ţulie 1805,
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Alexandru. Moruz, din cauza sănătăţii sale” slabe, ar: fi lost foarte, 
dispus să se retragă.  .... i: | i 

- Răsboiul izbucnind între Il? ranţa de o: pante ș şi Rusia aliată € cu Austria: 
de alta, Ipsilant și boierii nu a lipsiră să nianifesto sentimentele lor: 
rusofile.. .: .. . pb m 

In : următoarele extracte. din: vapoartele lui Sainte Luce: către Tal | 
leyrand se. vor 'găsi amănunte interesante. asupra modului :cum se: 
manifestau ' acele sentimente .filoruse, asupra  sgomotelor. -absurdo- 
puse în. circulație Si asupra, prororiilor Mitropolitului. Dai iarta e 

E Ra pa DI a aa 27 Septemsrie 1 1805., 

Monscigneur, . Să pi Ra taci 

Uni 'article du 3 Juillet, sous la rubrique de Gonstantinople « que le Jour- 
nal de! Franefori annonce avoir €i6'public par le Monileur, a irrite Vesprit“ 

des" Boyards et de la. Cour. ă un point que” je me croirais râs imprudent 

si je m'exposais' dux effets' de leur -vengeance. Dans une visite: que je fis 

au Prince, en'traversant: une longue salle pour: me rendre, dans 'să'chambre, ! 

je me vis entour6, par une foule 'de: Boyards qui, me regardant eleonte- i 

ment, leur' calpack sur la tâte, contre leur coutume, faisaient ine de vou”! 

loir minsulter ct repâtărent souvent - “Anomos... Jai pendtre chez le Prince ' 
sur le visage duquel j'ai remarquc “Un air de m6contement qui Saris douite * 
a 6 la cause de la reception peu, gricicuse! qud ja regue.. 

ii 

„Acolaș, către. acelaş... 
! 8 Ianuarie, 1806. 

Je me bornerai dâns cette depeche ă mettre' sous les yeux' de” Votre Ex 
cellence quelques details qui 'me paraissent msriter une e attention touie par- 

ticulicre. '-- ia ia Aa a Iei Ara a 

-Quelque “temps aprăs la: bataille d'Ulm, une estafette: arriva au hospodar; : 
la: nouvelle 'd'une :d6faite complete des Francais fut :sur le champ repân: » 
due; un callarache. exp6dic “au Divan 'Pannonca ă Constantinoplg;' on: y * 

ajouta la circonstance que les Russes avaient mis & la broche cet avaient mnange: 

tous les Francais qui leur furent livrs par les Allemands. i 

Cest moins ă Bucarest et ă lassy qu'on tendă produire limpresion qui 
en est le'but qui . Constantinople oii des callaraches chargâs des lettres 
des agents [et] des marchands vont rapidement porter [la..nouvelle -:de] 

la defaite. de larmee et la prise de S. M. l'Empereur des Francais. Vo- 
tre, Excellence :n'apprendra, point sans indignation': que trois 'estafettes: arii- 

ves succesivement ici, le 1'7. Decembre, Pune :desquelles €tait 'adress6e:â] 

VAgence d'Allemagne, ont porte des depâches officielles ot: Von donnait avis:
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„que, le 2.Dâcembre, 3. M. Vlempereur: Napoldon avait. 6t6 fait 'prisonnier ă . 
la bataile pres do Brin (Briinn), que l'armee Îrancaise fuyait disperse et 
quune răvolution avait. clat ă. Paris! Co. râcit fut suivi de: plusieurs cir: 
constances: qui: pouvaient y faire croire.;.: . . i 

Les agents d'Allemagne, de Russie et dWngleterre furent ă la Cour.en . 
grand costume complimenter: 3. A: I/agent d'Allemagne annonca. oflicielle- 
ment cette nouvelle aux: principaux -boyards et'ă sa nation: convoqute ă.. 
cet eflet ......... L/estafette. qui lui Gtait 'arrivâe venait du gendral Metrovski, 
qui lui adressait. copie : d'une. lettre .du:: Palatin . de Hongrie :qui mandait! 
le succes de la bataile et la priso de l'Empereur Napolton ..... Je 
crois que: dans une de mes depeches, en parlant du grand Mctropolite 
de Valachie, jai dit ă Votre Excellence qu'on accordait oâncralement ici â 
cet, archevâque, lo don de, prophtie; et, qu'il. voşait clairement dans .Pave- 
nir,. le pass; ce qui est une: faculte particulitre, de sorte qu'il est. en mâme. 
temps. prophâte et sorcicre. Je crains, Monseigncur, que Votre Excellence n'ait : 
quelque, doute sur la. vârit6: du. fait. suivant. Moi-meme, _quoiqu'il. se. soit 
pass6 en: prâsence d'un nombreux “cuncours d'assistants,. et. que. plusicurs . 
personnes dignes de, foi aient expressâment te envoy6es pour. me le com. 
muniquer, qu'on lui ait dailleurs donne, beaucoup declat, je, delibererais ă 
ladmettrecomme..vrai, si je n'avais cu la certitude qu'il existe „ot que. les 
agents, de Russie, d'Allemagne et WAngleterre. en furent les, temoins. . 

On annonga que le Grand.Mdtropolite de Bucarest prophâtiserait le 28, 
Novembre, â quatre heures aprâs-midi; tes premiers Boyards et les agents 
que je viens de rommer furent invites â cette scance. L/archevâgque: devait 
s'enqudrir,: păr la science quil a de lire dans Pavenir, si les Russes se- 
raient, vainqueurs ct si les. Francais retourneraient dans leur patrie. Je n'en 
reprendrai: point de faire. connaitre . cette „prophtie. qui fut faito dans I'6- 
glise mâtropolitaine avec toutes les grandes ceremonies, en prâsence d'une . 
foule .immense, au. milicu. des saints, grecs les plus revâres..et qui, â cet 
effet, avaient; te -transportes des autres. monasteres.. Le grand . Mâtropolite 
apres avoir. longtemps et copieusement; ccum6, termina son oraison. fatidi- : 
que par annnoncer qu'il voyait distinctement «les Russes â Paris ct: les 
Prangais en Şiberie».. | iau 

(Ea 

- E i „. pei 3 Fevruarie 1806. 

„Acelaș; către : acelaș. dea | 
- , -i se e . i. 

-Depuis' cette &poque la defense a 6t6 faite de me visiter. Lantorit& com- 
prime la volont6-de ceux qui sont attachâs ă la France et je puis dire ă 
Votre Excellence que plusieurs Buyards, 'entr'autres la famille des Ghika, :
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seraient bien disposes pour les Francais; mais les Boyards sont gânsrale- 

ment pauvres en Valachie ; ils veulent avoir des places quiils n'obtiennont 

que lorsqui'ils paraissent d6vouss a la Russie. Ces places sont: annuelles et 

rendent beâucoup.'Ce n'est point 'un“ sujet:de blâme que les exactions qu'ils 
emploient pour ruiner le pays; ils prennent Vexemplo du chef. Ce n'est 
point. ici le lieu de parler, de ces, brigandages; je veux. cependant,, Mon: 

seigncur, que vous connuissiez. les vexations au on met cn usage. dans colle:, , 

Principaut6. . DR a ! 

"Din scrisorile anonimului rozultă că,: în. luna. Fevruarie. 1806, 
Pasvantoglu, asupra căruia. Sârbii repurt ase mai mulle.succese, des. 
coperind că. episcopul; dela, Vidin -eră înțeles . cu. oi, puse, să-i: taio.: 
capul, lui și tuturor celor ce erau în legături mai de aproape 'cu: 
el. Tot odată, se vorbiă despre un răsboiu între Turci şi Ruși.- Aceste : 
vești spăriese cumplit pe. Bucureşteni. “Boierii ..stăteau cu. haraba.-.- 
lele încărcate. în ogrăzile lor., Dar mai mare. decâţ la Bucureşti. cră : 
spaima la Craiova, căci acolo „se lățise vestea: că dacă Ipsilant nu : 
ademeneşte pe. Sârbi să se liniștească,. Pasvantoglu este hotărit să-. 
Și . răsbune asupra, Olteniei, ai cărei locuitori vor.aveă toţi parte 

de .soartea episcopului din ; Vidin şi a partizanilor. lui. Țara eră .cu. 
atât mai îngrijită, cu cât se știă :că Domnul, :fiind -o creatură a hu-.. 
siei, nu va aveă, nici. o trecere faţă, de Turci, în cazul unui răsboiu ; 
şi nu ar putcă. prin urmare să dea, ţerii nici .un. sprijin (Da 

Nu încape.îndoeală că Ipsilant visă lucruri mari:..un; „vogai, al, 
Daciei, ereditar în familia lui, sub,suveranitatea,; Rusici.. 

Eră un om deştept şi ager, dâr nu . eră, ;un om :cunzinte, măsura; 
ii lipsiă și visurile, de mărire de cari eră. stăpânit. îl „impingeau, la. 
fapte. nechibzuite. Da Ceara 

Lacom din. fire, ca toti. p anarioții, planurile lui ambiţioase, a căror, 

realizare cereă bani mulți, îl făceau și mai lacom,. apoi. imprejurările 
nenorocite ale erii. și mai. ales vecinătatea, lui, Pasvantoglu. îl.siliau 
să recurgă la immulțivea ȘI. urcarea dărilor. In.al doilea an al Dom, 
niei Tpsilant îndoi;.aproape toate . dările,: sub . pretext. că.ţara dato-., 
reşte 6.000 de pungi rămășițe din. trecut (2) pentru cheltuelile cu oști-., 
rile. Aruncase .dări asupra oparhiilor, a mânăștirilor” și a "boierilor. - 
Ţara eră, sleită. ... i 

(1) Idem dela 2 Martie 16806. i o 

(2) V. A. Urechiă, op. cit., VIII, p. 748, cn
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IRI EI „i ED a I. 

« 

bi 
„. DESPRE A DOUA DOMNIE:A LUI ALEXANDRU. MORUZ IN MOLDOVA... i | „ 1. „2802— AUGUST. 1806, o bi IN . . D 

"Alexandru Moruz cae petrecuse parte din tinereţele lui în Mol: 
. dova, pe vremea: Dâmnisi: fatălui său Constantin Moruz, “eră 'căsă- 
torit cu o Moldovancă (1) şi domnise câtovă luni în Iași, dela Martie - 
1792 la Ianuarie 1793, când fu strămutat în București, se bucură 
de multe siiipatii printre boieri, îi E 
“El-eră un om. dcobișnuit” de-deștept, chiar printre Grecii: din Fa: : 

nar, și'avoă însușirea, atât de prețioasă pentru un om de Stat, de 
a:ști să seducă și să câștige pe :cei co erau în --relaţiuni cu el. 
Dar puteă să fie' energic; 'la 'trebuință și să impuc. "Domnia ţerilor - 
noastre; :pentia Grecii-din 'Fanav, fiind mai întâiu -o afacere și nu- 
mai în al' doilea. rând: o“ satisfacere de : ambiţiune, nu puteă nici 
unul să fie neinteresat,: deci Moruz nu făceă excepție regulei gene- 
rale, dar este sigur că el: nu eră mai lacom decât ceilalți Fanarioţi. 

Deși Moruz eră'-fără îndoeală: un instrument al Rușilor, ei nu 
aveau într'insul'încrederea: ce li-o inspiră Ipsilant,. iar 6l nedispu-: 
nând de relaţiunile “întinse, afară: de Constantinopol, de “cari: dis-: 
puncă Ipsilant, nu: eră 'un factor al acțiunii lor politice în Otientiatâţ. 
de important ca 'Domnul:-Țerii-Românești. Istoria Moldovei în tim- 
pul acestei :Doninii-a lui Moruz este aproape excluziv internă până | 
În vara anului 1806.: Mă: voiu': ocupă deci mai ales cu împrejurări - 
“interne 'de ale: Moldovei: în epoca dela 1802 la 1806. .. : - 

“Int hârtiile 'slobode-'cumpărate de mine. în Basarabia, se găsesc! 
oarecari amănunte necunoscute asupra, unor împrejurări din Dom- 
nia; lui Moruz, pe 'caii cred 'riemerit 'să le rezum “mai jos. | 
„Domnul! mazil' Alexandru: Suţu, “spre a câștigă bunăvoința “Tur: 
cilor: pentu 'mănţinerea” lui în' scaun, arătase singur Porții că Mol-- 
dovă eră în stare'să: mai- dea; pe lângă ceeace dăduse în vară tre- 
cută pentru întreţinei:ea! oștilor: impărătești din Valahia, încă: o! mie ' 
opt sută de: pungi la! plata“ soldelor 'cuvenile acelor: trupe. 'Astfel : 
că" Alexandru : Moruz, 'nemai putându-se 'scuti de această 'contribu- 
ție, se văzu silit, îndată după sosirea, lui în lași, să: găsească mij-. 
loace spre a face faţă acestei obligaţiuni, a cărei executare eră 
acuma imperios reclamată de 'Turci. Cu mare greu putii strânge 600 

(1) Zoe, fiica Comisului Lascarache Roseţ,.
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pungi. pe cari le și trimise, urmând ca rămășiţa de 900 'pungi-să 

fie achitată treptat (1). a tie 

Deşi hatișeriful nu exeludeă pe Grecii din Fanar din slujbele ţerii, 

totuş Moruz a: amânat până la Ianuarie 1803 rânduirea în slujbe, 

cari erau ocupate numai în mod provizor de Moldoveni, spre a vedeă, 

cum urmează colegul lui din Valahia față de -Greci, pe cari “Ruşii 

necontenit se încercau să-i expulzeze din: Principate.: Acuma Moruz 

împărțind slujbele la'21 ale lunii Ianuarie, vândui numai un singur 

Grec în slujba de  Postelnic şi alţi tvei .la diferite isprăvnicii, dând 

celorlalți Greci numai slujbe la.Curtea lui sau intrebuințându-i pen- 

tru strângerea veniturilor sale particulare, ca, acele“ de: pe 'saline, 

țigani (2), ete. i ic i, 

- Această -procedare. câștigă. lui Moruz simpatia boierilor, “iav: hotă- 

virea co luă de a scădeă dările : stabilite de- predecesorii lui cu 3 

până la 7 lei de cap, ceeace făccă o'scădere de:10—12.000 lei de 

fiecare! ţinut, pricinuiă: mare mulțumire în popor (3)... suie 

EI, pe cât putu, se sili să stârpească abuzurile, înființă 'un' nou 

departament criminal și. mai -ales luă: măsurile cele mai: energice 

pentru desființarea bandelor do hoți cari: jăfuiau 'mai cu "deosebire 

dealungul graniţelor. . Ii 

Realipirea, teritoriului raielei Hotinului călr : Moldova, hotărită de 

hatișerif, nu se. efectuase- încă și boiorii ai căror moși şi-ipărinţi stă- 

pânise în acea raiă moșii! cari fusese pe urmă luate în'stăpânire de 

Turci, acuma grăbiţi să: pună iar mâna, pe 'veniturile” lor, alcătuiau 

jalbe peste 'jalbe. și stăruiau din răsputeri pentru aducerea la. înde- 

plinire a hotăririi hatişorifului. Poarta însă nu se 'grăbiă temându-se 

ca, această: măsură să: nu aducă la resvrătire: pe “Turcii cari se: 

folosiau de acele bunuri: îi 

'Prebuinţele necontenit 'crescânde ale 'Țarigradului în unt de vacă, 

grăsime și seu, pusese Zalhanaua din ţară în neputinţă să furniseze 

fâră, pagubă câtimile cerute de Turci. Boierii propusese Domnului :să 

interzică exportul vacilor sau să sporească procentul de'vaci ce'ne- 

gustorii de toate naţiile cari făceau comerţul de vaci erau datori-să-l 

dea Zalhanalei. (Se exportase în anul 1801, 30.000 vaci afară: de 

9.000 tăiate în Zalhană și de 40.000 boi). Moruz însă, -neîncuviin- 

țând oprirea exportului, dispuse ca Zalhânaua:să ica pe viitor 4 vaci 

4 „ui 

(1) Corespondentul din Iași 7 Decemvrie 1802, 

(2) Id. din 25 Ianuarie 1803. ti 

(3) Id. ibid. e tit
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din 10 în:loc de 3: și. urcă: prețul :ce aveau. să-l plătească: Zalha- nagiii pentru grăsime la 22 lei 28 parale de ocă: ! :- i: „+ Armenii supuși „austriaci, cari :aveau numeroase odăi: unde''creșteau tamaslâcuri,. cebură prin: canalul: guvernului ':austriac să; fie scutiți de. acest. spor.-al, numărului. vacilor :ce erau obligaţi să dea zalha- nalei cu. prețuri..hotărite,: Consulul austriac reclamă. lui Moruz, dar nu izbuti: să obţină, nici: o concesie. A Numărul acestor .odăi se .mărise : înti'atâta,: încât. țăranii începuse a: murmură că, li.se restrâng din cale afară locurile lor trebuitoare. In ținutul Iaşilor. erau. 66. asemenea Odăi (1) a ie -Capanul ridicând câtimea de grăsime ce trebuiă. furnizată "de ţară „pentru Constantinopol, întâiu la 400.000 și apoi la 600.000 'ocă pe an,.:Moruz se _văzi silit să ridice: procentul 'din vacile :vândute ce irebuiă,. predat zalhanalei: la: 5. din. 10 și să mai. acorde o primă de 5'loi de ifiecare vacă care. sar mai procură zalhanalei, ceeace împovără bugetul țerii cu: 100.000 lei pe an, fără a .parveni: să sa- tisfacă pe.;Turci. Aceştia poruncise. Domnului: să interzică exportul vacilor,. dar. Moruz fu :acuma, împiedecat de boieri să dea urmare acestui ordin care; ar.-fi lipsit și pe boieri și pe săteni de sorgintea de căpetenie a, venitului lor (2). Die Die : Se propuse,.pentru a. pune ocârmuiirea în stare să: cumpere mai multe. --vaci,:'să se . pună. o. dare. de 60: parale :de- fiocare :bou de negoț exportat. In. sfârșit. se încercă alcătuirea unei tovărășii de negustorii. cari să procure, ocârmuirii 600.000 ocă grăsime: și seu pe an și căreia ocârmuirea, apoi;să-i.dea, peste preţul fixat de Capan, câte 30—40.000 lei pe an. Da -.. Un. număr de boieri din treapta -cea de pe urmă trimise lui Mo- ruz 0 jalbă fără iscălitură, în tare se plângeau că boierii. cei mari și fiii lor: se. împărtășiau. singuri de “slujbele cele insemnate;:că ei în zadar sperase, la venirea Domnului, că el va urmă în alt chip și sfârșiau, amenințându-l că, de nu.va da satisfacere! Plângerii lor, ci :vor face. arz la Poartă. pac :. Moruz atribuiă,- și poale. cu: drept cuvânt, această: încumotare: a boierilor mici instigărilor: de tot felul ale fostului Consul-'rus Ma» lignovshy, 
a, „Se descoperi că jalba noiscălită. primită de Domn fusese. scrisă de un boier numit Cuza, care fu arestal dar nu voi să arate nimic, PRI 

(1) Id. 1 Iunie 1804. 
(2) Id. 11 Fevruarie 1805,
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Domnul adună întreaga boierime aflată în Iași, în ziua: de.15. Ia 

'nuarie,. la Curte, unde i se celi:o analoră, prin care Domnul se. apără 

de învinovăţirile. aduse de: sus zisa jalbă::Apoi Moruz ţinti un cuvânt 

în care arătă tot ce făcuse dela venirea lui pentru binele ;țerii :și 

„pentru mulțămirea tuturor treptelor poporului, se: ridică în -contra 

marelui lux: al. unora dintr'înșii și declară că interzice cu desăvâr- 

șire „jocurile de noroc (l). -:. ză 

"Lui Alexandru Moruz i se datorește înființarea, pentru întâia oară: 

în Moldova, a unei poște pentru scrisori în toată țara... -isi:i - 

“Inainte de dânsul există numai. serviciul -poștal al Agenţiei aus- 

triace care, odată cu pachetele ei oficiale; trimiteă. la. .,Cernăuţi şi 

corespondenţele pentru Europa ce-i erau încredințate de :călre. ne- 

gustori. și alți particulari... ÎN Iara e 

.. «Imaintea, răsboiului dela 1788, Agenţia, austriacă din Iași își primiă 

corespondența de. 3 ori pe lună: la 1, 10 şi. 20 a fiecărei luni,: în 

pachete trimise de șeful poştei din Cernăuţi printr'un surugiu călare. 

Când, la 1788, trupele austriace luase. în- stăpânire ținuturile .Su- 

ceava, Neamţu, Roman, Bacău. și Putna, stabilind o ocârmuire (Ad- 

mânistration) în. Roman,: Agenţia, pe: lângă, corespondența, oficială, 

mai aduceă şi: cea particulară și o trimitea, de trei ori pe săptămână 

acelei ocârmuiri, apoi se socotiă iar de trei ori pe săptămână cu șelul 

poştei 'dela Suceava. După, încheierea, păcii, acest şef.de::poştă urmă 

să. trimită. corespondența, :la: ași, la:-Agenţie, odată. pe săptămână. 

Acest serviciu se. făceă în. chip foarte nemulțămitor, căci, mai alos 

la vreme de iarnă, surugiul. care aduceă. pachetele .zăboviă pe: drum, 

cu-.dusul și cu întorsul, până la douăsprezece zile, 'ceeace eră foarte 

'dăunător, atât -pentru. guvernul "austriac, cât ; şi pentru negustori. 

Din această cauză, în vremea întâiei 'Domnii a: lui: Moruz, Agenţia, 

suggeră acestuia ca, spre. binele: negoțului și al:țerii;-el să ::înfiin- 

“teze poştele din Principat.după felul în care erau organizate, în: Aus: 

tria. Suggestiunea plăcii Domnului care porunci ;numai::decât i Spă- 

tarului Cananău să-i” înfăţișeze'cât mai grabnic. un' plan: pentru: în- 

ființarea poştelor,: şi acest: plan fiind. încuviintat cu mici - schimbări, 

se. înființă poşta cu curse :în toată țara, de. două. ori:pe- săptămână. 

;-Constantin Ipsilant, la;- venirea, lui-în: scaun,::propuse;. Agenţiei ca 

corespondenţa cu'Austria să se facă, nu. prin “Suceava, ci. direct-:de 

la Iaşi. la Cernăuţi, deoarece .. astfel el. (Domnul) îşi puteă-::primi 

„scrisorile din. străinătate, vara. cu. două zile și iarna: cu „0 zi;:mai 

pe - prea 

Â 

i ț 

  

got ata teii 
! 

1) ld.:13 și:17 Aprilie 1804; i i i a a ara eta ta
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degrabă.: Se.vede că: Agenția, 'dintr'o' cauză sau alta, nu primi pro- punerea, :căci vedem că, pe lângă. cursele, pentru Agenţie între' Iaşi și: Suceava, se înființară. altele pe seama.Domniei între Iași. și Cer- năuți, prin Herţa, 
:": Este .bine înţeles că poșta, Agenţiei eră purtată. de călărași pă- mânteni cu: cheltueala țerii.'si-: fără :ca, Agenţia să plătească cevă.. .: Personalul insărcinat cu această slujbă eră alcătuit dintr'un:cu- rier și: un țimiraș, 'călări' amândoi: și ducând cu ei! un cal slobod care purtă tașca, cu corespondența.: : . tit “La a, doua 'venire în scaun alui Moruz însă, : acesta : ceru: din nou: ca Agenţia'să trimită; corespondenţa, la Cernăuţi prin” Herţa, „întemeind această, 'cerere mai cu seamă pe faptul că astfel: s'ar evită trecerea Siretului și a Sucevei, anevoioasă, : adesea! primejdioasă și uneori cu' neputinţă vreme de mai multe zile: Agenţia: găsind cererea Domnului 'thtemeiată! și temându-se că, de nu.va. primi-o, Moruz nu-i va mai pune:la dispoziţie mijloacele pentru a: transportă corespondența 'să,'la, Suceava și va înființă o poștă pentru trebuința, Domniei:: șia negustorilor, :se grăbi să facă pe : voia Domnului: Dela :1' Ianuarie 1805 expediţia, corespondenței pentru Statels-auro- pene seifăceă tot prin Agenţia” austriacă și tot prin: călărâși: pămân: teni, deadreptul;între Iași: și Cernăuţi. a + Mai” târziu însă, la August 1805,.constatăm că corespondenţele, închise! într'o „geantă pecetluită, erau: transportate cu o căruță trasă de: patru cai, prini':Botoșani. și Ierţa, la. Turin (Mamorniţa), unde erau: luate în primire de funcționari austriaci. Când, din cauza ciumei, granița; eră închisă,! geanta se transportă de: autoritățile: moldove- neşti de :vamă:'la oficiul „dei: contiimaţie '(Kontumaiz) * dela “Boian, unde. eră 'desinfectată și: trimisă, șofului poștei dela Cernăuţi:i. "“iiPrintre actele: din Arhiva; Senatorilor: ce le voiu pubblică 'în- alt mernoriu, :se :vor găsi și. acele 'ale: organizării poștei : pentru; călă: tori în: vremea; lui :Moruz. -. în i e ţa Ţăranii bucovineni. începuse: să emigreze în Moldova încă din anul 1803. :Această emigrare! eră atunci datorită faptului că boierii bu: covineni; urmând exemplul nobililor poloni din Galiţia, adoptase 'sis- temul''arendării :moșiilor. lor la exploatatori “străini, în parte :armâni, dar: mai cu: seamă 'jidovi, numărul: acestor “ arendași îmmulțindu-so in:Bucovina, concurenţa ! între! ei ajunse mare și produse!0 : niard urcare în preţurile arenzii. : Iau: din cauza. acestei - urcări a preţu- rilor de arendă, arendașii nu puteau să plătească câștiurile lor decât storcând pe. ţăran în chip neomenos; deoarece. sistemul. arendării
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fusese adoptat şi pentru moșiile mânăstireşti, țăranul eră. i împilat şi şi 
stors în toată Bucovina. . 

Și boierii' din Moldova începuse să-și vândă moşiile e cu: anul, mai! 
cu seamă la, Jidovi, dar Moruz îngrijat de urcarea, subită a; 'ârnzălor, i 
pusese capăt la intrarea: în ţară a Jidovilor, comunicând chiar aceastii 
măsură Agenţiei austriace printe” o notă în luna August 1804 (1). - 

In 1805 - expiră termenul de treizeci ani pe care Austria -scu- 

tise 'pe Bucovineni 'de îndatoririle serviciului militar. Acest serviciu,: 
din cauza necontenitelor răsboaie cu Francezii, devenise o povară; 

nesuferită pentru toate popoarele supuse Habsburgilor. Când: fu or-i 
donată în Bucovina întâia recrutare, țăranii. îngroziţi la gândul că: 
ci sau copiii lur vor. fi luaţi la oaste pe timp de 14 ani, în :cursul: 
cărora nu vor mai puteă, vedeă vetrele lor, începură a fugi în massă, 
peste: cordon, în Moldova, în ciuda măsurilor luate de Austriac spre! 
a împiedecă această trecere. :: ăi 
„Stăpânii: de: moșii lipsiți” de braţe cari să lo cultive: 3 Și Vistoitia: 
domnească .la pândă de:noi contribuabili, primiră pe acești'băjenari” 
cu braţele deschise și din toate părțile li se făcură; înlesniri. Dar: 
guvernul austriac reclamă imediat că i se montesc > supușii și ceri 
ca bejenarii- să fie întorși la. vetrele lor. i : 

In zadar ocârmuirea: Moldovei: arătă, și chiar: dovedi prin cerce-! 
cetări făcute în: comun de organele ambelor țeri, că':se 'întrebuin-; 
țase momeala numai “în cazuri absolut . excepţionale şi că nu are. 
cum :să dea peste. graniţă, cu de-a sila, oameni'slobozi cari venise: 
să se așeze în țară. Austria se plânse Porții care:dădi lui Moruz;: 
ordine în consecință, dar acesta se mulțămi să .poruncească isprăv-: 
nicilor să pedepsească pe acei ce se făcuse vinovaţi: de momeli şi să! 
trimită pe emigraţi înapoi. Mișcarea de emigrare fu întru 'câtvă sta-! 
vilită prin măsurile de pază luată de Austriaci,: dar încetă cu totul: 
numai după intrarea Rușilor în ţară, când Buicovinănii văzură, greu 
lăţile cari apăsau asupra locuitorilor Moldovei: -. pal 

Iată ce zice în' privința “acestor emigrări Parant, agentii Comer=: 

cial francez din Iaşi, în „raportul lui căire: Talloyrană “din 25  Noem-: 
vrie 1805. CR PI E ast 

La Bukovine ofire â cet gard + un estemple A citer. ini 
Lorsque cette petite province, dmembrce de la Moldavie, fut câdse, î y 

a trente'et: quelques anndes, ă la Maison, d'Autriche, ';celle:ci, entre -autres 

—— — n ei ! 

“(1) Idem, 5; August 1803, iii ie e ti nui 
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privileges quelle lui accorda, Pexempta, de recrutement pendant une gând- 
ration; ă peine ce terme a-t-il ât6 expire, vers le mois de-Mars dernier, que 
le Gouvernement s'est empress6 dWuser de ses droits ; il en a:voulu user 
jusquiă, labus, press6. qu'il âtait de. recuporer le pass&-et peut-âtre dejă de 
preparer les grandes mesures qui viennent de le perdre. C'est depuis long- 
temps ă ce qu'il paraît que Y'Autriche travaillait ă ce chef d'wuvre de sa 
ruine. 'Tous les pays de sa domination ont pour ainsi dire ât6 decimes en 
pleine paix, les uns sous le pretexte d'exercices, les autres sous celui d'une 
revue. Les Polonais et,surtout les Hongrois sont outr6s ; ils 'parlent hau.-. 
tement. de demander ă leur Empereur raison dune pareille jonglerie.. Pour. 
revenir ă la Bukovine voici. ce qui est arriv6. La raison precis&ment qui 
faisait exiger. beaucoup de recrues de cette Province rendait celle-ci la moins 
propre.ă:les fournir: en effet trente et:plus d'arindes d'exemption militaire 
ont fait oublier aux habitans jusqu'au nom de la guerre; on ne leur per-: 
mettait de s'en rappeler que pour en avoir peur. Il n'y a point de'violence. 
qu'il n'ait fallu employer pour les faire marcher st la plupart dentre cux 
ont. .mieux: aim6 s'enfuir, s'expatrier ; on compte plus de deux mille familles 
passces ă .cette occasion, et un peuă celle de vexation administrative, dans 
la seule Principaut6- de Moldavie : c'est au point que YInternonce Imperial, 
second, dit-on par la mission russe, qui avait depuis quelque temps dâja 
ses raisons .pour s'y interesser, a 6t6 oblig de faire des; demarches : âu- 
pres, de:la Porte. Il lui a: demande un -firman pour intimer ă. I'Hospodar: 
Moruzzi, non; seulement de ne pas so prâter aux progres de-cette:6mi-: 
gration, mais encore d'aider A en 'reparer les dâsordres. Les Boyards et les 
principaux. habitants de la Bukovine que cette aftfaire concerne, au licu de 
reclamer ont. dressc un exposc .de. leurs griefs et se sont : appuyâs : de la 
liberi quont toujours eue, mâme d'aprăs les traitâs, les habitants des deux 
frontidres, de changer ă volontă: de patrie: mais on pense que le chef otto- 
man qui d'abord s'est oppose et fait encore quelque râsistance, finira par ccder 
aussi sur. cet article. Environ 200 familles ont dâjă ct obligees de rentrer ; 
toute la population de li Bukovine serait en cette circonstance. devenue 
moldave, si la Porte:avait seulement pu le permettre. Ainsi PAutriche est 
absolument perdue dans opinion comme dans les armâes: la crise de cet 
litat s'est ctendue du centre ă toutes ses extremitâs. Cela n'empâche pour-. 
tant pas quw'en cet instant meme on ctit fait par toutes sortes de moyens 
violents, des loves considerables. * | 

Clerul ortodox: din - Bucovina stăpânii nunieroase moșii în Mol- 
dova, cari erau arendale la Moldoveni de loate tveptele sau la Ji- 
dovi. Guvernul austriac înființase pentru privegherea arendașilor și
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ocrotirea hotarelor acelor bunuri un inspectorat special și inspec- 
torii avoau necontenite conflicte cu arendașii, cari adesea erau boieri 
mari, .cu. megieșii şi cu autorităţile. Aceste conflicte erau atât de 
dese şi de neplăcute, încât Austriacii manifestară dorința de a se 
desface de moșiile din Moldova, aparţinând «Clirosului» Bucovinei. 
Un negustor armean numit Teodor Musteaţă, supus austriac, om 
foarte intreprinzător şi foarto. bogat, înțelegând că moșiile în ches-. 
tiune sar puteă cumpără pe preţ de nimic, alcătui o tovărășie 

pentru cumpărarea acelor bunuri cu boierii Neculai Roset, Iordache 
Balş, Iordache loset Roznovanu și Panaite “Cazimir. ! 

Ta anul 1798, Musteaţă cumpără acele bunuri dela fiscul împără-! 
tesc pentru suma, de 331.500 florini, plătibili în chipul următor :: 
33.100 florini arvonă, 132.500 la punerea în posesiune și restul să; 
rămână ipotecat pe moșie. și să se achite treptat. Venitul moșiilor 
eră de 16.545 florini. Pentru ca vânzarea să fie valabilă, irebtiă. un 
firman al Porții, pe care Austria; se îndatorise să-l scoată. 
“Firmanul nu “Tu scos timp de cinci ani, iar Musteaţă cheltuiă ne- 

contenit; cu drumurile ce. le făccă, când la Lemberg. când la:Viena. 
Cheltuelile făcute de cumpărători se ridicau, în anul 1803, la, 280.193 
florini (din cari 221.948 florini cheltuiţi de Musteaţă), firă ca să fi 
fost puși în posesiune. In anul 1802, boierii ' se hotăriră să, scoată 
ci înșiși firmanul spre a putea fi imediat puși în'stăpânire.:' Musteaţă 
arătând Guvernului austriac că este gata să depună restul do 132. 500 
florini, iar moșiile să-i fie imediat date în posesiune, se puse rezo- 
luţie pe petiție că Majestatea Sa Imperială a oprit predarea, moșiilor, 
că banii nu se pot primi şi că Musteaţă trebue să aibă răbdare. 

"Se văzu pe urmă:că cauza pentru .care nu se putuse scoate fir- 

manul eră faptul: că Musteaţă fiind supus austriac, nu puteă dobândi 
imobile î în Împărăţia turcească. i 
“Mulțumită însă intervenirii lui Moruz, “afacerea fu terminată la 

1805; pe de o parte Domnul obțină ca Poarta'să dea firmanul, iar: 
fiscul austriac primi dela Musteaţă vărsământul de 132.500 florini.: 
Moșiile fură împărţite între boieri şi Musteaţă, dar acesta fu obligat 
să vândă acele ce venise în partea lui... m 

Următoarele două: raporturi ale lui Parant, Consulul francez, din 
Iaşi, dau amănunte- interesante atât asupra 'sinipatiilor. 'boierilor.cât. 
și : asupra 'relațiunilor lui cu Consulii rusești Romanol și Bolhanol, 
cari sau , succodat: în acel timp pi Dat picior
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Parant către Talleyrand. — 1 Nivâse an. XI p, 

26 Decemvrie 1809. .. 

Quani: ă la nation moldave, la class6 du peuple est absolument passive. 
Dans celle des Boyards il y en a. quelques uns qui sont non seulement amis,: 
mais enthousiastes: du nom francais et tous sont prâts ă se jeter dans les 
bras dune puissanco protectrice,. plus dâsintâress6e que celle qui les tient 
aujourd hui sous . sa tutelle. C'est ă coup siir le plus petit nombre d'en- 
tr'eux qui se trouve sincârement attache ă la Russie. dont la domination 
n'est rien moins qu'aimable. II a: dernitrement Gt6 question ici d'un miani- 
feste de VEmpereur Napolon qui promettait ăla Principaut6s et le râta- 
blissement de ses anciens priviloges et la restitution de la Bukovine, comme. 
des' autres provinces dâmembrâes: on en Gtait aux anges; le: dâsir ă cet 
&gard Gtait si . „grand, que probablement on Pa .pris pour une râalit6, du 
moins n'en ai-je pas connu d'autre. Voici une lâgtre idto de la conside- 
ration accordâo en ce moment dans „ce pays au nom francais. Lo Ministre 
de la Justice ayant dernierenient donns une fete et, par menagement pour 
le- Consul gendral de Russie, M. "Romanofi, qui so donne ici. tout le ridi- 
cule d'un personnage, ayant omis de m'y. inviter, il y eut un murmure gend- 
ral. Je crus, par 6gard pour ma place et.un peu pour “Vopinion publique, 
devoir m'en „plaindre. Le Prince.m'a envoye son premier Ministre me, don- 
ner €en.personne.une explication satisfaisanțe. Le Grand Logothâte a &tâ 
semoncă et oblig6 de venir me demander toutes sortes d'excuses. 

„Paraul către Talleyrand. —3 Iulie 1806. 

Vai peut-âtre en tort, Monseigneur, “de me laire jusqu'ă present. surle 
compte de. cet agent russe, nomme Bolkanof, jaurais peut-âtre di ' vous 
informer et de ses extravagantes exigences aupris de la cour, comme au-: 

„pres de tous les Boyards qui le .deâtestent encore plus qu'ils ne L'ont craint, 
et de ses: miscrables prâtentions, de ses; ridicules procedes envers moi 
qui m'6tais'pourtant xolontiers montre -disposc ă faire les premiers frais 

"de la sociabilite, et qu'il pie, qu'il cvite,. qu'il jalouse au point de ne se 
produire ă aucune assemblâe, pas m&me ă celles de la Cour, parceque je. 
m'y trouve. Il ne pardonne pas que l'on cesse de croire d Vinvulncrabilite 
russe, ni que le Commissaire Francais ait obtenu, dans la:m&me residence 
que lui, des honncurs et des distinctions quiil s'y croşait apparamment dus 
exelusivoment.: il s'y est d'abord scandaleusement opposâ. par toute sorte 
de mojens et ne pouvant pas y russir, il a pris le parti de bouder tout 
le monde, de se renfermer chez lui pour y faire beaucoup de bile quiil dis-
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tille journellement, dans des notes dont la force, je crois, ne repond plus ă 
lamertume. 

Mais, Monseigneur, en vous tracant celte esquisse du caractăre et des 

manicres du pauvre M. Bolkanof, je m'appercois que jai bien fait de ne pas 

-vous en entretenir d'avantage. C'est un malade dont on ne doit gucre par- 

ler qu'au medecin' et'quiil faudrait. onvoyer changer d'air ă Austerlitz. 

Din rapoartele lui Parant reiese că el fusese cu totul cucerit de 
Moruz, care se vede că aveă darul să-și atragă simpatiile celor cari 
veniau în contact cu el. Comisarul francez eră absolut convins de 
buna credință, a Domnului Moldovei către Poartă și, în rapoartele 
lui, el nu ascunde această convingere. Ruflin care eră de o pă- 
rere cu totul contrară și probabil nu tără tomeiu, sfătuindu-l să nu 
se încreadă de loc în protestărilo Domnului, vedem pe Parant apă: 
rându-și părerile pe larg prin depeșa lui din 29 Iunie. 

VII, 

DESPRE LUPTA DINTRE FRANŢA ŞI RUSIA PENTRU INFLUENȚA PREDOM- 
"NITOARE .LA CONSTANTINOPOL INTRE 1502 ȘI 1806, 

Indată după incheierea păcii dintre Franţa și Turcia, vedein., pe 
Napoleon punându-se pe lucru pentru a ajunge să câștige la Con- 
stantinopol o influență predomnitoare. . 

„ Insăreinatul de afaceri Ruffin este înlocuit prin genoralul 'Brune, 
trimis în calitate” de ambasador... 

Instrucţiunile trimise acestui general la, 18 Octomvrio 1802 în- 
cep prin cuvintele : .cintențiunea guvernului 'este ca ambasadorul 
la Constantinopole să recucerească, prin orice mijloace, supremația, 
ce Franța o aveă de două sute de ani în acea capitală» (1). Apoi ele 
recomandă ambasadorului, să ocrotească, comerţul francez şi să aibă 
grijă a zice și a face să'se simtă că, dacă Rusia și Austria au 
Oarecare intores să înpărțească între ele statele! Sultanului, 
teresul Franţei este să mănţină cumpăna dreaptă între aceste ouă 
puteri. Ambasadorul trebue să se facă bine văzut de poporul ture 
“arătând mare respect pentru obiceiurile şi moravurile lui. | 

Poarta, în urma stăruinţelor ambasadorului francez,. notărindu- -se 
să trimită și „ea la Paris un ambasador, vedem cabinetul din Pe- 

(1) Correspondance de Napolon PA No, 6.073; VII, p. 60; D. A. Sturdza, qle și Docu- 

menite, etc., I, p. 402, a
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tersburg îngrijat de această împrejurare și recomandând trimisului 
rus la Paris, Oubril, să se pună în relațiuni cu ambasadorul ture 
și să caute să, câștige încrederea lui. 'Trebue să fie în curent despre 
toate propunerile ce s'ar. face:-de guvernul francez acelui trimis 
otoman (1). | | 

In: memoriul prezentat la, 24 Noemvrie 1803 Împăratului Ale- 
xandru | de către contele Voronzov, despre pericolul ce rezultă, 
pentru Rusia, din cauza proiectelor " ambiţioase ale Francezilor, în 
care so iea în privire eventualitatea, ca aceștia să atace Morea și 
Albania și se vorbește de 'distribuirea, armatelor rusești menite a, 
apără interesele Rusiei, identice cu ale Europei, se propune ca un 
corp de armată rusească de 20.000 oameni să fie totdeauna gata să 
intre în Moldova şi în Valahia (2). | 
Din memoriul: prezentat; Impăratului Alexandru la 29 Fovruarie 

1804 se vede asemene că anturajul acelui Suveran arătă grija ca nu. 
cumvă Franța, să se folosească de slăbiciunea Imperiului otoman 
pentru a-l atacă în Arhipel, Morea; sau Albania (3). 

Pe de altă parte vedem po Napoleon scriind, la 30 Ianuarie 1805, 
Sultanului Selim .pentru: a-l deșteptă .din: amorţirea în care lânce- 
ziă și a-l face să se desfacă de Divanul lui vândut Rusiei și a, se 
da în partea adevăraţilor săi prieteni: Franţa și Rusia (4), | 
“'Talleyrand, partizan al alianței cu Austria, făceă toate sforțările 
spre a câștigă pe Napoleon pentru această alianță. Proiectul : de 
tratat de alianță ce-l propune Împăratului în scrisoarea, lui. dela 17 
Octomvrie 1805, adică 'când răsboiul cu Austria, și cu Rusia eră în- 
ceput,.prevede la art. 9 că Napoleon nu se va opune ca Impăratul 
Germaniei și al Austriei să ocupe cu trupele sale și să stăpânească 
în deplină suveranitate 'Țara-Românească, Moldova, Basarabia (5) şi 
partea, din Bulgaria cuprinsă între Marea Neagră și o linie mergând 
din gura Siretiului la Mangalia (6). - 
„- Cum află strălucita biruinţă a lui' Napoleon la Austerlitz, 'Tal- 
leyrand scrise Impăratului pentru a stărui ca el să nu abuzeze de 
victoria lui pentru a sdrobi cu desăvârșire pe Austria învinsă. EI 

(1) Copie IIvneparopenaro Pyoraro Ilcropnmecnaro oGmecrea, LXX p.484; D. A. Sturdzas 
op. cil. p. 407. ă a | 
"0) Ibid., p. 408. m 
"(8) Cbopnmiz LXXVII, p. 486. Sturdza, op. cil. 1, 424. CE - 

(4) Correspondance de Napoleoii 1. No. 8298, X, p. 162; D. A. Sturdza, op. cit. |, p.'431. 
- 45) Sub acest nume se ințelegeă atunci Bugeacul. 

- (6) D. A. Sturdza, op. cit. pag. 436. şi urm,
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so temeă că dacă Austria ar fi slăbită cu dosăvârşire,. Ungurii: să 
«nu părăsească un steag smerit prin necontenite înfrângeri și, prea 

slabi spre a alcătui un Stat: neatârnat, să nu se dea Rușilor cu mMo- 

ravurile cărora au atâtea asămănări» (0). 

Napoleon făcu pace în condițiuni destul de grele pentru Austria, 

do alianţă nu se vorbi. In schimb însă se incheid la Lb Decemvrie 

1805 un tratat de alianță cu Prusia, caro îu ratilicat cu două luni 

mai târziu (2). 
Prin tratatul dela Pressburg (26 Docemvrie) Napoleon își însu- 

şise Italia, Istria și Dalmația, cecaco îl aduceă în vecinătatea 

nomijlocită a: Imperiului: Otoman. . Această, împrejurare inspiră ca: 

binetului din Petersburg cele - mai “vii îngrijiri, deoarece prosu- 

puncă că: Napoleon 'urmărește cucerirea Turcioi. Cole lvei memorii 

alcătuite de Principele Adam Czartorijski pentru Impăratul Alexan- 

dru, în cursul lunii; Ianuarie 1806, se ocupă mai cu -scamă cu mij- 

loacele do : întrebuințat spre întâmpinarea acestei primejdii. Cea 

dintâi măsură propusă. esto adunarea unci oștiri de 100.000 oa- 

meni pe malul Nistrului, care să fie totdeauna gala să întro în Mol- 

dova, şi să ocupe âmbele Principate. In al doilea memoriu so! lra- 

tează “despre foloasele 'ce Rusia ar puteă să tragă dintro . desființare 

desăvârșită sau dintr'o mare prelacere în Imperiul Otoman. Se pune 

inainte idea alcătuirii mai multor state independente, cexceplându-se 

insă din numărul acestor state țerile po cari Curtea, Impărătească 

ar crede de cuviinţă să și le însușească cu desăvârșire, e ca, Moldova, 

“Valahia şi Basarabia(3). Rit Maat 

"In acest timp încercările Franţei la Constantinopole erau încu- 

nunate de izbândă: influența franceză câștigă tărâm 'pe fiecare: zi. 

Poarta, -recunoșteă în sfârşit lui Napoleon titiul de Impărat. Rapoar- 

tele consulilor: ruseşti din Principate și mai cu seamă aleDomni- 

torului Ţerii- “Românești, Constantin Ipsilanti, aduceau. la Petersburg 

știrea, neadevărată,; că Poarta iea măsuri. militare îndreptato; împo- 

triva, "Rusiei, întărind cetăţile şi garnizoanele ci si pregătind can- 

tităţi' mari de proviziuni. Principele Adam Czartorijsli, în memoriul 

său 'dela 7 Martie 1806, propune ca o puternică armată să prevină 

pe 'Turci :şi, trecând Nistrul, să ocupe Principatele pe cari Rusia să 

le deţie ca amanet. au i pin 
. , . „a 

4 MI „m. e. a. . , zmei 

  

(1) Ibid,, p. 445. 
(2) Ibid., p. 418 şi 449. 
(3) Ibid., p. 458. i 

„Analele A. R.—XXX1.—Aemn. Secţ. Istorice. 4
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„La 8 Martie; Impăratul. Alexandru adresă, ambasadorului: său la, Constantinopole, . Contelui Italinsky, un rescript (1) “prin care îi adu- ceă. mai întâiu la cunoștință „că nu: stărue în hotărirea de a [ace greutăţi Porții pentrucă aceasta. recunoscuse. lui:Napoleon titlul de Impărat, dar. că.nu va 'îngădui ca, isă.se satisfacă de către: Poartă alte .pretenţiuni; ce : le-ar face. guvernul francez și cari-nu:ar putcă duce decât.la:0 șerbire desăvârșită: a Divanului către voințole lui “Bonaparte. Impăratul poruncește lui Italinsky să comunice Porții că aro: o armață, de: 100.000: oameni la granița Moldovei, «veșnic gata: să -sboare în ajutorul .Sultanului: Selim Și să; meargă: în orice punct -al Imperiului său care ax fi amenințat.» Dar în acelaș timp Ita- linsky. va face cunoscut Porții că nu va suferi niciodată ca ea să se pună sub atârnarea, desăvârșită a guvernului francez și-i va co- munică, că, Împăratul fiind: informat: că Poarta adună trupe și ma- terial ; de: răsboiu în Rumelia şi în Basarabia, speră: că acuma după ce'a fost pusă, în cunoștința adevăratelor dispozițiuni ale Rusiei, nu va, întârziă: să ;transporte aceste. forțe: la graniţa. occidentală -a Impe- riului, care singură, este. ameninţată, Și care reclamă toată vigilența, ei. Dacă. Poarta nu 'va da trupelor. -sale contra-ordin. în sensul: cg-. -rut de Impărat,i' «armata dela. Nistru va, intră îndată în Moldova, nu spre a o: cuceri, căci ar fi dureros. pentru Impărat să fie silit să..se poarte față. de Imperiul Ottoman în chip ostil, dar numai ca, măsură . de . pază impotriva, .oricărei agresiuni. îndreptate, împotriva Rusiei ,și spre.a redă :Porţii independența ei, căci el (Alexandru) nu va puteă atribui acele demonstraţii militare ale Porții impotriva, lui :altor. pricini. decât. temerii ce-i. va, fi inspirat (Porții) . guvernul francez.» Apoi, Italinslky este însărcinat să prevină Ministerul oto- man că intrarea, armatei rusești în Moldova va, avea loc și în cazul când. Poarta. sar lăsă; să fie târită la, vreo. nouă. complezenţă, către Bonaparte, care ar fi. contrară tratatelor și intereselor .reciproce ale celor două, Impărăţii, asemenea dacă, și-ar permite (Poarta) să aducă vreo schimbare la starea actuală a lucrurilor în Moldova și în Valahia, fără a se fi concertat mai înainte cu ministerul împărătesc.» . In ca. zul când - Poarta. n'ar..da imediat trupelo» sale contra-ordinul “ceruţ de Impărat, atunci Italinsky.. urmează să aducă grabnic acest :refuz la cunoștința atât a cabinetului rusesc câţ și a comandanților for- țelor împărătești pe uscat și pe mare, la Corfu, la Nistru, pe Ma- 
DI 

(1) Ibid., p. 486.
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rea, Neagră și în Persia, pentru ca ci să urmeze fără, întârziere in- 

strucţiilor co le sunt date. pa 

"In aest tinip alianța încheiată între Prusia și: Rusia încă din 

anul 1800 so făccă din: ce: în ce mai strânsă și mai ostilă lui Na: 

“poleon. Cu toată alianța încheiată cu Franţa cu un an "ai înainte; 

Regele Prusiei. şi Impăratul Alexandru negociau, pentru încheie- 

rea unui tractat prin care se îndatoriau a se ajută unul pe altul din 

ţoate. puterile împotriva, năzuințelor cotropitoare ale lui Napoloon.. 

Int”un nou memoriu adresat lui Alexandru I, la 5 Aprilie 1806 (1), 

Principele Czartorijsli desvoltă un întreg plan de: campanio: în Mo- 

diteranea, şi în' Adriatica spre a zădărnici, cu ajutorul flotei engleze, 

orice încercare a Francezilor asupra Moreei şi Albaniei. In cazul 

când Poarta sar opune la transportarea, oștilor rusești prin Dar- 

danele, :atunci ar trebui. ca Rusia să trimită ajutoare: la Corfă,! în 

Sicilia, și la, Caâttaro prin calea Moldovei, a Valahiei și-a Sârbiei. 

Principele Czartorijski nu se îndoește de succesul : unei asemenea 

oxpediţiuni, «căci atunci toate'popoarele creștine din Turcia ar face 

cauză comună cu oştirile rusești și Europa întreagă (afară de Franţa), 

departe de a concepe bănueli din cauza îndeplinirii acestei măsuri, 

mar -puteă decât să .recunoască legitimitatea măsurilor cari. au îm- 

pins pe Majestatea Sa, Imperială s'o iea, îndată ce acele motive vor 

fi cunoscute». Dar pentru a nu lăsă pe Turci s'o iea :inainte, tre- 

bue trimis ordin generalului Michelson să treacă Nistrul și să so 

indrepte spre Dunăre, îndată ce Italinsky îl va fi prevenit că Poarta 

opreşte trecerea trupelor rusești. i 

“Pe de' altă parte, Napoleon serie lui Eugeno de Beauharnais, la 

24 -Maiu următor, să :comunice generalilor Lautiston și; Molitor că 

mau de co să se teamă atâta de Ruşi, că aceștia, «nu sunt încă în Va- 

lahia, că sunt departe: de acolo și că dacă: ar-intră într însa 'și-ar 

atrage pe braţe Europa întreagă» (3). Ia 

Sultanul se hotărise să trimită lui Napoleon un ambasador. extra- 

ordinar (4). 'Impăratul îl primi cât se poate 'de.bine și-l însărcină:să 

repete cuvintele lui Sultanului și să-i mai spună: «să-şi aducă aminte 

de ele. de câte:ori duşmanii -lui (Napoleon),:cari sunt și dușmanii 

Sultanului, vor voi s'ajungă până 'la dânsul. Sultanul nu poate să 

Pi 

(1) Ibid., p. 488 și 491, 

(2) Ibid., p. 490. N 
(3) Ibid., p. 493. | Ra 

(4) Muhib Efendi. 
MI RE: 

IRI . , Ni 
îi LI i îti '
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se teamă de nimic din partea lui : unit cu dânsul nu va aveă pentru co 
să se teamă de puterea, oricărui dușman al său» (|). 
„Napoleon se folosi de acest prilej pentru “a trimite și el Sulta- 
nului o ambasadă extraordinară, alegând spre acest sfârșit pe. go- 
neralul S6bastiani, un om a; cărui carieră militară fusese din cele 
mai strălucite și -care, trimis „la Constantinopol după: semnarea 
încheierii tratatului dela, Amiens, pe lângă că izbutise să încheie 
pacea, între: Franţa și “Turcia, mai știuse să câștige favoarea Sul- 
tanului Selim, 6. 

In scrisoarea adresată lui Talleyrand, la 9 Iunie 1806 (2) tratând 
despre instrucţiunile. co. trebuesc date lui Sebastiani, Napoleon zico intre altele: a] e 

1. Ambasadorul meu la Constantinopole trebue să incerce prin toate mij- 
Joacele și în toate :împrejurările să inspire încredere Porții, s'o facă să în- 
țelează, că nu :voesc Impărăţia Constantinopolului, că vreau, pe cât pot, să 
liniştesc toate părţile acestei puternice împărăţii care, în starea ci de slă- 
biciune, tot mai impune și Rusiei și continentului. 2. 'Țelul constant al po- 
liticei mele este a încheiă o întreită alianță, între mine, Poarta şi Persia, 
îndreptaţă indirect: sau implicit împotriva: Rusiei. 3. Vreau să fiu tratat ca 
puterea cea mai favorizată. Dar influenţa pe care am pierdut-o vreau s'o re- 
cuceresc prin dibăcie, insinuare, încredere şi nu prin aroganță, putere sau 
ameninţare. Ambasadorul meu trebue să; placă sau să inspire încredere. Voiu 
socoti că -va fi insuflat încredere şi va fi îndeplinit instrucţiile lui de câte ori va fi pus de către Poartă în cunoștința - cererilor Rusiei sau alo An- 
gliei.'4. Nu voiu susţineă: pe nici'un rebel către Poartă și pe.nici unul din vechii mei prieteni din Egipt 'sau din Siria şi pe nici un Grec. Politica: mea 
este una și simplă: să fiu intim legat cu Poarta. 5, Vreau să stau bine cu 
Poarta prin. încredere, prin prietenie, prin afecțiune; dar aceasta nu ajunge: vreau ca această legătură să bată la ochii Rusiei, Angliei şi întregii Europe; 
ca tot ce este prietenie să aibă strălucire, ca tot ce este răceală şi nemul- 
țămire să rămână secret. 6, Năzuinţa statornică a ambasadorului meu să fie 
a pune Rusia într'o lumină neprielnică ei; trebue să deprecieze: forțele ei 
militare, vitejia, trupelor ei, în orice chip și necontenit ; să trăească cu lega- țiunea rusească rece și fără multă consideraţie pentru ea ; s'o trateze mai 
de grabă cu semeţie decât cu plecare. De altmintrelea, oricari ar fi rela- 
țiunile Franţei cu Rusia, legaţiunea franceză dela Constantinopole trebue să 

  

(1) Ibid., p. 498. 

(2) Ibid., p. 498 şi urm,
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trăească totdeauna rece cu legaţiunea rusească. Dimpotrivă ca poate să [ie 

în relaţiuni foarte bune cu Austria, Prusia, Anglia, când pacea va fi făcută, 

7. 'Ţelul tuturor negociaţiunilor trebue să fie. închiderea Bosforului - pentru 

Ruşi şi oprirea de a' trece din Mediteranea în Marea Neagră a tuturor basti- 

mentelor, armate sau nearmate; a închide deschizăturilo pentru a ascunde 

astfel tunurile şi a zice că bastimentul: nu este armat, este un moft; a nu 

lasă nici pe un Grec să aibă corabie sub pavilion ruseșe; a întări şi a armă 

toate cetăţile împotriva Rusiei, a supune pe Georgieni şi a face ca Porții să i 

so recunoască stăpânirea absolută asupra Moldovei şi a 'Țerii- -Românești. 8. Nu 

vreau să împărțese Impărăţia Constantinopolului ; chiar de mi s'ar oferi trei 

pătrimi dintr'iînsa, nu vreau, vreau să intărese şi să aşez pe temelii pu- 

ternice această mare Impărăţie şi să mă slujesc astfel de dânsa spre a 

mă opune Rusiei», Ea i ie Ra 

Câtovă zile mai târziu, la 11 Iunie 1606 d, Napoleon trimiteă 

lui Talleyrand urzeala, unei noto ce urmă să fie dată solului turcesc 

spre a sluji de răspuns la nota rusească trimisă Porții (9). Acel 

proiect arătă că vorbele Rusiei către Poartă nu erau acele ale unci 

puteri amice, ci acele: ale! unei puteri suverane ; că "dacă Rusia ţino 

intwadovăr atât de mult la conservarea Impărăţiei Otomane, 'do co 

oare nu încetează ea cu ajutoarele ce le dă necontenit "Sârbilor; 

că trimeterea unui ajutor de: 3—4.000 de oameni împotriva, “Sâr- 

bilor. ar fi mult mai folositor pentru Poartă decât aceea a planului de 

campanie impotriva unei agresiuni franceze. De ce oare impinge Rusia, 

pe Sârbi să 'se proclame independenți de Poartă ? Rusia vrea să îm 

pingă toate popoarele la răscoală, pentru ca ele să ajungă a obțineă 

ceeace au obţinut Moldova și Țara-Românească, şi pentru ca, pe urmă, 

ca (Rusia) să-şi permită să se amestece în trebile lor ltunrice, cun 

a făcut pentru Principatele Dunărene.“ . 

In scrisoarea din 20 Iunie 1806 către Sultanul Selim, pe care Na- 

polcon o încredință lui Scbastiani, găsi urraătoarele rânduri pri- 

vitoare la, erile noastre : PR pm 

In cât priveşte Moldova şi i "Țara: Românească, dacă, Tnălţimea' Ta vrea ca 

aceste provincii să nu-i scape, Ea trebue să se folosească de împrejurările 

favorabile pentru ca să aducă înapoi pe scaunele lor vechile case domni- 

toare; Domnii Greci 'cari le' ocârmatesc astăzi sunt: agenții. Bugilor». 
4 ! a 

(1) D. A. Sturdza, op. cit., p. 500, | Da n MRI 

(9) Vezi mai sus. it
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„Alianța între Prusia și Rusia, sub formă de declarațiuni secrete schimbate de ambii Suverani,. dovoniă un fapt îndeplinit la Iulie 1806. ” La, sfârșitul aceleiaş. luni negocierile pentru pacea dintre Y'rânța și Rusia, cari urmau la Paris între “Talloyrand și. Clarke de o parte şi Oubril de alta, se terminau. prin semnarea unui iratat pe care Impăratul Rusiei refuză să-l ratifice. Oubril, în raportul. lui către Budberg, . mărturisește : că semnase. acel trataţ numai spre a da unor state co.aveau a fi atacale do I'ranța timp spre a se pregăti ca să respingă agresiunea, de care crau „amenințate, 

VIII 
“LUPTA INTRE FRANȚA ȘI RUSIA LA CONSTANTINOPOLE. C. IPSILANT ŞI A. MORUZ INLOCUIȚI PRIN ALEXANDRU SUȚU ȘI SCA RIL.AT CALIMATNI. 1806. 

La Constantinopol se dădeă în acest timp o luptă din cele. mai vii între Ruffin care, în urma plecării lui Brune (Decemvrio 1804), rămăsese, iar însărcinat de afaceri, susţinut de Călimăhești și Suţești, de: Hangeri și de Carageă, de o parte, și misiunea rusească, susținută de cea engleză, de Dumitrache Moruz și de bătrânul Alexandru Ipsilant: cu. oamenii lui, de alta.. E | „. Ruffin care se află de timp îndelungat la ambasada . franceză din Constantinopol, aveă o. ură de moarte pentru Constantin Ipsilant, de când acesta, la 1798, la izbucnirea răsboiului, devastase amba- sada,, franceză, și. făcuse atât de mult rău Francezilor. După cum reiese din rapoartele. lui, el eră în curentul tuturor intrigilor Gre- cilor, îi judecă foarte bine (1) și știă să răspundă la uneltirile lor prin alte uneltiri; De mare ajutor pare a-i fi. fost în aceste împre- jurări, dragomanul ambasadei, Franchini. | | e Ambasada franceză eră pusă în. cunoștința tuturor actelor Dom- nilor. prin Grecii dușmani lor, cari erau: informaţi chiar de unelti- rile cele mai secrete ale lui Ipsilant. Faptul că el abuzase de în- crederea, Porții care' îl însărcinase' să mijlocească supunerea Sâr- bilor, spre a-i: ademeni să prelungească răscoala și să ceară, pro- tecția Impăratului: Alexandru, este consemnat de Ruffin în memoriul lui dela 21 Iunie 1805, odată cu obstacolele de tot felul puse de Domnul Țerii-Românești și de Dumitrache Moruz la. apropierea Turciei de Franţa (2). 

  

  

(1) Hurmuzali, supl. 1, vol, II, p. 310, Raportul din 21 Iunie 1805, 
(2) Ibid., p. 312,
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In tot timpul vorii anului 1805 lupta între amândouă ambasadele 

fu dată pe terenul reînnoirii tractatului de alianţă între Rusia şi "Turcia, 

care cră pe punctul de a expiră. Toate încercările lui Rulfin' să! 

împiedeco încheierea acestui tractat rămaseră zadarnice, mai ales în: 

urma, sprijinului dat Rusiei: de 'Anglia şi a banilor aruncați de Ruși 

lăcomiei înalţilor funcţionari turci. 
Dumitrache Moruz care lucră pentru lusia făcuse acestor demnitari: 

daruri în juvaeruri a căror valoare treceă de 150.000 lei.- El'se: 

bucură de.o trecere cu totul excepţională pe lângă Sultan care il 

numise director și inspector al spitalurilor, cu privilegii ș și prerogative: 

ce erau fără de exemplu. în întreaga istorie otomană. So făcuse elo- 

giile lui în mod solemn în toate bisericile, ceeace oră privit ca echi-. 

valent cu rugăciunea, pentru Sultan numilă Kousbe (1). i 

Din vapoartele lui Ruffin ar rezultă că, după semnarea tratatului 

de alianță, se observau la înalții demnitari: turci semne; de nemul- 

țăumire: cu Domnii Principatelor dunărene. - i e 

La Decemvrie 1805, marele: Vizir ar fi zis lui Feanchini: că acei 

ividători de Domni ai Moldovei și ai Țerii-Românești au ținut 

ascunsă vestea victoriei dela Austerlitz. Atunci Pranchini suggerându- -i 

mai multe măsuri între cari eră și schimbarea Domnilor, Viziru ar 

fi răspuns: «Incă puţină răbdare și veţi fi satistăcuţi» (9), ! Dra 

La 2 levruarie 1806, Dumitrache Moruz înmânase Porții două 

memorii în cari expuneă,. atitudinea ce: Poarta. 'trebuiă s'o. aibă 

faţă, de. Franța: să so alieze cu Rusia și cu Angiia, dar să se facă 

că ține lă prietenia Francezilor, ca să nu le arate ce ard în inimă; 

dar să se prefacă că dorește să le fie plăcută, făcându-le nu: con-: 

cesiuni, dar numai domonstraţiuni do prietenie(3). i: 

P ranchini iși -procuraso textul turcesc al acostor memorii și le dă- 

duse lui Ruflin care lo numește «niște capo- -d opere de îndrăzneală 

și de perfidie» (4). a i ten re, 

„Faptul remiterii acestor note dtagomanului francez, ar: tinde. să,. 

arate că Dumitrache Moruz so află în “acel moment în disgraţia, Porții. 

„Un raport al: li Rufiin sub data do 10 Martie '1806 arată că 

Franchini, ducându-se la Poartă spre a se plânge că o depeșăi împor-, 

tantă fusese reţinută vreme îndelungată, Reis-Efondi îi spusese că. eră 

(1) Ibid., p. 31. 
(2) Ibid., p. 322 | Da 
(3) Ibid., p. 324. o AN 

(4) Ibid., II, p. 47 pia
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vina trădătorului: de. Ipsilant, care  avuse cutezanța “să trimită Porții o scrisoare de 40 pagine din care nu ieșiă decât venin. EI, Reis-Efendi, dăduse afară pe capuchehaiaoa lui Ipsilant, ceeace-i atrăsese mustrările lui Chohaia Bey. Ie Da „«EI pretinde»; adăogă Reis-Efendi, «că trebue să desmierdăm pe acei câni de Greci». Și întrebându-l Franchini dacă aceste mena- jamente vor mai fi întrebuințate timp îndelungat, Reis-Efendi îi spusese în taină 'că «marele Vizir a jurat pe Coran că la. cel dintâiu răs- puns ce-i va; sosi dela, noul ambasador ture trimis la, Paris, va trată,. pe cei: doi Domni după :cum li se 'cuvine(l). .. De “La: Martie 1806 Ipsilant. și Rusia: obțineau dela Poartă un nou: firman,; repetând “stipulațiunile celui 'dela 1506(2). : Die La 30 Martie: Rulfin raportează că Moruz și-a recâștigat toată; influenţa și lucrează, din''răsputeri în contra scopurilor politicei fran- ceze(3). Odată::cu acel raport trimite copia. unei note a, lui Italinsky: către Poartă, în care se cereă, aducerea, la îndeplinire a stipulaţiunilor: firmanelor. și: ocrotirea eficace a: Țerii-Românești împotriva lui Pas- vantoglu (4). se a III 
* In'Aprilie, Dumitrache Moruz reniite Porții un nou memoriu, ară- tând “mijloacele: ce “Poarta :trebue să: le! întrebuințeze: pentru. a,:se: împotrivi politicei frânceze (Dc. N a E : Pe de altă: parte, instrucţiunile: date lui S6bastiani înainte de ple- cate erau lămurite: și arătau „marele preţ ce se puncă la Paris. pe schimbarea Domnilor:.cari se aflau pe scaunele Principatelor: Grecii credincioși. ca: Suţeştii, Călimăheștii, Ingherluștii (sic) și prietenii lor: trebuesc numai decât recomandaţi bunăvoinței Sultanului. De Greci: perlizi și sediţioși ca Moruzeştii și Ipsilant trebue ca Poarta, să se teamă, să:se apere și: să-i trateze cu: asprime (6)... i ' La:21:Ianie următor, relațiunile “exterioare scriau lui S6bastiani că «scopul negociaţiunilor trebue să fie recucerirea, de către Poartă a stăpânirii nemijlocits asupra Moldovei și a erii-Româneşti» (7). “Schimbarea ambilor: Domni. eră hotărită de Sultan înainte de so- sirea, lui Sebastiani în Constantinopol; Ruitin o anunţă ca un lucru 

    

(0) Ibid,, p. 826, ee ti 
(2) Ibid., p. 327, 
(3) Ibid., p. 335. 
(4) Ibid., p. 336, 
(5) Ibid., p. 339, 
(6) Ibid.,. p. 340. 
(7) Ibid., p. 340.
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sigur la 10 Iulie. La 25 lulie el scrio lui Talloyrand că Moruz a 

făcut o încercare să-l cumpere, pe dânsul și pe Franchini (2). :- 

Schimbarea Domnilor şi înlocuirea lor prin. Alexandru Suţu în' 

Ţara-Românescă și Scarlat; Calimah în Moldova, eră definitiv ho- 

tărită în a doua jumătate a lui August. La. 28 August deve- 

niă definitivă și eră dată în vileag. A doua zi Sbastiani ra 

portă că politica Porții fusese cu totul schimbată, și cei doi Domni: 

„ostili Franţei înlocuiţi prin alţii devotați ei. In sfărșit politica îran-: 

ceză eră, învingătoare. i 

Tot în: întâia jumătate. a lunii lui August, 'Teăstenioli- Oglă, aianul 

Rusciucului, rivalul lui Pasvantoglu, eră ucis de propriii lui oșteni: i 

Se ziceă că ei [usese îndemnați la această, faptă de către emisari 

ai Inaltei. Porţi.. Această ucidere făcu mare impresiune asupra lui 

Ipsilant, dându-i să bănuească, că Poarta ar puteă să se desfacă de! 

el. în. acelaș chip. SD ai ata 

IX. 

MISIUNEA LUI REINHARD. EVENIMENTELE DIN PRINCIPATE ŞI i 

DIN CONSTANTINOPOL DELA SCHIMBAREA. DOMNILOR PANĂ LA INTRA-, 

REA RUŞILOR. pi BE e. . 

e 

In primăvara anului 1806 guvernul francez se hotări să, trimită 

în calitate” de Comisar general al relaţiunilor comerciale în Princi- 

pate, cu reședința în Iași, pe Charles Reinhard. Acesta, ocupase pos- 

tul de ministru plenipotenţiar al Franţei pe lângă Orașele Iansea- 

tice, în 'Toscana şi în Elveţia și fusese chiar, pentru un scurt timp, 

ministru al relaţiunilor exterioare; primi acest post echivalent cu 

cel de Consul general numai sub condițiunea expresă: că va, 'aveăi 

titlul de Rosident. “Această hotărire luată do: “guvernul francez "eră: 

datorită atât dorinţei de a procură lui Reinhard un post bine plătit” 

cât şi acelei de a aveă în Principate un âgent mai destoinic” şi mai 

cu greutate decât micii funcţionari pe cari îi trimisese până atunci 

la Iaşi şi la Bucureşti. Noul agent eră menit,: pe de o parte să pro-: 

cure relațiunilor exterioare informaţiuni sigure și frecuente despro 

intențiunile şi mișcările politicei rusești, iar pe de alta să fie mai: 

în măsură de a, lucră, la așezarea și consolidarea influenței fran 

cezo în țerile noastre. E | i 

  

(1) Ibid., p. 345. 
| 
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Această - numire eră comunicată lui Parant: la 26 Martie 1806, făcându-i-se tot odată știut că el este transferat. la, București în cali-. tate: de Subcomisar al' relaţiunilor. comerciale (1). aie Aceeaş comunicare. eră făcută. de către Talleyrand lui” Moruz Ia, 22. Aprilie următor. ia | Este de observat că,:la plecarea lui Reinhard din Paris, nu i se. făcuse deloc cunoscut 'că Franţa eră hotărită să întrebuințeze toate: mijloacele pentru a obţineă dela Poartă depunerea: Domnilor și to- tuș, precum am văzut mai sus, instrucțiunile lui Sâbastiani erau ca- tegorice în această . privință, iar „scrisoarea lui Napoleon. către. Se- lim făceă, aluziuni mai mult decâţ. transparente la,. dorinţa, ce o aveă: ca această depunere să se îndeplinească cât mai curând.: ;: Reinhard care. plecase din Paris la, sfârșitul lui Aprilie, sosiă Ia București :în ziua 'de 13. Iulie (st. n) și eră primit: de Ipsilant cu: mari onoruri a treia zi. Cu prilejul acestei audienţe, Domnul-Ţerii- Românești căută să se disculpe de bănuelile de dușmănie împo- triva, intereselor Franţei, protestând că, supus credincios al Sulta- nului, toate năzuințele lui n'au de scop decât susţinerea, intereselor Imperiului otoman și că: este încredințat do foloasele “ce âveau să decurgă “pentru acel "Imperiu! din : prietenia, și alianța încheiată în: vremea, din urmă cu puternicul “Impărat al Franţei. 
Iată răspunsul lui Ipsilant la scrisoarea prin care Talleyrand face cunoscută numirea lui Parant în calitate de Comisar la București; ca poartă data de 27, August st. n. 1806: | 

' 

| „ Monseignur, | a | | 
„de recois “la lettre. que Votre Altesse m'a fait Vhonncur de m'ccrire le 29 Floral an 11, par M. Parent. Les circonstances ayant alors 6loienc cet of: ficier de Bucharest, il a attendu lo. moment d'y revenir pour me la remettre, et pour. quelle ptit remplir son objet. 
„M. Parent Gtait deja connu ici. de la maniere la plus favorable, sa con- duite ă Iassy lui a mârit6 la confiance de M. le Prince de Moldavie 'et les- time gendrale de. tous les. Moldaves. Je. me: felicite beaucoup : que Votre: Altesso ait fait. le. cnoix de. sa personne pour.le placer aupr&s de: moi. Je la supplie d'âtre „bien persuadee : que /harmonie qui râgnera certainement, entre: M. Parent, et moi,-sera le garant du. zâle avec le quel .nous concour-: rons lun “et lautre'ă remplir les vues de S. A. Imperiale,. . -- pi Le gâneral Sâbastiani et M. Reinhard ont di vous inflormer, Monseigneur, 

(1) Academia Română, Rapoarte consulare fianceze din Iași, sub data de mai sus.
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Votre Altesso veuille bien s'assurer quiil me sera toujours glorieux de con: 
tribuer 'autant que possible A tout ce qui peut resserrer de plus en plus les 
liens de lintime amitic et de la plus parfaite union entre les deux Empires 
et que 'ce sera, toujours le plus beau moment de ma vie que celui ou je 
“pourrai m'acquitter dun trop juste tribut d'admiration pour | la personne | de 
Votre Altesse. 

Si 
J ai i Vhonneur d'dire avec la plus haute consideration, | 

, 1 

Monscigneur, 

De Votre Altesse 

Le tres humble ct tres 'obdissant sorviteur 

Constantin Ipsilante. 

Noul Comisar General : ajunse. în Iași la 24 Iulie şi a doua. zi eră; 
primit de Moruz care, prin farmecul lui, pare a-l [i cucerit şi „pe 
dânsul chiar dela. această primă audienţă (1). | 

Reinhard găsi pe Domn îngrijit de oastea adunată de Ruși. intro 
Camenița. Și A Monilău, în dreptul Sorocăi.. Alt corp'de armată 'se atlă, 
în tabără lângă Iampol, pe malurile Nistrului, cu un mare. tren de 
proviziuni, gata să se .pună pe drum la orice moment. Reinhard, 
intrebat de Domn despre semnilicarea, acestui - fel de demonstra. 
țiune,. nu putuse să dea alt răspuns decât :să îndrepte -privirile 
acelor cari îi vorbiau asupra, negocierilor deschise .la, Paris (2).. 

In acest timp, făcându-se cunoscut, Porții numirea noului Resi-. 
dent și Comisar general în Moldova și cerându-se slobozirea. bera- 
tului necesar, Poarta răspunse că Moldova nefiind un Stat suveran, 
ea nu 1, poate. recunoaște Comisarului. general [rancoz al velaţiunilor 

  

  

i 

(1) Doamna lui Moruz făcuse acecaș impresie asupra Doamnei Reinhard: | : 
aLa princese, quoique dejă grand-mere, est encore fort belle, elle a de la grâce ct des. 

manicres agrcables ; sa dignită innce, exempte de toute morguc, prouve combien elle! 
a le sentiment que les hommages rendus ă sa personne s'adressent surtout ă sa hăute! 
situation. Sa conversation a du charme, elle s'exprime facilement en francais ct notre, 
literature ne lui est pas inconnue. En recevant un accueil aussi aimable, je me serais 
crue dans une Cour d'Europe, si les dames d'honneur, n'avaient admire, touche et i palpe 
toutes les pitces de ma toilette.'. 

L'hospodar presenta ;M.: Reinhard a sa femme et la belle et noble expression de săi 
physionomie. m'a gagnce tout d'abord. Mon mari ă 646 trăs satisfait de sa.premitre: 
audience... > (Lettres de M-me Reinhard & sa mere, par. la 'Baronne de Wimpifen' nte. 
Reinhard, p. 208). 

(2) Reinhard către Talleyrand 29 Iulie 1806 in Rap. cons. franc. Negocierile despre cari 
este vorba sunt acele pentru cari Oubril fusese trimis la Paris Și cari nu au izbutit, pre- 
cum am arătat mai sus. - 

Ra
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comerciale titlul de Resident, A recunoaște acest. titlu, ar. însemnă 
pentru Poartă că recunoaște, independenţa Domnului. Moldovei (1). 

Talleyrand nu putu decât să recunoască întemeierea motivelor. 
invocate de Poartă. Incunoștință pe Reinhard despre acest. rezul- 
tat, negativ prin următoarea, depeșă care poartă,. data de 1 August: 

Le titro de Resident avait ât6 reuni, Monsieur, aux fonctions de.Consul 
Gândral que vous remplissez en Moldavie. II ne pouvait pas donner plus 
de latitude ă votre mission et vous savez qu'il n'y a de vcritable Resident 
qu'auprts d'un gouvernement indâpendant, comme le Valais, ou ne tenant 
ă d'autres stats que par des liens fedcratifs, comme Gtaient Genăve, les 
Grisons, Francfort. La mission. de Moldavie ne pourrait ctre envisagde ni 
sous lun ni sous Pantre point de vue. Cette province est, comme la 'Va- 
lachie, sous la domination! immâdiate de la Sublime Porte et Sa Majest6 
IEmpereur a reconnu, d'aprâs les 'observations que la Porte lui a faites, 
qu'il. y avait pour cette puissance quelque inconvenient ă changer l'usage 
d'avoir en Moldavie un autre agent quun Consul Genâral. îi 
„Le titre de Resident vous avait 6t6 donn en considâration de vos ser-! 

vices et des missions que vous aviez d6jă remplies, mais vous reconnaitrez 
vous meme qu'on ne pourrait pas "vous conserver un caractâre qui donne- 

„mit ă la Moldavie celui d'un Etat indâpendant. o e: i a 
"Sa Majest6 veut maintenir Lintegrit6 du territoire et de la domination de 

la Sublime: Porte : elle 'ne veut: faire aucun acte qui ait mâme Vapparence 
de deroger ă cette dâtermination. ă n, 
"Je prâviens des intentions de Sa Majest6 son Ambassadeur ă Constanti: 
nople. Je Tautorise ă dfârer aux observations de la Sublime Porte ; ainsi 
Monsieur, c'est comme Consul Gânsral que vous recevrez votre exequatur 
ct que vous remplirez vos fonctions. 

La privation du titre de Resident n'est pas pour vous un sacrifice. Vous 
retrouverez dans votre caractăre personnel et dans l'opinion que vous feroz 
prendre de vous, les plus sârs moyens de relever la mission qui vous ost 
confice, E Se o 

„Depeșa lui Reinhard câtre Talloyrand din 1 August ni-l arată: 
cu totul sub farmecul lui Moruzi, încredințat de absoluta bună cre- 
dință către Poartă a, acestui Domn și luând apărarea lui împotriva 
invinovăţirilor lui Ruffin: e n 

(1) Hurmuzali, supl. |, vol, II, p. 341 şi 343,



419 ARILIVA SENATORILOR DIN CHIŞINĂU, £. 7 Gl: 
  

: M, Parant en m'informant de ces faits que jaurais bien desire quiil eut 
pu vârifier par des moyens ă notre disposition, me fit en meme temps le 

tableau des principes de la conduite du Prince. La famille Moruzi se! dis- 
tingue depuis longtemps par un dâvouement sincere aux intârâts de la 

Porte Ottomane. Lorsqu'en 1802, la Russie exigea avec menaces la nomi- 

nation du Prince Ypsilanti, celle du Prince Moruzi fut seule: louvrage de 
la Porte et lo premier (c'est le prince Moruzi lui mâme qui ma racontâ 
ce fait) eut ordre de disposer la Russie ă ne point sy opposer. L/Hospodar de 
Moldavie jouit d'ailleurs' de la confiance personnelle de Selim III. Lorsque: * 
la bataille d'Austerlitz inspira ă la Porte le courage de se rapprocher de la 

France, ce fut par une autorisation: directe et secrete du Sultan que le. 
Prince Moruzi 6crivit cette lettre que jai eu le bonheur de lire au depar-. 

tement de Votre Altesse Scrânissime. i pia 

“La correspondance de 'ce Prince avec le Sultan est: personnel; elle est: 
ionorâe du Divan ct Sa Hautesse qui, tout absolue qu'ello est, a des:mâ- 

nagements ă garder avec ses serviteurs ct avec ses voisins, a autorisg ile 

Prince et ceux de sa famille qui sont dans le secret, ă le cacher sous des 
apparences, quelquefois assez fortes pour tromper jusquă ceux dont on a 
embrass€ les intârâts. C'est ainsi que M. Parant a expliqu6 ce qui peut avoir: 
donn& lieu aux dsfiances de M. Ruffin' qui se plaint amtrement dela con- 
duite du frăre du Prince, employ6 ă Constantinople. Le frâre, r6cemment en- 
core, s'âtait oppos6 ă Padoption de mon titre de Râsidenţ; il avait 6erit î 

M. Ruffin, dâclam6 hautement contre les dâmarches fallacicuses du Gouver- 
nement francais. Il semble en effet que les griefs de M. Ruflin no suffisent 
point pour rendre suspecte la bonne foi du Prince Moruzi et de ses affides. 

Austria, se arătă foarte îngrijită de numirea. lui Reinhard la, Iași, 
Un consilier de curte alcătuise chiar un memoriu asupra planurilor 
mari ale Franţei, a căror executare trebuiă, s'o pregătească Rein- 
hard. Acesta, mai arată că Bolhanot, Consulul general al Rusioi, doşi 
olicial eră în .tormeni răi cu Curtea lui Moruz,, aveă totuş. dese! 
întrevederi cu Domnul. 

In. memoriul alcătuit la 18 Fructidor anul XII, de către Flury, asu- 
pra stării Principatelor, printre mijloacele ce le propune spre a face” 
ca Comisarul francez din laşi să ieasă din! izolarea, în care se află, 

esto și acela de a luă sub protecţia, exeluzivă a Franţei pe preoții 
catolici din aceste ţeri (1).. 

Această, idee se vede că plăcuse lui 'Talleyrand, căci printre instrue- 
iile date lui Reinhard, eră şi aceea do a examină practicabilitatea, ei. | 

(1) Vezi Rapoarte cons. frane. sub data de mai sus.



62 - - o ș:  RĂDU: ROSE i 420 

lată ce scrie Comisarul General în această privinţă la 20 August: 

- Un article des instructions que. Votre Altesse Serânissime m'a fait remettre 
me charge d'examiner et de faire connaitre les avantages et les inconvâ- 
nients qui pourraient. râsulter de la protection francaise ă accorder aux mi- 
nistres de la Religion. Catholique en. Moldavie. : 
„Des calculs .uniformes portent, en effet,. â 20.000 âmes, â peu pres, le 
nombre des catholiques en Moldavie. Ils se trouvent pour la plupart. du 

" cote-de la: Transylvanie, dans les montagnes, d'autres habitent quelques 
cantons voisins de la Bessarabie. Ce sont des restes d'anciennes „colonies 
dont “origine se perd' dans le chaos de Phistoire de ce pays; il existe les 
traces: d'un ancien evâchâ catholiquo dont la position gcographique meme 
est devenue incertaine; les missionnaires de Jassy. posstdent les titres de 
quelques: anciennes proprietâs et la tradition de quelques autres, qui leur 
ont .6t6:enlevces ou. qui leur sont contestâes,. i 
“Dans. le nombre: des catholiques .moldaves on ne compte que deux fa- 

milles qui jouissent de quelque consideration, sans ctre de premier rang. 
"Tous les autres sont des paysans, -ă Lexception des etrangers dont je pense 
qu'il ne. sagit point dans cette question. o SE 

- Les missionnairos, charges' du soin de ce troupeau sont. do Pordre des 
Minorites. Ils possâdent un couvent ă lassy. Ils sont au nombre de treize, 
dont deux seulement, y compris:le Prâfet, habitent la ville, les autres r6- 
sident dans les campagnes. Ils sont tous d'origine italienne: le Prâfet et un 
autre prâtre sont de I'Ittat de Rome: les autres sont Piâmontais ou natifs 
des Royaumes d'ltalie ot de Naples.. ” e 

„IL parait que ce n'est que depuis que lo zăle religicux un peu trop in- 
tolârant du Mâtropolitain actucl de Iassy leur a suscit& quelques tracasseries. 
et leur a fait sontir le besoin d'une protection puissante que ces pres ont 
fait quelques' ouveriures ă mon prâdâcesseur, En mâme temps quiil a 6crit 
en leur faveur ă Paris, ils se sont adresss de leur cât ă la Propagande 
de Rome dont ils d&pendent. Îl n'est point douteux quiil n'eussent prefârâ' 
cet Gtat dindâpendance. dans lequel ils se trouvaient depuis la dissolution 
de la Pologne et lors, mâme que la .nâcessită leur a dict€ quelques dâmar- 
ches pour sc rapprocher de notre &gide, Pincertitude de Vavenir et peut-ctre 
un reste de prâjuges ne leur ont pas permis de guitter une certaine râsorve. 

Quoi quil en soit, je viens d'apprendre que le Prâfet actuel, bon homme 
dailleurs, va Gtre remplac6 par un. autre prâtre de son orde, nomme Laudi, 
venant, directement, de Rome, et qui sera en mâme temps muni d'instruc- 
tions concernant la protection demandee ou ă demander, |
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Pendant mon stjour ă Vienne, M. le Nonco m'entretint de certaines 

plaintes qu'il disait lui avoir 6t6 adresstes contre ces peres. IL me pria de 

prendre des renseignements ă ce sujet. Il resulte de ceux que jai pris qu'il 

men existe -point contre cux, ni de la part des fidâles de leur culte, au 

moins ă Jassy, ni do la part du Gouvernement: et comme M. le Nonce ne 

sest point expliqus ni sur la nature de ces plaintes ni sur les personnes 

qui les lui avaient adrossâes, jignore ce quil a voulu direc. 

D'apr&s ces donndes, Votre Altesse Screnissime jugera elle mâme du degrâ 

d'importance qu'il conviendrait d'attacher ă cette protection. Sous le rapport 

des fidâles les avantages sont nuls; ce sont de pauvres psysans dissâmines 

dans des distriets. 6loignâs de la Moldavie. Sous le rapport des missionnaires 

il peut âtre avantageux de les attacher ă lă Franco par un lien quelconquc: 

on obtiendra d'eux sinon des moyens dinfluence, au moins d'instruetion : 

du reste comme presque tous directement ou -indirectement sont dâjă. su- 

jets de Sa Majest, ils ont individuellement droit ă la protection francaise. 

Quant aux inconvânients qui pourraient en resulter, il.sen trouve peut- 

&tro dans le caractere du Mctropolitain actuel qui, 'zelote de bonne foi, pa- 

rait portor î ces bons păres une haino des siteles pass6s, et surtout 'daus 

des contestations de proprietes, incertaines, mal. documentâes. ou perdues 

par la prescription, dont îl faudrait so mâler. i i îi i. 

Le premier inconvenient parait plutât Gtre un motil pour accorder la pro- 

tection.: D'ailleurs le Mâtropolitain &tant un homme paisible et soumis. au 

Gouvernement, îl y aura moyen de lui faire entendre raison. Lautre incon- 

vânient pourrait &tre plus grave, il Sagirait de proteger les râclamations 

de. ces bons păres avec quelque discernement ct de 'râgler 'pluiât que d'a- 

grandir Vâtat de' leurs possessions, qui dailleurs paraissent suffisantes pour 

leur entretien. DI ea a a 

Tout consideră, je pense d'autant plus que la piotection doit leur 'tire 

aecord6e que, dans Pimpossibilit€ oi ils sont'de se soutenir plus longtemps 

par eux mâmes, is seraient fore6s de se mettre sous la protection autri- 

chienne sils n'obtiennent pas la notre. Sa SR 

“Du reste c'est ă la propagande de Rome a autoriser la demande en forme 

de cette protection. Il convienăra done d'attendre Parrivâe du nouveau 

_Prâfet et les instructions dont il est porteur. Ori: doit prâsumer que cette 

demande. ne s'adressera qu'ă la France. En aţtendant, jai dâclare au Pere 

Prefet que ne pouvant encore m'interesser olficiellement ă ses alfaires, co 

serait toujours avec plaisir que je le ferai oflicieusement. 

La 28 August Reinhard seriă lui Talleyrand :următoarele despre 

politica lui Moruz, pe care o identifică cu desăvârșire cu a, Porții :
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“Toute la politique du Prince Morouzi et, selon moi, toute, la politique ot- tomane, roulent en ce moment sur une. double crainte, celle de voir s'âtablir un rapprochement vritable ct solide :entre la France el li Russie.et de voir les provinces ottomanes devenir le thââtre de la guerre. Si Lon veut que la Turquie redevienne -une puissance, il faut trouver des moyens pour parvenir ă ce but, sans elle et malgrs elle. PE 

Odată cu Reinhard sosise. în Iași, cu titlul de Agent consular al Austriei, Hammer, care fusese: pănă atunci secretar al Internuncia- turii dela Constantinopol și care priviă această numire ca o degra- dare.. El eră un: om violent, fără tact și hărțăgos, asupra căruia voiu aveă prilej să revin în cursul acestei lucrări. 
„„ Odată cu numirea lui: Hammer (1) se făcuse și aceea, a lui Duld- ner, în calitate: de Kanslist al. agenției. El eră un vechiu funcţionar al acelui oficiu: și se făcuse atât de urit Domnului Și boierilor, încât ei stăruiră mult 'prin. fratele Domnului, prin Beizadeă Dumitrache Moruz, pentru 'anularea acelei. numiri, dar în zadar. | : La Comisariatul. francez, eră : secretar Fornetty care îndeplinise. în repețite rânduri îndatoririle de Comisar. Cancelar eră: Martin. Vestea, mazilirii lui Moruz: fu comunicată lui “Reinhard în dimi- neața zilei de 18/30 August de către Marele Postolnie al lui Moruz, D. Mano. După ce comunică știrea. lui Talleyrand, Reinhard urmează: 

Tout le monde dit ici et M. Mano ne m'a point cach6 que la dâposition des deux: Princes a cu lieu sur la demande de M. le Gâneral Sehbastiani. Sans doute cette premitre preuve .de liniluence frangaise est dâcisive, c'ost "un coup mortel port& aux relations de la Russie avec la Porte Ottomane. „ D'aprâs lidâe que je m'âtais faite. du - caractâre et des. dispositions. du Prince Moruzi et M. Mano m'aşant dit que ce qui donnait surtout beaucoup - de chagrin au Prince c'âtait que cette disgrâce lui venait de la part de la France, je n'ai pu me dispenser de lui t&moigner mes . regrets personnels de cette catastrophe et jai pris sur moi de lui dire que, dans le point de vue 6lev6 ou la politique dtait quelquefois obligte de se. placer, il pouvait arriver qw'elle froissât malgre elle des intârâts particuliers et qu'il ne fal. lait point en induire que la France voulăt du mal ă son patron. 
! . 

(1) Dela plecarea lui 'Timoni, în Octomvrie 1804, indatoririle de Agent erau îndeplinite de Schilling, cu titlul de Substitut al Agenţiei, Schilling eră Kanzlist al Agenţiei incă dinaintea răsboiului dela 1788. 'Ținuse locul de Agent în anii 1798 şi 1799 şi dela Qc- tomvrie 1804 până la Iulie 1806, - n. a Dea
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"Le Prince a fait sur la champ convoquer les Boyarăs pour leur annoncer. 

sa dâposition. L'impression que cette annonce a faite prouvo quiil est: g6- 

nsralementregretts et Von: peut dire qu'il merite de Vâtre. 

- Que Votre Altesse me pormette de lui rendre encore quelques paroles de. 

M. Mano: la, famille Moruzi, la plus estimable de toutes les familles oroc-! 

ques, est depuis soixante annss dans la possession ; d'un attachement hâr6- 

ditaire au syst&me frangais. Georges Moruzi, îr&re du Prince, lors de Lexp6- 

dition d'Egypte, exil6 et assăssin6 ă Rhodes, est mort victime de cet atta-. 

chement. Le prince: Moruzi a - travaill6 depuis quiil est ici â contrarier. 

Lintâret russe; ses aftaires particulidres en ont sonffert; son fr&re Demdtrius, 

dans une situation dificile, par une marche dilfârente, l'a second6 quoi- 

qu'on en dise. Le retour do la Porte au bon systâme a ât6 provoqu par 

Pun: Pautre ă Constantinople a 6t6 toujours 'le confident du Kiaya-Bey 

dans les dernitres transactions. Si la France a cu d'autres informations, ou 

elle a ât6 trompe par M. Franchini, ou ses agents n'ont pas su distinguer 

Vapparence de la râalit. Que Votre Altesse pardonne et mon ignorance ct 

ma faiblesse. Je mavais aucun fait autre ă opposer aux assertions de. M. 

Mano: j'y ai trouvâ Laccent de la vsrite et je les al prosque  regard6es comme 

le testament d'un mourant,. 3 

Precum roiese din conţinutul acestei depoşe, Reinhard regretă, 

sincer mazilia, lui Moruz, și cu atât mai mult cu cât se vedeă într'însă 

mâna Franţei. Ii păreă, rău ca Domnul mazil să poată crede că el, 

Reinhard, ar fi fost în curentul demersurilor făcute de Franţa spre 

a. obţincă, depunerea, lui (1). 

  

(1) Iată de istoriseşte d-na Reinhard despre mazilia neprovăzută de ci a lui Moruz: 

Le 30 'Aoit au matin, mon mari est entre dans-ma €hambre, sa figure ne me prâsa- 

geait rien de bon. Qu'y a-t-il? demandai-je. Morussi est râvoque ! Rien ne nous Lavait 

fait prevoir. | 
Mano, le favori du Prince, est venu communicquer | a M. Reinhard cette” nouvelle ap-, 

portte de Constantinopole en six jours par un courrier qui . s'âtait mis en route avant 

la nomination du prince Callimaki, le nouvel hospodar, eut &t€ publice, il devait le len-' 

demain seulement ctre! revâtu du caftan. En cela la Porte a t&moign6 plus d'6gards au 

Prince Morussi qu'au Prince Ypsilanti qui, r&voqu comme lui, a dâjă ste avis6 qu'on 

avait fait choix du Prince Souzzo pour le remplacer. 

Mano n'a pas cach6 â mon mari que la deposition des deux hospodars s'6tait faite” ă 

la demande du genâral Sebastiani, et qu'il fallait y voir la preuve de la'prâdominance de 

influence francaise ă Constantinople . ...... Je me suis rendue ă mon tour chez 

Analele A. R.—Tom. XXXI.—Memoriile Secţ. Istorice, . 5
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„ Animozitatea,, ambasadei Franceze și a multor înalți demnitari turci eră mai cu seamă vie împotriva, lui Ipsilant, atât din motive personale cât; şi fiindcă eră, privit ca o unealtă a. Rusiei, mai pri-. mejdioasă decât Domnul Moldovei. Este foarte probabil că capio- lanul care duceă la București firmanul de mazilie eră însărcinat în taină să aducă, înapoi capul Domnului depus, sau aveă poruncă să-l aducă în lanțuri la “Țarigrad spre -a, fi pus la moarte acolo. | "Dar Ipsilant eră bine servit de tatăl său și de prietenii lui din Țarigrad: ei trimiseră la timp călărași sprinteni cari știură să meargă, atât de repede, încât sosiră, cu mult înaintea oamenilor: împărătești, dând lui Ipsilant mijlocul. să-și mântuie. vieața prin fugă, . . Iată ce aflăm despre mazilirea și fuga lui Ipsilant în scrisoarea corespondentului anonim - din București: 

“La 28 August, pe la amiazi, Bucureştii aflau că Domnul fugise. Oştenii adunaţi de el. pentru apărarea țerii împotriva Pasvangiilor și ale căror lefi nu erau plătite de mult, se strânseră la Curte undo se încinse o luptă între ci și Arnăuţii Domnului, care ţinii până în seară și în cursul căreia vre-o 30 de oameni fură răniţi. Boierii. şi negustorii se ţineau închiși în casele lor. Pricina: fugii lui Ipsilant se atribuiă primirii veștii că este mazilit; se credeă că fuge spre Rusia prin Transilvania. Tot odată se lăţiă ştirea, că Rușii sunt gata să treacă Nistrul, 
: Parant, Consulul francez. din București, scriă lui ! Talleyrand des- pre acelaș fapt la 30 August 1806:: e 

» „+ le 28 de ce mois, une heure apres-midi, est arrivâe subitement “la nouvelle de la dâposition, peut-âtre dela proscription du Prince Ypsilanti, apportee par un courrier de Russie ct un 'Tartare d'lassy venus en quatre jours. 
Dans deux heures de temps et apres une confârence entre le Prince, son Grand Postelnie et le Consul de Russie qui ne les a plus quitts, la cour a Gt€ vidâe de tout le monde et de tous les effets qu'elle contenait. Le Prince, i . 

la princesse. Elle ctait malade de la fi&vre et plus affectee par la mort d'un de ses pe- tits enfants, survenue la veille, que.par ses ennuis personnels; son mari a dâjă, rempli plusieurs fois les fonctions de gouverneur tant en Valachie qu'en Moldavie, et ces re- virements de la fortune ne doivent pas la surprendre. Pourtant elle espârait passer trois ans ă Jassy et pensait  inaugurer son nouveau palais par une grande fete la semaine prochaine. i ” ' Ia 
„Jai trouve toutes les dames en larmes, car la princesse est aussi aimâe quw'elle mcrite de letre. Je partage les regrets que son depart inspirs ; il va m'enlever la seule sociâte feminine qui me făt sympathique ici. (La baronne de Wimpflen nce Reinhard, op.cit. p.216).



495 ARHIVA SENATORILOR DIN CIIIŞINĂVU, 1. 67 

sa, famille ot sa suite, composce d'un millier de personnes, se 'sont enfuis 

pretendant qu'ils se rendaientă la campagne de Fumatzi, mais desertant po- 
sitivement la Principaute. On dit que c'est du câtâ 'de Cronstadt que le 
Prince compte faire sa sortie, ayant probablement arrang ă avance son 

passage sur » les terres autrichiennes pour se rendre sur celles, de Russie: 

Se asigură că multe efecte de ale Curţii au fost trimiso la: Con- 
sulatele Angliei, Austriei și Rusiei, altole în Rusia. 

a... .llyaeu quelque rumeur dans la ville. La cour laisse beaucoup 

de: creanciers naturellement tr&s inquiots. Lespăce de troupes ă picd qu 'olle 

entretenait, se voyant abandonnce sans payement “prealable, ont voulu: se 

r6volter. Quelques desordres se sont commis ă cotto occasion, mais le Spa- 

tar et un nouvel Aga, provisoire, tous les deux chefs de la haute police: 

ont râtabli, maintonu la tranquilite. * Toutes les tâtes sont âtourdies 'de 6ve- 

nement encore problmatiquo ă beaucoup d'egards et d'une nature scricuse, 

Beaucoup de: Boyards sont inquiets sur les circonstances que peuvent avoir 
la fuite de la cour et les differents râles que les circonstances les ont mis 
dans le cas de jouer. 

Jusqu'ă ce moment rien Wofliciel ni, de positit n'est, arrive de: Constan- 
tinople. On ne sait en quelque sorte rien de la dâposition du Prince Ypsi- 
lanti que ce quw'en fait presumer sa dâsertion. Les Boyards attendent dans 

Vansiât6 les ordres qui doivent leur venir de la Porte et du nouveau Prince, 
dont le retard des premitres expeditions cause beaucoup d'inquictude.. Le 
Prince de Moldavie est egalement dâpost, dit-on, mâis sans suites extraor- 
dinaires et fâcheuses. On croit que c'est, le Prince. dragoman Calimali qui 

le remplace. On nomme le Prince Suizo pour la Valachie. Les Boyards no- 
tables et les prâlats du pays se sont rassembles :plusicurs fois pour aviser 

aux mesures.ă prendre. Ils ont expedi6, tant aux principaux Ispravniks de 

la Principaut6 qu'au Pacha de Viddin, Ayan de Roustehouk. et de Silistrio, 

ainsi quă la $. Porte elle- meme, des nouvelles ou des ordres. Le rapport fait ă 

Constantinople, port6 par un Tartare accompagnâ du grand Boyard Gregoire 
Ghika, contient la narration des faits, celle des mesures de stiret qui .ont 
€t6 prises, beaucoup dWexcuses sur limpossibilit; ou M. AM. les Boyards 

disent s'âtre trouvâs de s'opposer ă la.fuite de la cour., Ces : excuses 

paraissent fonddes et se basent sur ce qu'aucun ordre de la Porte n'est ar- 

riv6 ă Bucarest avant lavis oflicieux que parait y avoir.regu le Prince, qui 
par cons&quent . Stait rest€ lâgitimement le. maitre de sa conduite et avait 
d'ailleurs avec lui: une force” militaire qui cut exige quelques preparatils, 
quelque râunion de .moyens dopposition. : .. -: pui 

1!
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“Tar în alt: raport, purtând data de 30 August, găsim următoarele: 

La crainte des Russes dont on a 'pour ainsi dire contracts Pha- 
bitude dans. tous ces pays, la crainte surtout. de /envabhissement pro- 
chain de ces provinces que on suppose plus que jamais la Russie dans 
lintention de faire incessamment, ces craintes maîtrisant un peu trop les 
Boyards, m'ont mis dans le cas de. faire auprăs d'eux quelques demarches 
de convenance que je vais. faire connaitre, ă M, le commissaire general 
Reinhard et dont jaurai l'honneur de renăre 6galement compte ă Votre 
Altesșe. -,.. ÎI , | A 
„A propos des craintes dont. je viens de parler, je ne crois pas. devoir, 
Monseigneur, ncgliger, de. vous communiquer une râflexion qui est presque 
generale ici et, qui mârite, je crois, quelque attention : c'est que la r&volu- 
tion subite, un peu prâmatur6e peut-âtre et ă co qui il parait violente de 
deux. petits gouvernements. de ces Principautes, pourra bien devenir sinon 
une. .raison, du moins un prâtexte . de plus pour la Russie d'en violer le 
territoire, de Penvahir un moment plus tât. Cette r&volution parait avoir 
6t6. ordonnâe â Constantinople lorsqu'on şi savait la paix qui garantissait 
Vintâgrite de l'Empire Ottoman. Pou de temps aprâs, on.a di. y apprenâre le. refus de. ratification de la part du. cabinet de Pâtersbourg et peut-ctre 
de nouvelles propositions susceptibles d'entraîner des menaces et des hos- lite Ma 
„Cette râilexion se fortifie dailleurs par toutes les nouvelles que jai eu 

Vhonneur dexpâdier ă Votre Altesse il y a deux jours et je ne la crois pas 4 

indigne de lui âtre soumise, 

“In raportul către Talleyrand dela 5 Septemvrie 1806 cetim : 
.. „+ Les troupes que .le Prince Ypsilanti avait ă sa solde, pandours, co- 

saques, croates, albanais, au nombre d'environ mille hommes; ces troupes 
abandonnâes de grâ ou force â la frontitre d'âllemagne, sont rentrâes, 
en Valachie, s'y sont debandes et Y ont dâjă commis beaucoup de brigan- dages, On les recueille comme on peut dăs a present, mais de longtemps, 
sans doute, on n'en aura affranchi le pays.... 

lată acum ce 'istorisiă despre cauza care îl făcuse să fugă, însuș 
Ipsilant la 21. August, în Sibiiu, unde venise dela, Braşov : 
„Serviciile ce Principele le făcuse Porții, atât în calitate de Mare 
Dragoman cât. și în acea de Domn, îl îndreptăţiau să - spere că va 
aveă parte de-o recompensă strălucită. Totuș cu toate asigurările 
de mulțămire ce i se făcuse de repețite ori, primise în vremile din urmă
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ştiri neliniștitoare despre uneltirile dușmanilor lui. juraţi, 'ale Su- 
'țeştilor. El înștiințase deci Poarta pe sub mână, prin părintele său, 
bătrânul Alexandru Ipsilant, că dacă ca dorește depărtarea, sa, și acea, 
a lui Alexandru Moruz, .ei sunt gata, la un semn făcut cu. degetul, 
să ceară însuș a fi descăreaţi de insăreinările lor.:Dar i se-'răs- 
punse. prin protestările cele mai solemne că Poarta, voeşte -să se 
țină cu sfințenie -de învoirea făcută cu Rusia la 1802 și are do gând, 
nu numai să-i lase scaunul pe termenul stipulat de șapte ani,:dar 
chiar să-i prelungească Domnia până ce singur va cere să'se .re- 
tragă. Și aceste făgăduinţe i-au fost confirmate printr” o scrisoare > din 
cele mai măgulitoare a lui. Reis Efendi. 

Dar de abiă primise această scrisoare şi sosiă la Bucureşti. un 
călăreț, trimis de prietenii lui din Țarigrad în toată graba, care nu-i 
niai lăsă nici o îndoeală, despre soartea, care îl aşteptă. Eră mazilit: 
ca şi Domnul Moldovei. In locul lui veniă Alexandru Suțu, atât.de 
urit în 'Ţara-Românească, iar în Moldova acelaș Calimah care se 
făcuse Dragoman al Porții îndată după pacea dela Şiștov, iar ps urmă 
Domn al Moldovei: 'Totodată, Tersenicli Oglu, vestitul aian' al Rus- 
ciucului, fusese asasinat și se văzuse în București, pe lângă un 'cre-. 
dincios al familiei Suţu, mai mulți Turci, a căror purtare înistorioasă 
îi dădeau a, presu pune că i so progătiă o soartecla fel cu.a'lui 
'Tersenieli. Apoi: mai primi înştiinţare “despre un complot alcătuit: 
de dușmani de ai săi și având de scop 'împușcarea, lui, în . cursul 
uneia, “din plimbările ce le făceă călare, de către făcători de rele 
anume tocmiţi. 

Se hotări deci repede să se refugieze în Rusia. Aveă pașapoar- 
tele pregătite. Chemă pe bătrânul Ghica, pe 'Mitropolit și- pe alţi 
boieri mari, cărora le spuse că până -la' lămurirea lucrurilor .se 
duce să stea la Afumaţi, o moşie a lui la vreo trei ceaşuri de Bu- 
curești. Sub acest cuvânt el plecă din București, la 16 August, “după 
amiază, înainte ca firmanul de mazilie : să-i fi' sosit, fără” ca să ' so 
bage de seamă, cu familia lui și sub paza, a 500 oameni cu 2 tu- 
nuri, dar îşi urmă drumul spre Braşov. Trupele cu cari plecase, 
parte dezertară, iar parte fură trimise de el însuș inapoi cu tu- 
nurile. | 
“Printre învinovăţirile ce i se aduceau de dușmanii lui şi de acei 

ai familiei Moruz, oră, și aceea că ar fi avut parte în “răscoala, Sâr- 
bilor, deși în realitaie cl, la începutul răscoalei, primise însărcinare 
dela Poartă s'o aţâţe în taină, spre a înlesni Porții, prin ajutorul 

„său, nimicirea peilor revoltați dela Belgrad. :



70 „Ti RADU ROSETTI. -- 428 

"A niai lăsat a înțelege că la aceste împrejurări ar “fi 'contribuit 
nu puțin. și: Francezii și mai cu seamă dragomanii ambasadei, fraţii 
Franchini, din lăcomie de .bani sau pentru alţe scopuri. Și aceasta - 
cu: atât mai mult, cu cât Poarta, în urma păcii încheiate între Franţa 
şi Rusia, se credeă deslegată de vre obligaţie către această din urmă 
putere și că Reis Efendi, contrar sistemului adoptat de .către pro- 
decesorul său, Mahmud -Raef 'Efendi, se depărtase din ce în ce mai 
mult de Ruși, - SE | Sa 
“ Ipsilant so arătă hotărit să nu-.se mai întoarcă în Impărăția ::tur- 
cească, alară, de cazul când: s'ar puteă intoarce .ca Doman și atunci 
asigură că ar ști să iea mai bune măsuri. ae 
„ Despre scopul trimiterii -în Principate a lui Reinhard, Domnul ma= 

zil răspunse că nu-l cunoaște, dar presupune că nu poate [i altul decâţ 
observarea Rusiei și micşorarea; influenței acelei puteri în țerile dela 
Dunăre. Atât Reinhard cât și Generalul Sâbasliani îi dăduse asigu- 
rile cele mai pozitive.că Impăratul Napoleon este hotărit să dea cu de- 
săvârșire uitare trecutului și că nu va, aduce vreo plângere împotriva 
lui (Ipsilant) pe: câtă vreme. va.'urmă potrivit adovăvatelor interese 
ale Porții. câri sunt şi acele ale Franţei. Urma a arătat sinceritatea, 
acelor cuvinte... i, | Pa 
Dela Sibiiu Ipsilant plecă cu familia lui în Rusia. Ajuns la Kiev, lăsă 

în acel oraș Doamna cu copiii-și plecă în grabă la, Petersburg, spro 
a::vedeă: pe Impăratul. Alexandru. i e 

X. 

AMĂNUNTE ASUPRA EVENIMENTELOR DIN MOLDOVA DELA MAZILIA LUI 
aa MORUZ PÂNĂ LA INTRAREA RUŞILOR... 

Indată după primirea, firmanului de mazilie, Divanul sub pre- 
ședința, Mitropolitului; luă pe. seamă. ocârmuirea țerii. Moruz plocă 
din Iași la 1, Septemvrie stil nou; Doamna și cu toată familia dom- 
nească având să-l urmeze în curând și să se întâlnească .cu el la Varna. DE | e 

D-na Reinhard povestește că boierii au însoțit pe Domnul mazil 
până la Galata, iar poporul «care obișnuit își: schimbă jugul cu 
nepăsare, a ieșit din amorțirea .la -care este deprins și l-a însoțit 
cu binecuvântările sale, aruncând în drumul lui. pâne, și: bani» (1). 

  

(1) D-na de Wimplfen născ. Reinhard, op. cit. p. 219.
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Indată după plecarea lui Moruz boierii schimbară atitudinea lor; 
faţă de Reinhard: 

Les boyards sont partisans des Russes ct ne cachent pas. leurs sympathies 

aussi nos rapports avec les indigânes, tout ă la fois rampants et agressils, 

ne sont-ils gutre agrâables. Je ne me plaindrais pas de Visolement dans 

Jlequel on nous laisse sil n'avait quelque chose d'hostile et dinguitant. 
„rii , EI Ii 

. Lip 

La 3 Septemvrie. Reinhard scriă lui 'Taleyrand:. ta 

Le Consul de Russie assure que les Russes n'entreront point en Mol- 

davie. M. Bolkanof en donnant cette assurance semble faire violence ă son 

caractere et contraindre expression de ses. veeux. et. de ses ! esperances, 

Aussi dit-il ă ses confidents qu'il ne croit pas que les nouveaux hospodars 

verront leur Principaut6, Il semble certainement que si Venvoi de cent mille 

hommes sur 'le Danube est une opâration ă tenter, c'est en ce moment-ci. 

Les premiers succâs de Pexpedition seraient assurcs; Yocupation des deux! 

Principautes ressemblerait â une marche triomphale. Les places fortes du: 

Dniester et du Danuble n'opposeraient qu'une faible resistance, au moins 

si Part ct le talent dirigeaient les attaques; le feu des rebellions s'6tendrait 

au loin. Liinfraction du Hatticherif de 1802 fournirait A la politique un 

pretexte, peut-âtre un motif. Il est vrai que la guerre rallierait! les musul-! 

mans entre eux et aux Francais. Y aura-t-il dans le căractâre de: V'Empereur! 

assez dWimpr6voyance pour Ventreprendre et dans son cabinet assez d! audace! 

pour la conseiller? Cest ce que nous saurons ici ce 'scmble en! moins de. 
4 

quatre semaines. | i a 

Nesosirea din “Constantinopol a Caimacamului neliniştiă mult lu- 
mea, această nolinișto crescti când se auzi că el primise ordin s să-și 
amâne plecarea în urma remiterii unei note do către Italinsky. 
Reinhard scrie! lui 'Palleyrand, intre altele, la d Septemvrio: 

  

_--Dans tout cet intervale aucun courrier,: aucune nouvello de: Constanti-: 

nople n'ctaient arrivâs. Ce n'est qwhier qu'on a appris par un negociant: 

arriv6 de Constantinople en neut jours, qu'en eftet les deux. Caimacams: 
avaient .regu Pordre' de. suspendre leur depart 'et: que cot: ordre- avait . cte. 
la consequenes d'une note remise par M. Italinsky. . ERE i 

- Peut-âtre la-manitre de voyager du Prince Moruzi, qui 'au: lieu „de se: 

pressor d'arriver fait son voyage ă petites journbes et se propose d'attendre: 

sa famille â. Varna prouve-t-elle aussi que les determinations prises par son! 

gouvernement ne lui avaient pas paru irrevocables, eee
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Urmă; să' se vorbească, în chip 'porsistent de intrarea; iminentă a 
trupelor rusești; aceste svonuri aveau ca rezultat 'să depărteze “pe boieri de agentul francez. Iată ce găsim în depeșa lui Reinhard dela 11: Septemvrie:: a 

. Les dispositions. actuelles de la presque totalite des Boyards de la Mol- 
davie. les.tiennent, depuis le dâpart du Prince, 6loign6s des agents francais.: 
“Quand la Russie n'imposerait pas par ses forces, elle attacherait encore par 
des rapports de religion et d'interets, protâgâs jusqu'ă present par son iîn- 
fluence. 

-"Aceeaș stare de nedumerire. domniă în Tași și o săptămână mai: târziu (la 1 Fevruarie), când Reinhard scrie: a a 

„.Depuis. le, passage assez paisible d'un porteur de depeches, que les ima-. ginations prâoccupdes avaient transform6 d'avance en porteur de declaration. de guerre, les: craintes et les espcrances d'une occupation tres prochaine.. par les troupes russes, se sont affaiblies. Au moins il parait assez certain que le courrier n'6tait porteur. d'aucun ordre pour larmâe de passer “le Dniester. L!on peut conjecturer que si toutefois la Russie veut celater, elle fera, dependre la marehe de ses troupes du râsultat des d&marches que M. 
Italinsly aura „6t€ charge de faire encore â Constantinople. On pourrait, je crois, âtre. tres tranquille, au moins jusqu'au printemps, au „milieu de ces apparences et de ces bruits'de rupture si, aux yeux de la Cour de Russie, linva- sion des deux Principautâs devait n6cessairement entraîner. la guerre avec 
la 'Turquie; mais il pourrait entrer dans les calculs du Cabinet de St. Pe: 
tersbourg de tenter de renverser le systeme francais en intimidant la Porte et en prenant des meșures qu'on aurait peut-âtre os6 appeler reprâsailles: et dans ce sens M. Italinsky pouvait Gtre rendu juge de Leffet que pro- duiraient des d&monstrations un peu vigoureiuses. II serait done possible (quoi- que cela ne soit guăre probable) que le Cabinet de Russie eut fait depenăre des ordres de M. Italinsky les mouvements de arme, comme il a fait dependre' de ses instructions la conduite de M. Bolkanoff. Ce qui semble- 
rait venir ă.l'appui de cetto hypothăse, c'est que depuis quelques jours il n'est plus question d'invasion. des. deux. Principautes, mais bien du passage 
ă travers ces. territoires pour se rendre en Dalmatie. Enfin la nouvelle du jour et qui par cons6quent a fortement. besoin de conlirmation est qu'uno: escadre russe et anglaise bloque. Constantinople ou du: moins quelle in- tercepte toute communication avec la Mer Noire. Cette nouvelle tr&s pro- bablement n'est encore que le produit de la mâme cause qui avait deja. enfant6 mille bruits il y a six jours. a
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“Sgomotele despre o înțelegere între Rusia, și Poarta, înțelegere 
în urma căreia cea dintâi obținea învoirea Porții: de -a trece: prin 

Principate spre a atacă. pe Francezi în Dalmația, obțineau, « cu toată | 
absurditatea lor, din ce în ce mai mare. credință. mi i 

Caimacamul lui: Calimah, Negri, sosise acuma de mai bine. do 
o săptămână. Situaţia lui eră foarte grea față de boieri, din pricina 
atitudinii ostile a. Consulului rusesc care:se făceă. că îl ignorează 
cu desăvârșire. Găsim următoarele amănunte : în raportul lui” Rein- 
hard: din 24 Sepiemvrie: i . mii 

Ţ ) 

Un courrier expedis de Bucharest par M. Rodofinikin annonce qu'il y est 
de retour do Constantinopole et quune maladie Pempâche de continuer sa 
route pour: St. Pâtersbourg. Quoigque M.. Parant: dans . ses 'lettres du :19 ne 

me parle point d'un voyageur russe, jai cependant 'licu de :croire exacte 

Vinformation qui ma 6t6 donnce. Il en râsulterait que M. Rodofinikin ne 

s'est arrât6 ă Constantinople que pendant quatre ou cinq 'jours et dans au- 
cune hypothâse ce:prompt depart ne parait annoncer que la Russie ait lieu 

M'etre satisfaite de Pâtat de ses affaires dans cette: capitale. - 
Pour peindre ă-Votre Altesse Screnissime la' disposition des esprits dans 

ce pays-ci, il suffira de lui rendre compte dune conversation qui, acu licu 

entre un .jenne boyard et un tranger et qui: m'a Gt6 rapportee. 
” L'âtranger. — Mais. comment pouvez-v vous vous montrer si “ouvertement 

partisans de la Russie? ia Sta ae : 
Le jeune Boyard. — La Russie nous a fait du Bien. C'est, elle que nous 

devons notre &mancipation politique, nos impositions limitces, la part qui 

nous a tc assionce dans ladministration de notre pays. ” i 
„âtranger. — Fort bien pour le passc. Mais ă Constantinople 16 systeme: 

a change et: vous: qui prâtendez vous conduire dapros 'des caleuls politi-, 

ques, vous. ne voyez pas plus loin:que votre. nez. : 

„Le jenne boyard. — La Russie nous protăge et ses armees sont Il 
['âtranger. — Mais elles ne viennent point - m 

„Le Jeune Boyards. — Elles sont ă portâe. -:: ! = aaa 
L'etranger. — Elles ne viennent point et ne viondront jamais 'supposez” 

que vous voyez arriver des troupes francaises? Da 

Le Jeune Boyard. — Elles sont si €loignces! 
Lâtranger. — Mais encore ; et comment; alors justifioriez. vous votro con-. 

duite? .. -. : o. i ” 

Le Jeune Boy ard „—Alors nous serons pour Î Napoleon, comme nous sommes 
aujourdb'hui pour Alexandre : et Napolton ne le trouvera pas mauvais. 

L'âtranger. — Au moins il maurait i aucuns raison pour vous en savoir gre. 

id i
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„+. 1 convient que jusqu'ă, Parrives du Prince je reste simple observateur des :efforts que. le Caimacam, j'ignore avec quel succes, fait pour se râcon- cilier avec, les Gv6nements,. les Boyards et le Consul. Quant aux Boyards ils sont, m'a-t on dit, divises. en deux:partis, russes tous les deux, mais avec. cette difference que lun est--tout â fait mutin6 et que Pautre prâte Poreille ă la promesse des omplois. Du reste si le Prince Moruzi m'a.. dit vrai, sa dâposition a &t6 publice sous la forme: de demission 'donnce en son nom: par son frâre.: Il parait que la Porte'a fait valoir cet argument vis-ă-vis do la Russie, en ajoutant que, quant au Prince Ypsilanti, elle n'avait usc: que de ses droit consaorâs dans le traitâ sign6 par M. d'Oubril. 

Raportul lui Reinhard. dela, 1: Octomvrie ne dă Știri mai: amă-: nunțite. despre “misiunea lui Rodofinilin și despre izbânda, uneltirilor: rusești pe lângă, boieri: A a 

„„». Voici Phistoire de la mission de M. Rodofinikin: ÎI est premier commis. du dâpartement des allaires- ctrangeres â Pâtersbourg. Il avait ct6 envoye: pour terminer les discussions relatives -aux proteges russes. A Bucharest il. apprit. la non-ratification du trait de M. WOubril et probablement il y recut un supplâment ă ses instructions prâcâdentes. Arriv6 â Constantinople il: apprit la deposition des Princes: Prâjugeant d'aprâs cela le resultat qw'aurait. une ncgociation concernant. les bârats, il ne: sannonca “que comme tant charg6 de porter la nouvelle de la non-ratification. Ce fut en “quelque sorte la. Porte .qui: Pengagea â :entrer en pourparlers: cet alors, soit de son propre mouvement soit d'aprts des ordres, il mit en avant, comme demande pr6- Jiminaire,' que la Porte se declarât pour ou contre la Russic. La Porte r6-. pondit qu'elle: ne voulait se dâclarer ni contre -la Russie ni contre la France, M.. Rodofinikin menaga. La Porte r6pondit qwelle ne se dâclarerait pas contre la France, sa plus ancienne allice et que la Russie 6tait maitresse de prendre tel parti qu'elle jugerait ă. propos. Lă-dessus. M. Rodofinikin partit. La pro- longation de son scjour ă Bucharest. eut. pour objet dattendre Peftet que produiraient les menaces. combindes de la: Russie et de PÂnglettere ă Con- Stantinople. . .,.. _- De | Mais ayant appris que le dix Septembre les nouveaux Princes avaient 6t6 revâtus du Caffetan (ce qui au reste indiquerait toujours une hâsitation dont M le Gânsral, Scbastiani aurait heureusement triomph6) et qu'ainsi la. cabale „avait cchou6, îl prit le parti de partir de Bucharest et de continuer sans: doute sa route pour la Russie. On le dit m&me d6jă reparti, „+ + D'aprâs des. donnâes que javais, jai eru devoir Vavertir (le Caimacam) ; de prendre garde â ce que les Boyards,; dans,. leur “fanatisme et: dans la-
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nărchie actuelle, ne fissent vis ă-vis de la Russie des: dâmarches coritre leur” 
dâvoir de fidslit-ă la Porte. Le Caimacam, d'un! air: trâs embarasse,' m'a 
repondu' quiil ne le crojait pas, que c'âtait' pour empăcher un malheur” qu i 
tait toujours au milieu deux, qu'il les prăchait, 'enfin 'qui'il 'faisait 'son' de- 
voir, qu'il ctait vrai que les Boyards disaient qu'ils 'devaint songer ă la siâ-! 
ret6 de leurs personnes et de: leurs' familles en: cas : 'Varrivâe: des Russesii 
“Le meme '6tat 'de choses doit, d'aprâs ce. que 'm'6erit 'M; Parant, - avoir 

lieu ă Bucharest, oii probablement ! M. Rodofinikin aura! cherch6 ă remiplir” 
le mâme objet dont s'occupe ici M. Bolkanofi: de engager les deux! Prinei- 
pauts ă se mettre solennellement sous la protection de lă Russie. Si: iles' 
troupes les plus proches sont parties pour courir au plus: press, il 'en “est: 
d'autres toujours ă portce ot je sais, qu'il y a deux ans, !Ambassadeur” de: 
Russie u constamment &t6.autoris6 â donnce au besoin aux troupes 'Russes' 
lordre d'entrer dans les Principautes. Ainsi. il sera: impossible, si la guerre! 
celate vers l'occident, de jouir ici WV'un seul: moment 'de securite, quoiqu' on: 
puisse' prevoir que la guerre avec la France fer a: "desirer aus” Russisi de 
leviter” avec la Turquie. a i al 
Pr i pi ist ţa 

Depeşa următoare din-4 Oetomvrie conține" îOuă amănunte; asu-! 
pra succesului! uneltirilor ruseşti, caructerizează în chip aspri” pe! 
bgieri și i zugrăvește pe odofinitn în chip destul de drastic: pi 

tie vi , 4 a II „e 4 

'M. Rodofinikin est: encore. ici: et sil repart ce ' sera: pour Bucharest. Sa 
mission ăi ' Constantinople ayant cchous il parait s'en ctre“fait une dans! ces” 

„pajs-ci. ÎI a trouv6 dans les pretres, ă, cause'de la conformite 'de: religion, 
dans les Boyards â cause de la surveillance : :quc la Russie s'âtait arrogâo-. 
sur la fixation et sur :la -perception des impâts, des disciples' dociles.::]1 
cherche &:leur 'inspirer un esprit d'independance * quti' contraste. singuliăre-: 
ment avec leur bassesse naturelle; etil faut convenir que lanarchic, horrible 

“qui dâsole toutes "les parties de !Empire Otoman, doit seconder ses, eltorts 
1MQîs. on peut le defier de rCussir ă leur înspir er du courage. : E Se ȘI 
Lua. Aprăs beaucoup de politesses M. Rodofinikin entra; en matiere lar :ec le. 
Caimacam). Il declara, « que si la demission. du Prince Moruzi paraissait ren-; 
dre regulitre la nomination du "Prince "Callimachi, il n'en „Stait, pas, de 
meme du Prince, Souzo, qu'il garantissâit quit ne verrait jamais, la Vala-, 
chie, qu â la v6rit6 dans le. firman de deposition du Prince Ipsilânti,, la Porte. 
Vavait” declar6 'traitre ă la pâtrie, rebelle: „et fauteur des 'rebelles: „mais; que. 
c'âtait le style de chancellerie et qu On s'tait servi des mâmes expressions 
contre 'ce m&me -Prihce Souzo: qui 'aujourd' hui “entrait 'en charge. ! N parla 
de. ses prouesses ă: Bucharest: des':dispositions de:'dsfense -quiili avait: fait! 

% ”
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faire par les Boyards; dont il avait nomme les. uns commandants. d'infan-. 
terie, les antres commandants de cavalerie. Il passa ensuite ă la nouvelle. 
du cbangement.. du Ministere .Ottoman, dont îl prâtendit avoir cu lassu-, 
rance avant son depart, de „Constantinople., Avant peu, ajouta-til, On . verra,. 
qui sont. ceux que la: Porte, reconnait comme ses veritables amis::A la fin. 
il prit un. ton solennel. «Vous Gtes ici, dit-il, VAgent I6gitime de. votre gou-. 
vernement. Je vous exhorte ă, menager. les Boyarăs. IL faut .tondre la bre- 
bis et.non l'6âcorcher». ji i. A i i 
AM. Rodofinikin est. un, „homme qui. parle beaucoup ct qui semble .avoir: 

du. plaisir:ă g'entendre. Il. a de.la. vivacit et de la politesse. dans ses. ma: 
nisres et: l'on voit qu'il aspire ă copier Tamabilite . frangaise. : Sa. maniăre: 
d'âtre contraste 'singulirement; avec.;celle de M. Bolkanoff,, aussi . dit-on.. 
qu'ils. ne. sont pas trop. amis.. Ce,dernier s'âtant .permis des proeâdâs inex-: 
cusables envers. M. „de, Hammer,; c'est par cette raison meme, que M. Rodo-: 
finilșin a, comble. de,  politesses. lup pt 
ML “Rodofinikin n'est: qu'un charlatan. politique. Les differentes.. conversa-. 
tions dont on m'a, rendu compte m'ont convaincu qu'il est ici sans mission, 
et la Russie esperant encore un changement de systeme ă la Porte, est 
tres indecise sur ce, qu'elle: fera si;ce, systeme ne change pas,: in . atten- 
dant elle dirige. A,Son.gr6.. tous. les insurges, depuis la Mer ;Noire .jusqu'en 
Dalmatie. ct elle „ne:S'en cache. pas ă, la: Porte. M.. Rodofinikin s'en fait un! 
merite, en disant au Caimacam qu'il avait engag€ lAyan de Roustchoul, 
le meme quw'on. dit avoir pris Silistrie,â envoyer quatre mille hommes. au 
secours de, Bucharest et les 'Serviens ă dâtacher un corps vors'le terrain. 
de Paswan:Oglou pour faire diversion en faveur de la. Valachie; ă Con-: 
stantinople. on est m6me persuade que Paswan-Oglou lui-mâme est entit-. 
rement entre, les mains. do la Russie qui par - consequent y rcunirait tous 
les. fils du jeu qui. se:joue en ce moment' sur les rives du Danube. 

"Uumătoarea depeşăi. ce 'Talloyraid o' adresă, la 11 Octomwvrie, lui! 
Reinhard! ne arată, în ce cunoștință” erau chiar oamenii de Stat de 
mâna întâia, ca Principele de Bânsvent, despre. starea, adovărată a 
acestor feri. "Vedem pe Talleyrand însăroinând pe. agentul lui din, 
lași să slărucască,' pe. lângă, Calimah să pună. graniţele Moldovei în 
stare de” apărare, să "sporească, garnizoanele și să repare fortifica- 
țiile 'căzute, într! un, cuvânt să facă din! Moldova bulevardul Impă 
răției otomane, Marele politie” nici nu bănuiă cumplita și jalnica. 
slăbiciune la “care căzuse aceste țeri ! 

NS Pi LI 

ete e Lili deposition du' Prince Moruzzi. Gtait,, devenuo nccessuire. n fallait re rE- 
INTR en Moldavie. Vautorite de lu; Sublime Porte et. arracher cette province 

PI
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ă linfluence de la Russie. Ce double but est rempli par. la nomination du 
Prince Callimachi: il est attach ă son Souverain,. il est &clairt, il. a toutes 

les qualitâs personnelles qui peuvent faire aimer son administration. Pre-. 
sentez-lui mes, plus, sincăres felicitations . sur, la marque de haute. faveur, 

et de confiance dont Sa Hautesse vient de Vhonorer et cherchez. A le main: 

tenir dans .les, memes dispositions. ; 

„Le Prince Callimachi ne doit jamais perdre de vue, que c'est A la France 

qu'il doit sa nomination, que, la Moldavie ne doit; plus retomber sous Lin-! 
fluence russe et quau premier signal de guerre, de. la Russie. contre la, 

„Porte Ottomane c'est â la Moldavie que s'adresseraient les premitres hos- 

tilites. Il faut que les frontiăres de cette province soient mises: en âtat de 

d6fense, que les garnisons soient augmentâes, les fortifications rolevees, quo: 

la: Moldavie, par oii PEmpire Ottoman tait sur le: "point Wâtre -livr6,-'en' 

devienne aujourd! hui! le plus ferme boulevart. Les intârâts : du "Prince ot 

ceux de son "Souverain sout les mâmes: I premier resultat dune invasion. 
russe serait de le perdre. De - e ti 

„Tată câtevă, amănunte ce le culeg din scrisorile coresponidântului 
anonim. din lași. Ele ne arată cât de puternică eră influenţa PU, 
scască cu tot succesul ce-l repurtase Franţa prin mazilirea, Domnilor, 

„Cu prilejul unei mese date, la începutul lui Octomvrie st. „de 
către Mitropolit lui Rodofinilin, Veniamin îndreptându- se către acest: 
agent :rus, îl rugă în numele clerului său şi în.al țerii, să stărue. 
po lângă. Impăratul Alexandru spre a, face pe. acesta . să mijlocească, 
la Impăratul, Austriei pentru ca moaștele Sfântului Ioan cel nou să 
fie aduse. la Mitropolia, din Iaşi (1). | 

„ Tot. atunei se lăți în Iași vestea că Italinsky primise instrucțiuni 
să stărue „pentru, mazilirea imediată a lui Calimah și a lui Suţu 
și, în caz când Poarta ar refuză-o, să părăsească imediat Constan- 
Linopolul. 'Tot odată Rodofinilin dăduse ordin consulilor ruși din 
Iași și București să nu recunoască pe Calimah și pe, Suţu, și să 
părăsească posturile, lor. la, sosirea acelor Domni. 

Pe, lângă punctele . asupra, cărora se ziceă, că aveă să stărue' Ita- 
linsky oră și cererea ca Poarta, să dea. cât -mai grabnică, urmare. 
stipulațiunii hatişerifului prin care se îndatorise să restitue Moldovei! 
teritoriul împrejurul. Hotinului. Boierii mai făcură cerere, ca cetatea, 
să, [ie rasă. 

Li i Ei , Na ji 

zi i. po , o „a 

  

a. 
. . 

“w Ss ştie că aceste moaşte, duse ude Sobioski la Jolklev, fusese restituite” Şucor ei "dia: 
poruncă Impăratului Iosif al Ul-lea..
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La 16; Oclomvyrie (st. n) Rodofinikin adună pe boieri la Divan 
și îl invită să nu recunoască pe noul Domn (Calimah) și să nu-l! 
lase să pună mâna pe un ban din veniturile ţerii, cari trebuo să, 
rămână, neatinse . în lăzile Visteriei. Nu. știm “răspunsul făcut de 
boieri la această comunitare. E o 

Această știre este pe deplin confirmată și întregilă cu amănunte! 
prin raportul lui Reinhard din 17 Octomvric, care: no arată: cât de 
desăvârșit eră, succesul 'repurtat de Rodofinilin în amândouă Prin- 
cipâele. Din acel! răport extrag următoarele: | 

„aaa Quoiquril en soit; voici la. d6marche. [ort extraordinaire que 3 N. Rodo- 
filia s'est permise hier. Il a fait convoquer une assemblce des Boyards 
chez. le Mâtropolitain. IL leur. a. exposc que la Porte -ayant depos6 les. deux 
Princes.au mspris des Conventions avec la Russie, PEmpereur âvait ordonnă 
â.son Ambassadeur. d'insister sur leur râtablissement et s'il. ne Vobtenait. 
point de se retirer dans le dâlai de trois jours: quen attendant il declarait 
aux boyards que la nominalion des nouveau Princes Gtant illegitime ils 
seraient 'vesponsables 'd6 la moindre “somme qu'ils payeraient | au Prince 
Callimachi. a fait appeler ensuite le Caimacam auquel il 'a fait la mâme 
declaration, en ajoutant que, si avant la deposition des Princes, la Porte en 
avait 'donn6 quelquo communication ă IEmpereur ou ă son Ambassadeur, 
Sa 1 Majeste se serait prâtee” avee “plaisir aux vues de la: Porte; quc, pour 
le Prince Souzo, c'âtait une crâature francaise, mais que le Prince Callimachi 
Gtait un honnete homme, dontla Russie avait mieux 'augure: qu "il paraissai 
cependant qu'il s'âtait! laiss6 seduire. „par le Prince Souzo et qu'sainsi îl 
avait du encourir la meme. râprobation.. Le Caimacam lui a demande sil 
parlait officiellement ou! confidenticllement? Apres y avoir reflâchi assez 
longtemps, M. „Rodofinikin a repondu qu'il ne pouvait parler officiellement 
puis qu'il lui 6tait defendu de reconnaitre soit le Caimacam 'soit le Prince, 
mais qu'il lui donnait cet avis 'pour son instruetion. Le Caimacam. lui a 
represent que 'si la demarehe qu il venait de faire aupres des Boyards 
venait ă tre connue, il Gtait ă crăindre quelle ne fournit un pretexte! 
dinsurrection au „peuple de la campagne: M. Rodofinikin a paru convenir 
de Ja justesse! de cetto' observation. 

C'est le Caimacam lui mâme, que je suis als voir, qui n n'a rendu compte 
de celto conversation.' Aprts lui avoir temoien6 mon tonnement de ce qu'un 
agent do la Russic, sans mission encore, avait ici le droit de convoquer des 
assemblâes de Boyards, et de: ce que lui, M. le Caimacam, avait Pextrâme 
bonte de se rendre aux appels d'un homme qui ne voulait pas le reconnaitre, 
je lui ai dit que dans cette conversation encore M. Rodofinihkin s'ctait mis
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ă cheval sur son fameux hattischerif de 1802 et qu'i "il avait parl6 sans ordres 

de sa Cour: que, quand il en aurait il faudrait attendre” que les troupes en- 

trassent, ce qui dapris tous les calculs de probabilite, n'arriverait point dans 

ce moment: ci; quau. reste | eGtait ă lui de retenir les Boy ards dans "Icur 

devoir et d empâcher toute: d6marche” de leur part, contraire! ă la souve- 

rainete de la Porte ou aux. intârâts du Prince Callimachi. Jo. Savais quo 

M. Rodolinikin. avait cu Pidâe de: faire reclamer. par cux. le distriet de 

Chotin comme  dovant âtre reuni ă, “la Moldavie, en. vertu de Ta Conyention 

de 1802 qui ne dit point cela, au moins pas en termes expres et, dans. la 

traduction allomande. que jen possăde. Pendant que je rassurais. “le. Caii- 

macan qui  m'avouait franchement qu'il av ait, dj suspendu.. les. ordres 

pour. Varrangement de la maison, il.a recu une lettre du Prince. Cal 

limachi qui lui annoncait son arrivce ă Roustehoucl „(on sav ait d6jă que le 

Prince Souzo tait arrive depuis quatre jours, â Bacharest); "a Lettre ronfer- 

mait un billot confidentiel oă le Prince lui disait qu'il sentait Vembarras do 

sa position, que le Caimacam ne devait ajouter, aucune foi ă.ce qu on disait, 

continuer A faire son dovoir et retenir les Boya rds: dans le leur. | 

Quant aux demarches des Boyards, le Caimacam,, Ma. dit qui "il 6 lait, „plus 

que. săr quils nen feraient. aucune: quil les tenait țous par la division: qui 

regnait entre -cux ct meme par des engagements signes. La famile. la plus 

activement. devoute â..la Russie: est la famile Balsch. Elle. consiste en 

quatre îreres: dont. Pun est colonel russe. Plusicurs autres. families se „sont 

r6unies pour acouser, celle lă, Mavoir accapare les places ot les &moluments. 

“Tandis que les agents russes (entre les bras desquels: les „Balsch ont. 6t6 
obliges de se jeter).. font tous leurs efforts pour reconcilier les parties, le 

Caimacam fait tous. les siens pour rendre la' desunion incurable,. et. comme 

il se: trouve ainsi dans son 6l6ment, îl se flatte: davoir parfaitement râussi. 
„Ce matin la nouvelle de- Varrivde prochaine. du Prince m'a attir6 la visite 

„de quelques, Boy ards, de ceux prâcisement qui sont le plus dâcidement russes, 

Les mâmes n'avaient point assiste ă lassemblâo des Boyards d'hieor. Je leur 

ai -recommand6 d'âtre. sages et fidăles.ă leur gouverneinent: jai | atestă 

histoire de leur pays qui pouvait leur apprendre:co quils avaient gagn6 en 

prenant part dans les querelles politiques.,Oui, Monsieur, m'ont ils dit, notre 
position est telle que tous, coux qui viendront chez nous; seront, les. bien 
venus. Enfin la nouvelle de larrivâe trăs prochaine du Prince, a fait. plus 

d'impression que les. harangues de M. Rodofinikin.... .. oc. i 

, - a at 

„. Reinhard se înşelă:. izbânda lui Rodofinikin eră desăvârşită: boierii 
-semnase o ;petițiune. prin care arătau. că. toată nădejdea .lor o pun 
în ocrotirea .lusiei: şi sunt gata să recunoască :suveranitatea Impă-
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vatului Alexandru cu două condițiuni: 1. să nu fio: țara datoare 
să plătească mai mult decât o sumă anumită și 2: că. fiecăre țăran 
sc le lucreze câte 36 zile pe an în; loc de 12 sau ca, fiecare membru 
a amei familii să fie dator să facă câte 12 zile. Această a doua'con- 
diție ce o puneau boierii la trecerea ţerii sub stăpânirea, rusească, 
răspundeă unei vechi năzuințe a lor, propusă de ei şi respinsă pentru 
întâia, oară de” Grigore Ghica la 1775, propusă iar la 1805 și res- LEI 

| pinsă deocamdată de Alexandru Moruz. Această condiţiune arată cum 
clasa stăpâniloare, decăzută și adusă la descompunere! de! un' veac 
de, regim fanariot, so gândiă înainte de toate la interesul ei personal. 
Calimah „care sosise chiar. atunci, se' măguliă cu nădejdea că 'po- 
tițiunea, purtă iscălituri puține. Iată un extracţ din vaportul lui Rein- 
hard dela, 26 Octomvrie, dând 'seamă de convorbirea cu Calimah și 
mai aducând. şi alte amănunte interesante : e - 

"Nous nous sommes 'entretenus (avec le Prince) ensuite des mancuvres 
des agents'russes et je lui ai donne connaissance d'un fait que je: venais 
d'apprendre ei que son Caimacam avait ignore. Il y a eu'rcellemient 'une . 
petition adressce ă !'Empereur Alexandre; elle a dă partir hier pour St. 
Petersbourg. Dans cette petition les' Boyards sienataires dselarent qu'ils ne 
'peuvent attendre leur bonheur que de la protection de la Russie: qu'ils la 
reclament: solennellerient et surtout pour les deux points 'suivants: 1% Que 
le Prince ne puisse jamais depasser une somme dâterminte d'impositions, 
20 (ue les paysant soicnt obliges de iravailler pour les Boyards pendant 
brente siz jours dans Vannce, au lieu de 'douze: ou au moins que chaque 
individu de chaqie famile scit astreint 'ă ce travail de douize jours.On voit 
que cest lă cvidemment le travail de M.: Rodofinikin qui, ne voulant dans 
aucun sens sen 'aller d'ici les mains' vides et jaloux de produire â Peters- 
bourg le râsultat de ses grands travaux et la, justification de son sejour ă 
"Yassy, ă obtenu de la faction Balche qui se voyait. en 'minorit6, quelques mi- 
s6rables signatures et que c'est encore en stipulant un intârât sordide, quă 
la laveur du second article, il a fait passer le premier avec le prâambule. 
Le Prince m'a dit qu'on avait'ă la vârits soupeonn6 une -d&marche de cette 
nature: mai qu'en aucun cas le nombre des signataires ne pouvait tre 
considcrable:: qu'il: &tait sâr du MGtropolitain et qu'il savait qu'ă P6tesbourg 

"mm6me, on ne ferait aucune attention ă un pareil acte auquel le clerge n'aurait 
pas accâde, 
„La veille de Yarrivâe du Prince Callimachi et de la nouvelle 'do la. de- 
position du Prince Souzo, Rodofinilkin partit subitement. M. Agent d'Au- 
triche en râgut: une lettre dans laquelle M. Rodofinikin dit que la 'deposi-
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tion des Princes Moruzi et Ypsilanti, contraire aux traites 'at la non- arriv6o 

des courriers qu 'ils-attendaient de Constantinople, devait faire craindro' aux 

agents de Russie 'des' vues' dâcidâment hostiles de la'part de: la: Porte 'ct 

les communications d6jă interceptces; que dans cet! stat d6 choses, quoiquc 

simple voyagcur, il joignait ses pritres ă elles' de M. Bollsanof” pour quc, 

le cas €ohâant, M. de Hammer! voulât recevoir les archives” du. Consulat 

musse. Cetto circonstance amena entre Messieurs' Bolkanof et Iammer' une 

explication | dont le premicr fit toutes les ăvânces et oi le 'second "ne dis- 

simula pas le” point que son gouvernement avait ordonn î M. de Meerfeld de 

se plaindre des 'prâtentions et de la conduite de M. de” Bolkanof. Celui: “ci 

invita M. de Hammer ă venir le voir souvent. Vespăre;dit' Mi de Hanimor, 

que je recovrai le mâme honneur. de votre part. Vous,m'excusez, repondit 

M. de Bolkanof, je suis souvent indispose et d'ailleurs pour ne point, aller 

chez vous j'ai une ruison politique que vous. devinerez. Laquelie? Cost! la 

crainie de roncontrer. chez, vous lAgent de France. Eh bien, dit M. de Ham- 

mer, si mon 'gouvernement trouve bon que “aille vous voir sans que Yous 

me, rendiez,: „jamais la visite, moi je le voudrai bien, In eftet, “N Rodofinilin 

Sest donn$ des peines infinies pour engager VAgent dAutricho i ă „seconder 

ses demarches et nien pouvant rien 'obtenir îl a fini per. laccuse dei soconder 

les miennes, i 0) 
Da te , , . 47 

m DR ta 

Hammer eră rău văzut do toată lumea fiind hărțăeos, pretenţios 

“și neștiind să se “facă: simpatic. 'Foată lumea, pământeni şi străini, 

fugeau de dânsul. Ianimer văzând că nu- ! poftește, nici un boier'la 

balurile și petrecerile ce'se dădeau în! Iași” şi la cari 'Srau invitaţi 

şi. 'Rodofinilin“ și: Consulul rus, se plânse Doranului de această: lipsă 

de! 'atențiune, cerând să fie pe viitor invitat şi 'el.' Divanul; spro' a-l 

linişti, “făcu ca un boier care dădeâ un: “pal: chiar"i în acea scară 

să so declaie; gata a-l invită. Dar Consulul rus auzind despre ' această, 

merse la Divan, "rupse dela 'gât cravata ordinului “ce-l purtă și: do- 

clară că mai bine renunță și la ordin: și la slujbă, dacă Divanul” îl 

face să so găsească împreună, cu Hammer.în aceeaș societate. Divânul 

şi boierul care dădeă balul temându-se" de mânia, Rusului, nu se'mai 

trimise lui Hammer invitaţie nici la acel: pal 'nici ia, altele.: Hammoh 

pentru a, se răsbună, eră do. 0. aroganță „cumplită, cu, boierii fi, cu 

autoritățile țerii. II 

   

pere 

răspunde. la 27, "Octomvrie : “ pet e tar să 
“1 ne m'appartiendra“ point, desormais: denoncer une opinion 'sur le! Prince 

Moruzi. Je puis mâriter quelque 'reproche ' d'avoir persistâ:: dansiinon "er- 

Analele A. R—Tom. XXXI—Memoriile Secj. Istorice. - 6
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rour ă son gard lorsque sa deposition: prouva que le „gouvernement 6tait revenu: de la sienne. Cependant fidtle-ă mon devoir, fidăle ă la v6rite. qui, quelle qu' 'olle soit,, peut. scule. servir le „gouvernement. et donner quelque in- terât ă ma. „correspondanee, je rendis alors compte des faits tels que je les avais sentis: c'est d'apres les .memes principes. que je ipeindrai..le Prince Moruzi. si je dois le, revoir, „tel que, je Paurai trouve. “Tout ce..que je me 
permettrai. de dire en, ce, moment,: c'est que ses ennemis mâmes (et il en est plusicurs qui; m'en ont parle sans  menagement) ne 'accusent ni de me: chancetă ni de d6loyaută. C'est .au reste dans, le foyer de toutes, les luinires politiques que mes rapports recevront Jeur jour veritable „et me. serait-il defendu d'espârer. qu' ils „porteront aussi quelques .rayons. | A E 
be auzea 

r „Precum se! “vede, Reinhard “stăruiă a crede în buna „credință. a lui Moruz, De 
„Domnia, lui Scarlat. Calimah. Îu scurtă de tot. Trei zilo după, în in- stalarea ! lui. în scăun, îi, „sosi veştea 'maziliei: șia roinstalării. lui. A- 

lexandru „Motuz, m: Ş 
Boierimea, care. am văzut că rămăsese în strânse l6gături. cu a genţi, Rusiei, "primi Vestea schimbării cu bucuria cea mai. mare. şi 

cea. mai. demonstrativă. | 
Reinhard raportează la 8 Octomvrie: 

„Je ne parlerai, point ă votre “Altesşe Sertuissime du grand triomphe de 
ML. Bolkanolt,. :qui a vu, defiler, dans sa cour hier matin plus de cent voitures 
de Boyards, set qui a expâdi6 un de ses scerâtairos en „courrier. pour, Pe 
tersbourg, ni de, la jactance de tous „ceux, „qui croient gagner ă, ce, revire- ment. Il. n'est que trop rai quo depuis: que je suis ici je .n'ai entendu „qu'un scul Boyard faire „profession d'attachement „A la France et peut: &tre encore st ait-ce. un espion,!. „Depuis. trois semaines je, nai point recu de. lettres de M. Parant, „Je -ne doute point qu'il n'ait directement, rendu. compte ă votre 
Altosso, Sâremissime: de ce qui s'est pass6. ă Bucarest. ÎI Ra P.S M..  Rodofinilin. est d6jă revenu. . 
„Le. bruit se renouvelle' que: dans deux 0u, trois jours les Russes passeront 
par, ici avec. le, Prince, Ipsilanti . pour so; rendre en Dalmatie,, 

pu. 

tu ati sii ' 

  

Din aportul lui” Reinhard dela 6 Noemvrie sunt de notat. numai jurmătoarele amănunte: E 
i 

La veille de Parrivee du Prince Callimachi, A. Rodofiditin € Gtait parti subi- 
“tement pour les fronticres. On a appris depuis qu'il a avait pris surlui de faire faire un. mouvement vers Chotin aux iroupes russes; Inform6 du revirement, 

: >
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il est revenu et les. troupes se,.sont retirces. II se.propose „MVattendre le 
Prince Moruzi. In attendant. on a beau lui donne des, Ictes, la gait6, n'en 
est-plus, «Je ne me fie „pas, a-t- il dit, ce qui se passe A Gonstantinople ; 
les Francais n'ont quă gagner „une bataile et tout y changera encore: mais 
alors, „nos troupes. entreront». cerb 

| Dans, mon ; No. 21 jai . nandă ă votre Altesso, Scrânissime qu'on, avait 

recu la nouvelle positive que les Russes Gtaicut entr6s sur, le teritoire, prus+ 

sien. Je, dois, me râtracter. 'Pous les voyagours arrives. depuis, et les agents 

Russes eux-mâmes assurent le contraire, «Les Pr ussiens suffironbo. a. dit M. 
Rodofinikin. 

Ri 

îm si 

Reinhard nu-și, poate stăpâni simpatiile, pentru Moruz; aflând; că 
Scbastiani l-a zugrăvit ca: fațarnic și de. rea credință, „serie la, 9 
Noomvrie lui 'Talleyrand, cu riscul de a-l supără: cu. ii 

Quant au Prince Moruzi, que la politique a dă 6carter et qui, lui meme 

parait vouloir, rester ă Tecart, ce n'est! pas pour lui, mais “pour. moi que jo 

vous 'supplie de me permettre encore un mot; a son gard. MI A mbassa- 

deur: A “Constantinople a, dans 'sa derniăre jettre, peint le: Prince Moruzi non 
sculement comme faux et in6chant, mais encore 'tomime un ennemi' de Sa 

Majeăte lEmpereur et de-la France. 'Je suis arriv6 ici avec! ' des instructions 

qui ont di minspirer des prâventions contre lui. Pai 'troui6'M. Patant! qui 
m a assur6 de l'admiration” profonde du Prince Moruzi pour Sa: Majost6, Je 

n'ai' 'entendu dans la bouche: de, ec” prince quelle langage du rospect pour 
Sa Majeste et: Vexpression: “du desir de lui: “plaire; J6 ne" Vai 'connu' que 

pendant un mois; ainsi ce qus je râelume de 'votre justice, 'c'est: de croire 

que si le Prince Moruzi est ennemi de Sa Majeste, rien ne m'a trahi son 

seoret. Rien mâ&me n'a pu me '16 faire soupconnei, it ml iai 

" Quaut & ce pag-ci dans leghiel îl existe” îius ainu: Seul homine capable 

de porler les armes, je dois & la «rit de dire que nos vicloires n'y 77 serout 

qvun signal de lrislesse aussi longlemps qui On, 17 ara pas, Lidee de la 

possibilite de substituer d la “proleclion russe 1 protection frangaise, Le 

peuple, les grands, les. Princes mâmes,. queis. qu ils soient, sont ' forces „de 

suivre Timpulsion que “eur donne la nature des choses. Si la Russie perd 

son influence, la Porte se remelira & couper nos tâles», voilă jeur 'refrein. 

Or, la. protection de la France ne peut tre substitude â la protection russe 
que de deux. manisres, ou 'par la ,paix gencrale, lorsque le. sort de ces; con- 

tres sera fix€ sous les auspices de la France, ou par la guerre, dans le cas 

o nos.-progres se rapprocheraient de nos .fronticres. En un 'mot nous 'n'au- 

rons ici :des partisans que 'par la: puissance de; fâire du bidn et du:mal. Dans 

la guerre actuelle une seule question occupe ici les esprits, c'est. celle “du 
râtablissement de la Pologne.
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“i Vedeni în acest; raport starea adevărată a țerii față: de eveni: 
mentele: externe descrisă: în chip: cu totul 'magistral. - 
""Caimacamii lui Morvz,: Hatmanul Alexandru Mavrocordat, 'gine- 
rele Domnului, şi: Hatmanul Manu! sosiră în Iași la :0/, Noemvric, 
aducând vestea, că Domnul este pe drum și trebue să sosească în 
curând. (EL se află ătunci'la Buzău). In seara acelei zile sosiă un 
călăreț trimis” Divanului de ispravnicul de Soroca pentru a aduco 
vestea, că Rușii treceau Nistrul. Reinhard n'aveă nici o “Dănueală : de 
intrarea Rușilor în ţaiă: el' scriă la 22 Noemvrie, adică în ziua in- 
trării lor : Ie 

M. Rodofiniliini/'est' toujours! ici, cependant un peu moins faiseur qu'aupa- 
ravant. On dit que pour partir il'attend Tarrivce et surtout les cadoaux di Prince Moruzi. iba 

E Te i . e 
„+ Importanţa, care, Napoleon o dădea evenimentelor. ce se :poţreceau 
în Principate reiese, din faptul .că, la 9 Noemvrie. 1506, Talleyrand 
comunică, lui, Reinhard. «l'ordre de.prendre des. moyens de commu- 
nication,. prompte, ef, directe. avec Sa Majeste». „In, aceeaş depeșă, 
Talleyrand)adaoge că inlocuirea Domnilor. nu schimbă nimic la ins- 
trucţiunile: ce. i,le-a dat la plecare și-l invită «să stârnească, zelul gu- 
Yernului” pentru apărarea. granițelor, Principatului»: - 
i; In altă depeșă, a, lui Talleyrand către Reinhard, datată dela Ber- 
lin, din 11 :Noemvrie,. găsim. următorul postscriptum,  monit a. servi 
de. răspuns, apărării ce. Reinhard o făcuse lui Moruz:, . 

"Tous les motifs qui ont fait, deposer le Prince Morouzi se sont encore 
agraves. Vous Vavez dabord jug: trop favorablement, Gvitez de revenir â 

„ces premitres impressions, .-., ..--..: e o 

„La, 13, Noemvrie.. Talleyrand serie. lui. Reinhard, tot din Berlin, 
că Impăratul nu „va părăsi. acel oraș și Varşovia și nu va face, pace 
Gu Rusia, până ce' Domnii (Calimah și Suţu) nu vor fi reinstalaţi. 
Apoi adaogă: a | o A Pa a 

-Nayez aucune communication avec lo Prince Morouzi, il est homme de 
la 'Russie, il n'est pas; le Prince choisi “par la Porte-Ottomane. : : 
Pt ppt DE | | 
-î.. La 13/.ș. Noemvrie Reinhard raportează lui Talleyrand că Rodo- 
finikin înlocueșşte. pe Bolkanof Și și-a luat titlul de «agent diplomatic 
pe lângă armată». . :; a Sa
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NI. 

"AMĂNUNTE ASUPRA INTÂMPLĂRILOR DIN ȚARA-ROMÂNEASCĂ DELA 
FUGA LUI IPSILANT PÂNĂ LA INTRAREA RUŞILOR IN ȚARĂ., 

Chiar în ziua, în care fugi Ipsilant, adică la 16/,; August stil vechiu, 
Divanul în funcţiune. sub dânsul luă frânele ocârmuirii și. orânduj 

capuchehaiele nouă pe la serhaturi. A doua zi boierii trimiseră la. toate 

isprăvniciile de ţinuturi cărți prin cari făceau cunoscută fuga lui 

Ipsilant la Brașov şi.mai adăogeau că «din ceas în ceas aştoplăm 

să sosească dela Prea, 'Inalta Poartă Capiolan cu vestire de Domnie 

nouă», şi le. recomandau să.iea măsuri pentru mănţinorea bunei or- 

dine (1). La 'vestea plecării. Domnului plecase și Caimacamul Cra- 

iovei, Postelnicul Iordache Arghiropol, pricinuind p prin Îuga lui mare 

spaimă în acel'oraș (2)... 

: Suţu datorindu-și Domnia protecției francezo,. so. arăhise. să scrie 

lui Talleyrand încă dela Ph August 1806. Aa 

Exeallenee, ta ați ju iii ii 

Yai V honnâiir d'annonoăr i A Votre Excellence que la Sublime Porto; “ma: trâs 

gracicuse souveraine, vient de me confier le gouvernement. de la Principate 

de la Valachie. C'est ce qui m'est d'autant plus cher que cette! nomination 

m'offre les moyens de concourir avec toutes mes facultâs â 'aceroitre ct ă 

consolider cette, bonne harmonie et anitid qui existent si heureuisement entre 

les. deux Empires. o | m 
, Monsieur “Pambassadeur de France a embrass6 les vGritables întârăts 'do 
la Turquie, il la veut libre ot independante | de, toute influeiice: diranizere. 

Le changenient qui vient de s operer dans les deux Principautes n "est! qu mun 

consequence de ce. sy steme, un triomphe de. la France ct.urie 'victoiro Si 

gnalce. de Monsieur 16 gencral SGbastiani; il fera epoque dins. les” annalăs “do 

la Turquie et de la Dacie. I en conserverai prăoiouserent le souvenir Ie plus 

reconnaissant. |... ! : 
Intimement, persuiadă des avantages qui | resulteraient pour. da Sublimă 

Porte de ce systâme adopte par la France, je, formaiș. toujours | des verux 

ardents pour son accomplissement; mos dâsirs et mes sollicitudes; les plus 

constantes ne tendaient que vers cet objet important, mon cour. n'6tant 

(1) V. A. Urechiă, Istoria Românilor, X, 43, 

- 42) Ibid, i i
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uniquement attache qWaut deux nations, ă leurs augustes souverains, ă leur 
prosp6rit6 et ă leur vâritable gloire: | 

;Daignez: done, Monsieur P'ambasadeur, fairo parvenir ces sentiments sin- 
câres et respectuduy iau: pieds.du-trâne de Pauguste Empereur des Fran- 
cais, que son sublime gânie „soit mon 6gide sacre. 

i: En attendant, agrcez, monsicur Pambassadeur, les sentiments de: mon 6ter- 
nello. “reconnaissance et de la plus haute admiration, avec lesquelles j ja ai-Vhon- 
ncur detre ta Ia 
te ” “Monşieur „.. 
Ten ua de Votre Excellence... E 
ia ue ut + res: humble et trâs. obâissant servitour 
pt (Sign6) Alexandre de Sutzo 
i n i Prince de Valachie.. 

pi acarpa tate a „it rii ao : i E E 
La 24 August sosiau în Bucuroşti caimacamii lui Alexandru Suţu: . 

Dumitrache: Hangeri și Aga Costache Vlahuţ, cari vostiau isprăv- 
niciilor a lor numire a: 'doua zi,: 25 . August. RE 

La 27 August se trimiteă Porții arz de mulțămire iscălit de Cai- 
macami, de ) Mitropolitul Dositeiu și de boierii Divanului : Banul Du- 
mitrache, Ghica, Banul Dumitrache Racoviţă, Banul Manolache. Brân- 
coveanu, Banul: Manolache Crețulescu, Spătarul Scarlat Ghica, Vis- 
tierul Constantin: Filipescu, Logofătul Isaac hRalet, Vornicul Con: 
Stantin. Creţulescu. E | 
„În. Oltenia, 'se numiă Caimiacam Constantin Caliarhi. Prima grijă a 
Căimăcămiei fu să strângă bani, căci Pasvantoglu aflând! de ma: 
zilia, și fuga lui, „Ipsilant, nu, întârziase să ceară Bani, amenințând 
la caz de neurmare cu prădarea Olteniei. Un pitac din 30 August po- 
runciă Vistierului să strângă oierit îndoit și să adaogă două parale 
la vinăriciu, “apentru, ! mântuirea şi „scăparea atât a tuturor de 
obște patriofilos: noștri ot peste! Olt care este jumătate tinatulai 
țării. joastre cât și pentru toată țara, de cătră. înfr icosata şi 
primejdioasa pornire a oștilor dela Diiu, alt mijloc nu ave 
spre întâmpinarea. g „Jroaznicei cereri ce ni se face. ...» (1), 
„La 31 August Suțu trimite” lui 'Talleyrand următorul: răspuns la 
scrisoarea ce! “Principele de Bândvent. însărcinase pe S6bastiani să-i 
remită : 

pa. 
.. 

  

(4) Ibid. p. 51, i | i
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„Prince, -.. n RE Da aaa 

Son Excellence Monsieur. le. Gânsral Scbastiani, Ambassadeur-. de $.M. 

PEmpereur des Francais, Roi d'ltalie, m'a remis la lettre que Vottre, Altesse, 
m'a' fait Yhonneur. de: m'eriro le 21 Juin. Jai: t6 vivement sensiblo.:aux 

sentiments qu'elle exprimait en ma faveur, et si jai pu attirer un instant. les' 

regards et msriter 'la: bienveillance de Sa Majest6 lEmpereur ;iNapoleon: le 
Grand, jai rempli le „but de ma -vie.. Jespăre ctre. dâsormais plus: ă portee 
de leur. montrer mon devouement et mon profond:respect.:.: iii iii: 
„Jai consacrâ ma vie au service de mon Auguste: “maitre; Sa:  Hautesse: 

Selim IIL.. Je ne crois pas pouvoir le servir avec plus de fidelits et.d'amour 

qu'en. contribuant ă. resserrer de plus en plus.les liens:de Vantique a amitis 

qui ont toujours uni la France et la Turquie... sii ie tit 
“La, :Sublime Porte. m'a confi6 le Gouvernement de la: Valachioy ce choix 

est: une: 6manation :de .la protection de Sa Majest6 l'Empereur : des ran- 

cnis.:. Ne voudra-t-elle” pas donner ă cette nomination la dur6e,: „quo cher- 

chent: dâjă:ă lui enlever, les ennemis des deux nations. ii sti, 

„.Je Vespere et je suis.plein de confiance, car, je 'cherchorai ă mâritor ces 

bontes. Votre Altesse m'accordera son appul, comme elle nva accord. „jus- 

qwăr present. son interet. i its] 

Je joins ici :une letire-que jui pris la. liboit6. d'adrosscr. 4 SM VE m 
pereur' des Francais. Je vous supplie de la mettre.au pied de; 'son. Wone: 

auguste, et de Vaccompagner de votre recommandation. -. ii ri tii 

"Je vous 'prio d'agrceor Pexpression de la plus vive reconnaissance et. do 

Vassurance des sentiments de la plus haute considâration avec lagquelle: jai 

Ihonneur datre, ete. Ia RI d III ia a 

Daia SN aa Sicnă: Alexandre Souzzo:" ii 

| ii A “Prince de. Valachie» 2. ni 
RI CI E . te ere pet 

“Mai puţin” de două săptămâni: după fuga. lui Ipsilant, sosise: în 'Bu:. 

cureşti din 'Constantinopol un agent rus:al cărui nume. s'a întâlnit 

şi se va mai întâlni adesea, în cursul acestei. 'cercatări. : Acest;:agent 

cra Generalul major  Rodofinikin, de: naștere. grec din Morea, care 

ocupă un post 'înalt în Ministerul Afacerilor Străine din Petersburg. 

Despre misiunea: lui corespondentul ; anonin din: București: ne istori- 

seşte următoarele ::.. -.: | mite a ter mb 

După cele spuse de Chirico, misiunea lui Rodofinilin ar. fi avut 

de scop să ceară Porții un răspuns categoric asugra, intenţiilor,i ei 

în privința Rusiei şi a Franţei. Dar de abiă ajunsese la Varna când 

un curier îi aduse vestea depunerii, Domnilor. și hotărirea Porții 

să se sustragă tutelei rusești spre a se. aruncă în. „braţele Franţei.
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Voiă să se întoarcă, călătoria lui nemai având nici un. scop, dar 
» Turcii câri“îl' însoţiau însistară atât de mult ca el să: plece, incât 

porni spre Constantinopol. . 
“Tot atunci se primise în' București vestea că Italinsky -protestase. 

în: chipul! cel: mai formal: împotriva depunerii: Domnilor şi trimisese 
îndată .un curier la, Petersburg. Consulii ruși din Principate primiră, 
ordin dela 'el. să nu recunoască pe caimacamii noilor Domni. Ten- 
siunea între Rusia și: Poarta: Otomană: eră în acel moment atât 'de 
mare; incât Chirico împachetase arhiva Consulaţului Și zicând că sunt 
efectele lui particulare o încredințase, Agenţiei austriace. Ceruse'o chi-. 
tanță de primire, dar Brenner, care inlocuiă pe Merkelius, i-o refuză bă. . 
nuind că în lăzile ce-i încredință, Chirico puteau să se afle obiecte pre- 
țioase de ale lui Ipsilanti, pe cari. Poarta ar fi putut să le reclame (1). 
“Strângerea banilor ceruţi 'de- Pasvantoglu făcându-se. cu. greutate. 

și pașa, devenind 'din. ce'în..ce mai. amenințător, Divanul se adresă 
Agenţiei austriace pentru ao. rugă, să, mijlocească dela, negustorii. 
supuși .austriaci un împrumut de 50.000 lei, ceeace Agenţia făcu. 
--Totuș, la sfârșitul lui. Septemvrie stil vechiu (1806), Pasvantoglu: 
trimise pe neașteptate în Oltenia, câtevă sute de oameni cari ocu-: po Peas , a. R - pară cele. cinci ținuturi ale “Olteniei și, sub pretext că nu este Domn 
în. Țara-Românească, începu. să perceapă „pentru dânsul dările în. 
bani și în natură. cuvenite. Domnului. Deși se lăudase că va.măn- 
țincă printre trupele. lui cea: mai strictă disciplină, ele se. și apucaso 
de. prădăciuni. :,. ; 
„«La 13 Septemvric, Joi, înainte de a se lumină. de ziuă, prin or-, 

dinul lui Osman Paşa Pasvantoglu, Vidin Muhafizi, au căleat Craiova 
„"Țelebi Aga Rahova Aghiones cu 500 de Turci și ridicând pe Cai- 
macamul, Logofătul C. Caliarhi, ce se numiă și Chiani, pe Logo- 
fătul D.. Bibescu și: pe : Clucerul : Corniţă Brăiloiu, i-au trimis. la 
Vidin, dintre cari Logofătul. Bibescu a rămas acolo : închis, iar acei. 
doi s'au întors la: Craiova. „.. -) 

«S'a făcut multă. prădăciune şi golăciune .de Turci mai în toată | Craiova, pe: la''boieri, cari abiă Și-au scăpat vicața lor. şi: a fami- 
liilor prin fugă. Prin violență. și tiranie au luat atunci. Osman 2.000 
de pungi de galbeni din țară, 500 dela Logofătul Bibescu, 40 dela 
Tănăsuică negustorul: și 15: dela:un, Hagi Gheorghe. Celebi, : căruia i-auităiat și capu (2): Ia ui 
iii ta 
“(1) Corespondentul anoniti 'din Bucureşti, ::* | 
(2) Cronica yreco-română, apud V. Urechiă, op. cit. p. 86,
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“ Intrarea: Pasvangiilor . în Oltenia, ocuparea : Craiovei : de: către: 
dânşii, precum și prădăciunile lor pricinuiră în Bucureşti îngrijirea, 
cea mai mare. La, întrebările făcute de Divan în privinţa: temeiurilo» 
pentru. cari intrase în țară, Pasvantoglu nu 'r: ăspunsese și: această! 

tăcere: dădeă populaţiunii: de'.bănuit că el: plânuește să, pună mâna! 
şi pe București. Su i atatea 
„De astădată, boiorii n'au fugit, ci s'au multumit să-și: facă "cala: 
balăcul, să-l încarce: în: harabale şi să stea gata, de :plocare.:Vestile: 
alarmante au fost “răspândite .de boierii cari stau: sub «influența; 
Consulului: rusesc. S'a propus înarmarea populaţiunii Bucureștilor. 
și această idee a' fost: îmbrăţișată .cu căldură, de: Chirico 'şi de'Ro-: 
dofinilkin cari au împins pe. supușii ruși să se inarmeze. Se insistase; 
şi pe lângă Agentul Austriei ca să sfătuească şi pe supușii lui să 

se înarmeze, dar: Brenner nu se lăsă să fie convins, sub cuvântică 
acei, supuși fiind. în. număr de mai multe mii. și aparţinând, claselor 
de jos, nu poate răspunde de urmările ce le-ar paleă ayeă, înarmarea, 
lor (Îi n a 
“Următoarele” extracte. din rapoartele lui Parant ne dau vexsiunea, 

franceză a acelor! „evenimente, caro, nu diferă mult, do. cele, Sere, 
corespondenţei , de'mai sus. m j 
„La 1 'Octomvrie (stil nou) Parant scriă lui, Sebastiani: N ia 

Pt 

N, le Commişsaire et.:le Consul Gencral donnera. lui- -mâme, par. une; lettre; 

que je joins aux autres, les nouvelles de' Valachie; elles.sont extremement: 

“mauvaises. 'Toutes les tâtes y sont cn feu et tous les cceurs glac6s. La ter- 

reur, la malveillance ont ât6 au moment de faire encore! deserter et ravager 

tout ce malheureux pays; ă present meme les: boyards "ont! chevaux: voi- 

tures et chariots prâts dans:leurs cours pour s'enfuir. Des: troupes turques; 
ont 6t& appelces de Routschoul au nombre de „plusicurs cents. hommes, 

toute la population ot surtout les sujets russes 'ont EtG mis sous les: armies, 

Enfin le trouble des” 'esprits, surtout âvant hier, est „devenu oxtrăme, EA 

pouvait devenir des plus funestes. OO 

"Cepondant de: quoi s'agit-il ? Pasvanoglu | a fait fairo' une * xpoditiăn de 

cinq ă six cents hommes dans la Petite Valachie pour y lever, des ti: 

buts, ayant enlev le Caimacam de Craiova et quelques Ispravniks' des dis- 
tricts pour mieux assurer les 'rentres et annoncant le projet A'âttablir, du 

hoins momentanâment, “des troupes dans cette partie “de la principauts, ete: 

"Sans doute cet 6vânement est malheureux et inquidtant, mais apres tout, 

ce n'est qu' une affaire dargent, et la malveillance des agents, et partisans, 
  

. E , PR DE aa aa era 

Corespondentul anonimi i ape ba cb ta oboi
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russes en a, fait. une aflaire d'âpouvante. On a semblâ desirer que: la: ter- reur, la fuite, les dâsordres appelassent ici, par un imotif de plus, les troupes Gtrangeres.. Jai '6t6: dans: le cas et je':crois 'dans obligation dWintervenir pour. quelque chose dans ces 6vânements. Je Pai fait le plus prudemment que jai: pu, mais pourtant aveciun d6vouement-qui devenait indisponsable pour que mes d&marches fiissent utiles.... Ia --Pasvanoglu ne stest :pas. encore 'expliqus sur ses exigences, mais 'on a pourdonnse qu'ilia, pour un. scul des cinq districts dont il sest empar, exig6:300 bourses. Il n'y a pas: longtemps qu'il avait exig6 et obtenu â'Bucha- rest 60 bourses par: mois dont le premier lui a dâjă 6t6 envoye. On' evaluait, avant ses' dernitres prâtentions;-â 125 bourses | par mois les contributions en: 
argent et. denrâes quo: cette pauvre principaută avait ă lui fournir. i: 
zur ue ERIE a pi 
La 4 Octomyrio: Parant „raportă lui Talleyrand +: ue 

ț : - „Quailt, a Paswani Oglou,: 'les Craintes, comme je lavais supposâ, ont &6 et sont beaucoup plus! graiides que le 'mal. Cest absolument une afTaire dWarsent. Le Pacha „a voulu profiter des circonstances et, est servi du pre- texte qu 'elles, lui. ont “prât6,. Tospâro tre bientât dans lo cas d'annoncer â Votre Altaşse que "les! choses se sont arrangâes. La derniăre. vietoire de. Mustapha Bayractar,, son rival, Larrivee prochaine du Prince, enfin' deux cent soixante' bourses qu'on vient de lui envoyer, tout cela mâttra sans doute Passwan. Oglou en 'considâration ct .le-- fera se departir do.ses enormes pr6- tentions: au "il a: portecs jusqură 2.500 bourses, a ie 
. i paz og ta . i 

“la acest: raport, este anoxată nota, care , Parant O. rimiseso. boio-: rilor Divanului. ca răspuns..la «rugămintea, ce-i făcuse .să. intervină poilângă, Pasvantoglu ca să-și, „retragă, trupele. 
“ Best Dune reposise zor bale "păr e S, Commissaire Consul, de Ti ranco. Parau « ă M. WM. les! Caimacanmes et, Bo vards de Valachie. assembleş, le 20 Sepiemyre 1806. ' 

Pa „Les. dernitres mesures militaires que vous . avez prises peuvent e encoro' avoir quelquechose de bon, mais comme, mesures de „police seulement et, sous ce „rapport; , il. 'eut peut-âtre Gt6 plus convonable, que les artisans, les. artisans. Girangors surtout, s'en fussent moins meles. "Quelques j proteg6s fran- cais,â P exemple' des autres, avâient cru 'devoir aussi Sarmer ct se creer sol-, dats, je les : ai de suite fait rentrer dans leur Gtat et leurs occupations na. turelles. Cu 
En un mot, Messicurs, je crois que los craintes ont at beaucoup plus grandes que le danger; qu'une aflaire MWargent est devenue inutilement une
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affaire de. terreur... Plus de calme done, et nous aurons plus de siret€ ... et 
puis une ville aussi i grande que Bucharest doit-elle aussi ais&ment s'6pou- 
vanter? Ne sait-on pas qwune population si nombreusse a, par sa .masse 
seule, une force de resistance qu'un petit nombre de troupes sans tactique 
encore ne saurait venir impun&ment attaquer ?... Enfin si, ce que je suis loin 

"de croire, „Pesprit de terreur venait ă prâvaloir, je puis vous annoncer da- 
vance qu'on ne verrait poini Vaigle francais reculer devant des fantOmes. 

ce umilință pentru o “țară, să primească, dela un agent, străin sfa- 
turi de sânge rece. și de bărbăţie ! 

Intr'6 depeșă a 'iui “"Talleyrand către Parant din Ul Ociomyrio 
1806, găsim următoarele : 

Les lettres que! vous .m'avez, fait Yhonneur de ma'6crire sur -toutes les cir- 
constances de la fuite du Prince Ypsilanti ont prouv& combien sa d&posi- 
tion 6tait ncessaire. II est alle chercher en „Russie le prix de ses services... 

Parant imbolnăvindu-se de boala care aveă să-l ducă la mormânt, 
„Ledoulx scriă lui Talleyrand la 17 Octomvrie 1806, anunțându- i s0- 
sirea, noului “Domn : : 

»„ Le nouveau Prince Alexandre Souzzo est arriv6 daris cette râsidence; 
i doit faire son entrâe officielle apres-demain, dimanche. Son Altesse a eu 
la bontâ de' nous communiquer Vespârance qu'elle avait de pouvoir inces- 
samment 'pacifier son voisin Paswan Oglou. 
On vient de nous dire qu'un courrier russe arriv6 de. Constantinople : a 

annone6 le depart ds cette capitale de M. Altalinsky, envoy& de Russie. ... 

"Alexandru Suţu sosi la mănăstirea Văcăreşti î în ziua de 2 Octom- 
vrie, adică mai bine de! șase săptămâni după numirea, lui. Această în- 

 târziere eră fără, indocală datorită temerii ca, nu cumvă, Poarta, cedând 
amenințărilor rusești, să revină asupra, numirii lui. | 

- Ghiar “îii 'ziua, sosirii lui în Văcărești, adică la 2 Octomvrie, după 
ce trimise obișnuitele cărţi, deschise către ţară şi legate către -is- 
prăvnicii, -prin” cari își: vestiă sosirea şi arătă, că luase ocârmuirea 
în mânile lui, sloboziă către 'Agie un pitac prin câre-i porunciă să dea; 
de ştire tuturora de ori ce stare, cari aveau să iea bani dela Ipsilant,; 
ca, în termen de trei zile, să dea înscris la, Agie despre suma ce 
li se datoriă de către fostul Domn şi apoi să i se înfățișeze, izvodul 
acelor” datorii (1). 

  

(1) V. A: Urechiă, zi cit., IX, p. 66.
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"Dar nu apucă să-și facă intrarea solemnă în Bucureşti, căci tocmai 
când alaiul pentru acea intrare eră alcătuit, în ziua, de 11/23 Orc-. 
tomvrie, Domnul primi veste că este mazilit și că scaunul este dat : 
iarăș lui Ipsilant. | a a 
"In aceeaș zi boierii Divanului făceau pitac către Spătărie pentru 
ca aceasta «să dea poruncă pe. la străji a nu fi slobod, atât 
Măria Sa Alecu Vodă cât şi oamenii Măriei Sale, până ce nu 
va veni firman împărătesc şi până nu va, da socoteală de ceeace 
au luat din ţară» (1). Aa Ma 

„Iată cum anunță Ledoulx lui 'Talleyrand mazilia lui Suţu, la 25 > 

Octomvrie st. n.:: 

Avant hier,... le Prince, qui n'avait pas encore fait son installation ofti- 
cielle, a regu Tavis de sa deposition. Le Grand Vizir, dit-on, lui a expâdi€ 
un tartare” porteur de celte dâsagrâable 'nouveile, et aujourd'hui Te firman 
de la Sublime Porte est arrivg: il est concu en termes tr&s mânagâs. En 
voici une phrase remarquable. «C'est un nouveau service que vous nous ren- 
drez en acceptant de bonne grace votre deposition». Ce malheureux Prince fait | 

„d6jă ses pre aratifs de dâpart, et il a profit du passage de -M.: Lascourt 
pour adresser â Votre Altesse S6renissime la lettre ci-jointe. 
"Nous ne savons pas encore, monseigneur, quelles peuvent âtre les suites 
dun pareil changement. Ou. assure' aussi la deposition du nouveau Prince 
de Moldavie. Le Consul de Russie a fait toutes sortes de demarches pour 
s'emparer, non seulement de tous les esprits, de toutes les opinions, riais 
encore de Vautorită. On'l'a vu hier courir toute la ville avec une suite 
d'Albanais, donnant des Grares, faisant des defenses, etc. | 
„ Pazwan. Oglou .profite dejă de ces cireonstances, il vient d'âcrire une lettre 
terrible au Divan de Valachie, dans laquelle il declare au nom de Mahomet 
que si dans quelques joursil n'a pas regu les mille cinq cents bourses qu'il 
demande encore, il enverra dans toute cette malheureuse province des troupes 
qui agiront avec le fer et la flamme. On est ici dans les plus grandes anxiâtâs... 

Firmanul 'de Domnie al lui Ipsilant îi fusese trimis direct la Kiev, 
se vede că înainte de a fie xpediat lui Suţu. cel de mazilie, căci.avem 
o proclamaţiune iscălită de toţi boierii Divanului, din 14 Octomvrie, 
prin care ei arată că au primit. dela. Ipsilant carte însărcinându-i. 

  

„U) V. A. Urechiă, op. cit., p. 67. ... Ni , . , : 
„ Cartea, deschisă reprodusă de V. A. Urechiă pe acea pagină poartă greșit data de 14 
Octomvrie. Cartea reprodusă vestind intrarea, Rușilor şi sosirea. lui Ipsilant, este fără nici 
o îndoeală din 14 Decemvrie, deoarece mai menţionează şi sosirea în Bucureşti a lui Mi- 
loradovici, m i
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a 

cu . Căimăcămia. Aceasta, ar dovedi. că: Domnul pribeag * primise 
„ordinul de reinstalare cel: puțin cu o săptămână înainte de 14 Oc- - 
tomvrie, căci unui curier nu-i eră cu putinţă să ajungă în mai puţin 
timp dela Chiev 'la Bucureşti. Mi se pare totuș mai logic. a pre- 
supune că ordinul către Divan de a luă Căimăcămis fusese expediat, 
dela Constantinopol, de cătră bătrânul Ipsilant, în numele fiului său.: 

Suţu se grăbise să aducă mazilia lui la cunoștința lui Talloyrand 
prin următoarea scrisoare din București, cu data. de 25' Octomvrie 
st. n.) 1806: Na | e 

Altosse, Na , a mt 

Ma fidslite â la Sublime Porte et mon attachement ă ses vrais intârâts, 
sont devenus pour moi des delits, et c'est la seulo raison pour laquelle 
je“ soulfre de persâcutions continuelles. - d 

L'amitie qui lie VEmpire Ottoman avec une si erando puissance est mon 
€gide unique. ui, 'Monseigneur, je suis le plus heureux: des hommss, en 
m'abandonnant et dans cette circonstance, ă la magnanimit6 'de Sa Majeste 
Iniperiale et Royale. - 

- de suis avee, lattachement: le” plus inviolable, .. aaa 

| Monseigneur 

"De „Votre Altesse | 

“Le tres humble et tr&s obâissant serviteur 

„Sign6: Alexandre de Soutzo. 
1 

Dar noutăţile „Şi 'veştile cele mai importante călătoriau încet la 
începutul veacului trecut. 

La 7 Noemvrie 1806 Napoleon nici nu .bănuiă că Suţu: nu mai 
este de două săptămâni Domn al Ţerii- -Românoști. EI Îi seriă, din 
Berlin în acea zi: ! 

Monsieur le. Prince „de. Valachie, e pt 

„La lettre que vous m'avez 6crite vient de m'âtre remise - dans la.ca: 
pitale de la Prusse qui m'avait declar la guerre et dont la Providence a 
confondu: les projets. Je' poursuis mes avantages, mon arme entre' eri Po- 
logne: la victoire ne m'est châre que parce qu'elle 'm'aide ă relever la cause 
des opprimes,ă soutenir: les amis qui me sont fidăles, ă d6fendre Pindâpen- 
dance et. toutes les: possessions de PEmpire Ottoman,: mon intantion ; est 
de toujours vous -proteger: car je vous regarde comme; sîncărement; de: 
vou6 î la gloire de „votre Souverain et voulant la perpâtuit&” de Painiti6 
qui unit la Porte Ottomane ă mon Empire. Surice, ja -prie "Dieu, "Mon:
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e 
sieur le Prince:de Valachie, qutil :vous ait en sa sainte et digne .garde, 

- Donn€ dans notre Château Imperial ă Berlin, le 7 Novembre 1806. ... - ă 

Ledoulx scrisă lui Talleyrand la 8 Noemvrie 1806: 

“M.: Conte expedi6:en courrier par Votre Altesse Serânissime, a pass par 
cette ville le 6 de ce mois. La nouvelle dont il âtait porteur a fait la plus 
vive -impression sur. les esprits des Boyards qui, jusqu'ă present et surtout 
depuis la r6installation des Princes Ypsilanti et Mourousi, s'âtaient -permis 
de se prononcer ouvertement en faveur des Russes; plusieurs d'entre eux 
ont pouss6 Pimprudence jusquwă pronostiquer des choses contraires et ă 
leur devoir et aux intârâts de leur souverain. 

- Iar prin alt raport: din aceeaș zi: 

Depuis le d&part du Prince Souzzo nous sommes environnes de la plus 
grande malveillance. Les nouvelles les plus fausses, les renseignements les 
plus absurdes sont les .seuls avis qwon cherche ă nous faire parvenir d'une 
mani€re indirecte, Les gards, les menagement que certains Boyards, ob- 
servaient assez scrupuleusement autrefois ne sont plus d'aucune conside- 
ration pour'eux; ils mont plus: qwun sentiment public, celui d'âtre russes. 
On assure que le Prince Ypsilanti doit rentrer dans cette province avec 
des troupes de la nation qui le protâge (quoique cela me semble absolu- 
ment invraisemblable, c'est une raison qui semble autoriser davantage la 
conduite irrâguliăre de certains personnages de ce pays); cependant la 
brillante victoire que notre auguste Empereur vient de remporter' r6cem- 
ment fait dejă rentrer en eux-mâmes tous les partisans des Russes, et il 
semble 'que la crainte leur fait deviner les succăs qui, doivent n6ecesaire- 
ment Ja suivre. o. a 
Les, cinq districts de la petite Valachie sont entitrement deserts et ne 
pourront se relever de 'longtemps. Passwan Oglou que le Prince Souzzo 
avait dejă commenc6 ă pacifier renouvelle ses menaces, les Boyards com- 
posant le Divan ne, cessent de lui envoyer de riches presents, uniquement 
pour temporiser. Ce pays est vraiment en proie ă toutes sortes de calamites, 

La 10 Noemvrie, răspândindu-se vestea că Pasvantoglu înaintează 
asupra Bucureștilor, panica, cuprinsese. din nou orașul. Boierii pre- 
gătise. trăsurile și toate împrejurările păreau că prevestesc .o de.- 
zerțiune. obștească,. Dar totul s'a. liniștit în: curând, constatându-se că 
vestea eră falsă. .. e e. E AIE 
„Da: 22, Noemvrie, după . ce anunță lui Talleyrand moartea lui Parant, Ledoulx adaoge: e | pi
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Les Boyards depuis quelques jours dâviennent plus polis, plus :commu- 

nicatifs. Un des premiers de la suite de Prince Ypsilanti a regu hier, dit-on, 

une lettre' de ce Prince, dans laquelle i! lui ordonne de faire preparor « des 

fourrages; cela donne lieu ă 'de tres grandes inquiâtudes. 

Les nouvelles de ces contrâes sont toujours trâs. tristes; avant-hier oncore 

une alarme gânârale a fait mettre tout le monde sous les 'armes. On disait 

que Passevan Oglou devait faire marcher sur cette capitale un corps de.trois 

millo hommes; deja les Boyards avaient prepare . leur Voitures,- et. tout an- 

nongait une desertion genârale. 

XII, _ Ă - i a ) 

"RUSIA OBȚINE DELA SOÂRTĂ REINSTALAREA LUI IPSILANT ȘI A LUI. 
MORUZ, TOTUŞ OȘTIREA RUSEASCĂ INTRĂ "IN. PRINCIPATE, 

La: 16/28 August Italinsky remiteă Porții o notă prin care, «pe 
temeiul iractatelor în ființă între ambele Imperii», cereă, în numele 
Impăratului său și în chip provizor, camânarea plecării. noilor Domni, 
Scarlat Calimach și Alexandru Suţu», al căror «dispreț către:Poartă, 
violențe și 'vexaţiuni în timpul primei lor ocârmuiri și. greşeli: îm- 
potriva Curţii rusești» sunt cunoscute Sultanului şi. «constatate. în 
mai multe acte: autograle: ale acestui Sultan», cari au lost arătate 
de' miniștrii lui solului. Rusiei. pr 

Invită Poarta într'un ton destul de cominatoriu, «să „se. o abțină 
de orice ceremonial obișnuit:-față de noii Voevozi; “cum. este în-, 
voirea, ca ei să se prosterne înaintea scării (Strier) împărătești», 
«Dacă Poarta voește să, stăruească in actul ostil ce.și-a pernuis, 
dacă voește să desăvârșească infracțiunea la, tractate ce a începui 
prin destituirea Domnilor, - aceasta este alt lucru»... 

Solul rusesc mai' cereă ca, Poarta să împiedece plocarăa în Prin-, 
cipate a Caimacamilor numiţi de Domni și luarea de către -aceștia 
în mânile lor. a frânelor Ocârmuirii. Boierii adunându-se,-să; aibă 
a alege după obiceiu, dintre dânșii, pe un întâiu boier ca, locţiitor 
domnesc. Solul mai cereă ca ordinele Porții pentru aducerea, la în- 
deplinire a cererilor lui să fie expediate în cea mai: mare grabă. 

In cazul când Poarta nu ar declară că, este hotărită a dovedi, nu. 
numai prin vorbe dar și prin fapte, că este gata să îndeplinească 
pe viitor atât litera cât și spiritul tuturor tractatelor: și „actelor 
politice și comerciale, Impăratul Rusiei avea, să avizeze la măsurile 
ce-i sunt impuse atât; de grija proprieiisal6 demnități cât și de aceea, a -
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liniștii - obștești :și a; interesului celor două provincii, a căror fiinţă 
şi privilegii le. garantează. ae 

Termină cerând ca nota să fie pusă sub ochii Sultanului (1). 
Cu toate amenințările de abiă: disimulate în nota de mai sus; 

cu toate; cele -proferate pe faţă de solii Rusiei și al Angliei, cu cari 
se .uniă al Prusiei, S6bastiani izbutise să obţină dela. Poartă, 
învoirea, ei pentru 'plecarea, întâiu a Caimacamilor și pe urmă.a 

“Domnilor (2). -. - i, | E 
La 17 Septemvrie Italinslky prezentă Porții, în urma ordinului 

primit direct dela Impărat, după ce acesta fusese încunoșştințat de 
depunerea Domnilor, o a doua notă, 

In acea notă arătă că Impăratul îi ordonă să exprime Porții ex- 
trema Sa nemulțămire. pentru această, destituire arbitrară, făcută în 
disprețul. hatișerifului din -Septemvrie 1802, trei ani înainte de ter- 
menul ce el prescrie și fără ca să fi dat ministrului său prealabilă, 
știință, și fără ca temeiul hotăritor (al distituirii) să-i fi fost comunicat 
și să fi fost constatat de amândouă părțile. i 
“:Impăratul nu poate rămâneă nepăsător față cu o asemenea stare 

de lucruri și'nu poate trece peste destituirea Domnilor, cum a trecut 
peste alte infracţiuni mai mii ale tractatelor, aceasta fiind o atingere 
manifestă 'la' îndatoririle” luate de Poartă, în chip solemn și cari sunt 
legate 'de: demnitatea .și consideraţiunea, Împăratului: Sa 

Impăratul pretinde deci și cere ca Domnii să fie 'indată restabi- 
liți și mănţinuţi.la locurile lor până la expirarea termenului de șapte 
ani, oricari''ar fi adevăratele motive -pentru cari 'au fost; depuși. -. 

„ Solul are poruncă să declare că un răspuns obscur,. evaziv sau . 
dilatoriu nu ar puteă fi'admis şi că singur faptul - reintegrării ar 
puteă, 'să satisfacă pe Majestatea .Sa;: Imperială. | | 

In cazul când Poarta ar persistă în dispoziţiunile ei, solul aro 
ordin lămurit și asprui să-și ceară, pașapoartele și să plece cu toată 

: 
y misiunea (3); -: Ra . , 

Dintr'un' fragment de'notă purtând data de 1 Octomvrie (4) vedem 

"- (1) Hurmuzaki,, supl. .1, vol. II, p. 350. Piesa poartă data -greşită de 8 Septem- 
vrie;. Din a doua notă a lui Italinski (ibid., p. 352), cezultă că prima notă a fost re- 
misă la */,, August ; data de 8 Septemvrie -este fără îndoeală aceea la care prima nolă 
a fost trimisă Relaţiunilor Exterioare de către Ambasada franceză dela Constantinopol. - 
(2) Ibid,, p. 85, 
(9) Ibid., p. 352. 
+ (4) Ibid.,” p.: 353. Data mi se pare. din nou acea a raportului cu care acest text'a fost 

“trimis de Ambasada franceză la Paris ș:nota turcească va fi purtat.o dată simţitor 
anterioară. i a Ii
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că Poarta, a încercat să discute cu Rusia, susținând că date fiind 
dovezile ce le posedă despre trădarea și perfidia, lui Ipsilant, dată, 
fiind fuga, lui înainte de a fi primit ordinul formal de. destituire, 

această destituire eră, justificată și nu poate fi privită ca o violare 

a tratatelor și ca un semn de turburări. 
| Rolaţiunile. Exterioare, în urma primirii știrii că Domnii partizani 

ai Rusiei fusese depuși şi înlocuiţi prin alţii devotați Franţei, scriau 
lui S6bastiani, la 9 Octomvrio (1), că ori cât de mare ar fi nemul- 
țămirea Rusiei în urma acestui pas, Poarta nu trebue să, se. îngri- 

jească de urmările acestei nemulțămiri şi să se bizue pe ajutorul 
_ Franţei. Dar că trebue să iea măsuri de apărare din partea, ei, să 
repare fortificațiile din Moldova (!), să pună garnizoane într” insele, 
să împingă cu vigoare. operaţiunile împotriva Sârbilor şi să nu în: 
gădue trecerea, vreunui vas de răsboiu străin .prin Dardanele. 

Sebastiani nu așteptase aceste instrucțiuni pentru a împinge pe 
Poartă să respingă cererile Rusiei. Dintr'o depeşă a solului francez, 
purtând data de 10 Octomvrie (2), vedem că Poarta, fusese indignată | 
de. tonul ameninţător al Ministrului Rusiei, „dar că spaima ei (son 
efiroi) depășește cu mult această indignare. Consternarea domnește 
în Capitală. De abiă mântuită de prezenţa, unei armate rebele, această 

Curte se vede angajată într'un răsboiu cu atât mai primejdios, cu 

cât eră mai neprevăzut. Casele publice sunt deșerte; cetăţile sunt 
degradate și rău armate, armata este puțin numeroasă și rău . or- 
ganizată“. Situaţia critică a acestui imperiu fusese expusă lui S6- 
bastiani într'o conferință la care se aflau miniştrii. Solul francez pro- 
misese că Napoleon nu-i va părăsi nici în vreme de pace, nici în. 

vreme de răsboiu și că, dacă Rușii ar intră în statele Sultanului, 

Impăratul Franţei îl. va sprijini cu armatele lui. Aceste făgăduințe 
îi îmbărbătase,.dar totuș ei nu ascunsese lui Scbastiani. că, vor 
îmtrebuință toate mijloacele spre a evită răsboiul, deoarece nu 
sunt în stare să-l facă. Persistau însă, în hotărirea de a nu re- 
stabili pe Domnii depuși (3). | 

„ Prin altă depeşă, purtând aceeaș dată, Sâbastiani « so plânge de 
«semnele de interes și consideraţiune ce consulii francezi din Iaşi şi. 
București (Reinhard şi Parant) lo-au prodigat Domnului mazil Moruz», 

  

(1) Ibid., p. 336. e pet 
(2) Ibid., p. 356. | 
(3) Ibid., p. 358. Ş 

Analele A. R.—'Tom. XXXI,.— Mem, Secţ. Istorice, | i ” 1
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“Făgăduinţele lui Sbastiani asigurau pe 'Turci de ajutorul depăr. 
tat al. Franţei, pe 'când amenințările lui Italinsky, sprijinite de no:: 
tele cominatorii ale lui Arbuthnot, erau sprijinite de faptul că o pu- ternică, oştire rusească eră adunată, pe malul Nistrului, gata, să intro 
în Moldova în orice moment. Dată fiind starea de slăbiciune a Im- părăției Otomane, eră „firesc ca amenințările anglo-ruse să precum- pănească asupra, făgăduinţelor franceze. e 

La 16 Octomvrie (1) Sebastiani raportă lui Talleyrand că «ame= 
nințările Rusiei și ale Angliei și veştile absurde despre o coalițiune. în contra Franţei, sperie pe Sultan și că banii Domnilor Moruz şi Ipsant au corupt într'atâta pe unii din miniștri și mai cu' seamă pe Reis-Etendi, încât Poarta a depus cu o zi mai înainte (adică la, 15 Octomvrie si. n.) pe Domnitorii Suţu și Calimahi și a restabilit pe cei vechi. Insinuările prietenești, explicările sincere. și, sfaturile bune, singurele arme de cari dispuneă, S6bastiani, nu putuse să facă nimic împotriva, fricei și a corupțiunii. 'inuse piept vreme înde- lungată, dar în sfârșit Poarta, plecându-se, l-a înștiințat despre acel act de supunere la voința Rusiei, cel mai rușinos din analele Impă răției otomane. Sultanul a. cedat numai violenței și fricei ; inima lui 
este plină dă durere, dar miniștrii lui sunt cei mai culpabili dintre oameni; au sacrificat pe Suveranul: lor și nu s'au temut să ofen- seze pe Impăratul Francezilor. Ca ; S6bastiani adăoge 'că, izbânda, lui Moruz și a lui Ipsilant îl făceau. să se teamă, ca nu cumvă să aibă ca urmare răscoală tuturor Gre- cilor . din Turcia Europeană și mai ales a acelor din! insulele Ar- 
hipelului. . a Aaa 

„_? Termină exprimându-și părerea că dacă Franța, printw'un tratat de pace sau altfel, ar izbuti să dea Țara-Românească și Moldova Austriei 
sau vreunei puteri, alta decât Rusia, toate inrâuririle la Constan- 
tinopol ar fi distruse, atât" pentrucă Domnii greci nu ar mai 'dis- pune de comorile acelor! bogate provincii spre a intrigă aici, cât şi 
pentrucă, aceiași Domni, depărtaţi de pe graniţele 'Turcioi Europene, nu. Sar mai face temuţi la această Curte. - E 
„Cu două zile mai târziu, însuș Sultanul Selim adresă lui Napo- 
leon o scrisoare spre a-l pune în cunoștința celor întâmplate. 

Sultanul arătă că îndată după depunerea Domnilor Moruz și Ipsi- 
„lant, *elciul rusesc a cerut reintegrarea lor, amenințând că, la dim- 
potrivă urmare, va, părăsi Constantinopolul cu întreaga misiune. Tot- 

  

  

(1) Ibid., p. 359.
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odată trimisul” englez! făceă cunoscut Porții că, în caz do. răsboiu 
cu Rușia, Anglia, ca aliată a acestei de pe urmă puteri, va îngepo 
și ca ostilitățile Împotriva Impărăţiei Otomane. 

Sultanul lămuroşte că tratatul de la Cainargi stipulază că Dom- 
nii Principatelor vor fi numiţi pe şapte ani începând din ziua nu- 
mirii lor și că nu vor puteă fi destituiți înainte dacă nu se vor face 
culpabili de vreo vină; iar de se vor face: vinovați de vreo gro- 
șeală în acest interval, Poarta trebue să informeze pe. ministrul Rusiei, 
și numai dacă, după ceîn unire cu acesta se va [i constatat că Voe- 
vodul este întradevăr vinovat, fi-va înlocuirea lui cu: putință. | 

. In cazul de față nu sa făcut notificare prealabilă despre de- 
puniere; și trâmisului rusesc, în urma convingerii Porții, întemeiată 
pe făgăduinţa dată de Napoleon, că, în tratatul lui cu Rusia, se va 
inseră o clauză garantând independența desăvârşilă a Dnpără- 
ției Otomane. Tratatul nesubsemnându-se, această lipsă de a în- 
știință pe elciul rusesc despre învinovățivile aduse Domnilor p- 
silant și Moruz a putul fi privită de Rusia ca 0  înfiracțiune la 
tratate. | 

La, pretenţiunile Rusiei, Poarta a dat necontenit răspunsuri negative 
Și energice, ceeace a avut ca, rezultat 'să facă iminentă plecarea mi- 
siunii rusești și un răsboiu cu Rusia și cu Anglia. Acest răsboiu 
ar. fi putut pe de o parte să fie desastros pentru: Poartă, iar pe 
de 'alta legile musulmane nu învoese întreprinderea unui răsboiu 
pe:un asemenea temeiu. . 

Miniștrii ' turci - invitând, din ordinul Sultanului, pe “oleiul rU- 
sesc la o conferință, acesta, la temeiurile puternice invocate de cei 
dintâi, le-a răspuns: arătându- le depeșşile ce le aveă pregătite spre 
a le expediă: generalului comandant al oastei rusești dela graniță și 
amiralului” flotei din Marea Neagră, 

Spre a nu întreprinde un ră sboiu pripit. și contrar preceptelor 
religiunii și spre a înlătură pagubele ce-l amoninţau, Sultanul -s'a 
văzut silit să consimtă la, reintegrarea Domnilor": depuși. 

Sultanul se grăbeşte să trimită Impăratului Francezilor veste des- 
pre această straie afacere e, pentru ca el să: n'o privească ca semnul 

unei nouă politici contrară legăturilor lor de prietenie și de încredere. 
Și, cu toată această: capitulare a Porții, oștirea, rusească treceă, 

Nistrul: la: Soroca, în ziua de 10 Noemvrio. Iată cum: motivează Bud- 
berg acest pas într'o depeșă din 15 Noemvrie către Italinsky :: 

Impăratul Alexandru trimisese generalului Michelson, în ziua de 
16 Octomvrie, ordin să între în Moldova, nu 'ca inamic, ci numai
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în scopul de a restabili vechile raporturi cari subsistase atâta timp 
între amândouă Impărăţiile, potrivit tratatelor; de a preveni 
efectele pernicioase ale dominațiunii franceze la Constantinopol, 
care ameninţă. Poarta cu o distrugere desăvârșită și, în, sfârșit, 
de a paraliza proiectul, proclamat de Scvastianii. în gura mare, 
de a obținea ca o armată :franceză'să fie învoită a străbate. te- 
ritoriul, otoman spre a atacă Rusia pe la Nistru. Aa 
„Opt zile după, expedierea, acelor ordine, adică la 23 Octomwvrie, 

se primiau la Petersburg raporturile lui Italinslky anunțând reinte- 
grarea Domnilor, fără a mai însoți această veste cu alte lămuriri. 

'Impăratul a constatat, spre marea, sa părere de rău, că Italinsky 
se. mărginise, în. acțiunea lui față de Poartă, la singurul punct al 
reintegrării Domnilor. Această măsură eră. departe de a fi singura 
reclamată de Impărăt şi concedarea, ei:de către Poartă, numai de 
nevoie, nu puteă ajunge spre a: da Rusiei toate garanţiile necesare 
pentru viitor. Nimic nu închezeșlueşte credința că această. satisfa- 
cere parţială n'a fost luată în urma sfatului. inamicilor “comuni ai 
Prunţei, ai Porții și ai Rusiei. «Chiar dacă reinstalarea Domnilor ar 
fi fost singurul temeiu de nemulţămire al Rusiei, cum chiar în acest 
caz putere-ar această putere să, se încreadă în executarea strictă, și 
desăvârșită a reparaţiei obținute, după tărăgănelile lui A. Moruz 
și fiind dată trista stare în care se află Țara-Românească, al cărei 
teritoriu se află în cea.mai mare parte „cuprins de cotele lui Pas- 
vantoglu, fără ca Poarta să aibă nici intenţiunea, nici puterea ne- 
cesară pentru reprimarea acelor turburări ?». Impăratul se va puteă 
mulțămi cu reparațiunea dată numai după ce se -va fi încredinţat 
că își va aveă efectul deplin: prezenţa, trupelor rusești în Principate 
este necesară spre a stabili, mai cu samă în Țara-Românească, o 
stare de liniște şi de siguranță. Nu persoanele lui Ipsilant şi a lui 
Moruz interesează Curtea Imperială, ci liniștea, și buna stare a Prin- 
cipatelor încredințate ocârmuirii lor. 

Budberg termină nota arătând că: - . 
„„«Rusia va, puteă privi raporturile dintre dânsa, și Poarta Oto- 
mană ca restabilite pe vechea lor bază, numai când drepturile și 
prerogativele asigurate Principatelor Moldovei și Țerii-Românești 
prin deosebitele  stipulațiuni relative la. elo vor fi restabilite 
în toată puterea; și în toată vigoarea lor și când anume a, doua, 
din cele două provincii va fi mântuilă de rebelii cari o _pustiesc, 
fie prin . grija - Porții, fio- prin trupele Majestăţei Sale și când, : 
totodată, liniștea, și buna ei slave vor. îi închezeșluite prin stabi-
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livea: unsi puteri armate naţionale, în stare să apere provincia, îm- 
potriva .vecinilor de peste! Dunăre». 

Faptul că Rusia, în momentul când aveă să fio atacată do :Na- 
poleon la graniţa, ei apuseană, își puneă pe braţe un al doilea răs- 
boiu pe cea dela Sud-vest, pare inexplicabil. Impăratul Alexan- 
dru, în momentul în care dădeă lui Michelson ordin să intre în Mol- 
dova, adică la */,; Octomvrie, nu puteă să știe că Prusia, fusese 
sdrobită în bătălia dela Iena, dată cu două zile mai nainte, dar de- 
oarece Michelson trecuse Nistrul tocmai .la 10 Noemvrie, el ar fi 
avut tot. timpul să contramandeze ordinul, chiar după aflarea rezul- 
tatelor dezastruoase pentru Prusia, ale acelei bătălii. Aceăstă poli- 
tică îndrăzneață se poate explică numai prin faptul că Rusia cuno- 
șteă fvarte bine starea de slăbiciune desăvârşită, aproape de nepu- 
tință a Imperiului Otoman. Această presupunere este deplin confir- 
mată, 'când vedem că armata, pusă sub ordinile lui Michelson şi care 
eră menită să făcă campania, împotriva, Turcilor nu numără mai 
mult de 30—40.000 oameni. Rușii nu se așteptau la o rezistenţă 
serioasă și urma, dovedi că, spre nenorocirea noastră, aveau: drop- 
tate. Acestei lovituri îndrăzneţe datorește fără indoeală Rusia pose- 
siunea părții Moldovei dintre Prut și-Nistru.  . - 
- Lamgeron atribue răsboiul intrigilor lui! Ipsilant, care: 

| «Ştia să convingă Curtea rusească că 'Turcii erau pe punctul de a-i i do- 

clară răsboiu. şi că trebuiă ca Rusia să-i prevină. Arătă că nici o cetate 
turcească nu se află în stare de apărare, că toate erau lipsite de trupe și 

faptul eră adevărat. In credință că eră cu putinţă, printr'o. singură „Cam-, 

panie, să se pună stăpânire pe toate ţerile din stânga Dunării, ceeace, în- 

tradevăr, eră foarțe cu putință; că Turcii fiind lipsiţi, de bani, de forţe 

disponibile, lipsiţi chiar de mijloace pentru a reprimă | cetele de hoţi cari 
prădau Bulgaria, n'ar putea să ne opună nici o împotrivire, şi că după cu- 

cerirea celor trei. provincii: Moldova, Basarabia și 'Țara-Românească, dând 
mâna cu Sârbii şi printraceștia împreunându-ne cu posesiunile noastre 
din Iliria, se împresurase toate posesiunile turceşti din, Europa (1)». 

Langeron : mai adaoge că: 

„ «In alte împrejurări, acest răsboiu, deşi foarte- nedrept, eră absolut indis- 
pensabil pentru Rusia. Aceasta nu puteă să lase Turcilor cetăţile Chilia, 

- Ismail, Akkerman, Bender şi . Hotin, nici. stăpânirea Basarabiei (Bugeacul) 
între Dunăre, Prut și Nistru. Această provincie eră locuită de:'Tătari cari 
cu uşurinţă puteau să întrunească 30.000 (2) călăreţi şi prinro: năvălire 

(1) Langeron în Murmuzaki, supl, I, vol. LII, pag. 109.
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neașteptată si vie să distrugă Odesa: și să pustiească împrejurimile acestui 
oraş la a cărui impopulare și cultivare se lucră atunci. Sunt. numai 40 
verste dela Alilkerman la Odesa şi 100 dela Bender la Odesa; cetăţi, cor- 
doane de Cazaci, linii de avant-posturi erau neîndestulătoare pentru. a res- 
pinge o năvălire neașteptată de 'Tătari. Eră trebuinţă de o armată alcătuită 
În mare parte de cavalerie şi totdeauna în tabără, ceeace eră cu neputinţă, 
mai ales iarna, adică tocmai în vremea pe care ar [i ales-o Tătarii pentru 
năvălirea. lor. Când Nistrul și Limanul Akkermanului sunt înghețate, se 
poate ajunge din acest de pe urmă oraș la Odesa în patru sau cinci cea- 
suri. Fără posesiunea Basarabiei, Odesa n'ar fi putut niciodată să atingă, 
creşterea minunată la care a ajuns prin desvoltarea comerțului su și poate 
că ar fi încetat chiar să existe(1).> -. 

XIII, 

INTRAREA RUȘILOR IN ȚARĂ, PREDAREA CETĂȚILOR ILOTIN, 
„ BENDER, AKKERMAN. ŞI CHILIA; RUŞII IN BUCUREȘTI. IPSILANT DOMN 
a 1 IN AMBELE PRINCIPATE. , 

Generalul Michelson primise ordin dela Impărat să intre în Mol- 
dova fără declaraţie de răsboiu, cerând comandanților cetăților tur- 
cești învoire de a trece prin -ţară spre a merge în Dalmația. „I 
se porunci în chip holărit să iea cetăţile prin mijloace priete- 
nești (GraroBuabiwb oGpa3osrb) și ma altfel“, zice  Langeron, obser- 
vând că: «c'6tait un nouveau mot dans le dictionnaire de la guerre» (2). 
„Apoi se întreabă ce ar fi făcut Michelson și armata :lui dacă frica 

și prostia pașalelor n'ar fi pricinuit predarea cetăților ? 
Rușii trecură Nistrul pe patru poduri. Generalul Principe Dol- 

gorulki, cu avant-garda, trecu la, Movilău în ziua de 10 Noemvrie, 
și la 11/. Noemvrie dimineața intră în Iași. Michelson, cu grosul 
armatei, reci pe acelaș pod la 12 Noemvrie, îndreptându-se și el spre 
Iași. La 11/.5 Noemvrie generalul: Elsen treci Nistrul mai jos și mai 
sus de Hotin; 'el nu aveă, zice Langeron, nici ordin nici mijloace 
ca să iea orașul. Un emisar trimis de el înșelă pe comandantul tur- 
cesc, Jugurlu-Mehemet Pașă, care 'dispuneă de trupe puţine, 'ară- 
tându-i că generalul rusesc voiă să treacă prin Hotin și să rămână 
numai .câtevă' zile: într'insul. “Pașa după o negociere de două zile, 
consimţi să deschidă porţile cetăţii în care Elsen puse garnizoană(3). 
„La 22 Noemvrie (4 Decemvrie) generalul Meyendorit trece - Nis- 

trul la Dubăsari, pe un pod de şeici ce îl aşezase fără ca Turcii să 
se opună și 'se îndreptă spre Bender, unde ajunse în ziua-de 24. 

(1) Ibid., p. 110. 
(2) Ibid., p. 111. 
(3) Ibid.
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Noemvrie (6 Decemvrie). Pe de o parte trimise octogenarului Hasan- 

Pașa, comandantului cetăţii, po Ilie Catargiu, un membru al fami- 

liei boiereşti Catargiu, care se află în serviciul Rusiei, iar pe de 

alta, deoarece dispuneă. numai de puţine trupe, le puse să defiloze 

în faţa, cetăţii de repeţite ori, când cu chivere, când cu bonete de 

poliţie, când cu mantale, spre a face pe Turci să creadă că dis- 

pune de puteri însemnate. Acest meșteșug izbuti: cetatea se predă. 

Ducele de Richelieu treci Nistrul la Maiac în ziua de 28 Noemvrie 

(10 Decemvrie) și. înaintă asupra Akkermanului numai cu cinci ba- 

talioane de infanterie şi două regimente de Cazaci. II 

La 29 Noemvrie (11 Decemvrie), ajuns la jumătate de cale, tri- 

mise să someze orașul să i se închine. Când, a doua zi, se află la 

10 verste de cetate, primi dela parlamentarii. lui veste că: ceste 

așteptat cu nerăbdare». Ma 

„Rușii intrară în oraș în ordine de paradă, şi 'Layr-Pașa, . un 

Arnăut, care comandă în oraș, primi pe Richelieu cu cafeă şi cu 

ciubuc... | = | | 

„Cetatea, fu ocupată fără cea mai mică împotrivire.. . 

_. Comandanții turcești dela Chilia și dela Ismail, împreună cu lo- 

cuitorii acelor: oraşe, trimiseră la Richelieu «rugându-se să li se 

trimită trupe ruseşti spre a-i mântui de spaima, hoţilor din Bulgaria 

şi 'spre a-i apără împotriva. lor în cazul când aceştia s'ar încercă, 

să ocupe orașele lor cu puterea. Richelieu trimise „la Chilia. pe 

generalul Zass care ocupă orașul la 17,4 Decemvrie fără nici o împo- 

trivire (1). A 

- Richelieu dăduse de ştire lui Meyendorit că locuitorii din Ismail 

doresc să se închine și cer garnizoană rusească. .:Meyendorii aveă 

trupe destule şi eră bine aprovizionat: ar. fi putut :să trimită, o: co- 

loană volântă spre :a ocupă acea, cetate, a cărei cucerire costase 

Ruşilor atât de. mult sânge la 1790. Dar acest general, unul din 

cei mai .lacomi. şi jacași ai oștirii rusești, voi, sub cuvânt de a-și 

aprovizionă trupele, să prade mai întâiu Bugeacul. Cu toate ordinele 

lui. Michelson, el se puse în marș treisprezece zile după ce fusese 

vestit de Richelieu. Prilejul eră scăpat: „Mustafa .Bairactar avuse 

vreme să arunce în. Ismail 4.000 de oameni sub ordinile vestitului 

Pehlivan, un hoț, dar un oștean energic. Pehlivan ajunse la Ismail 

în marș forțat la 24: Decemvrie 1806 (5 Ianuarie 1807), iar Meyen- 

dorit cu două zile mai târziu. Somat să se predeă, Pehlivan răspunse | 

+ 

  

(1) Langeron, în Hurmuzaki, suplement I, vol. II, p. MI...
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cu trufie -și'.Meyendorif apropiindu-se. prea. tăre- de oraș [u izgonit de. 'Turci cu tunul (1)... a i Intâiele vești: despre! bătălia dela Jena, sosise în Iaşi la 6 Noem- vrie st. n.; amănunte mai complete fură primite la 19: Noemvrie.: Reinhard comunicându-le. Divanului; partidul rusesc rămăsese con- sternat și aroganţa lui: căzii mult (2). e La 11/- Noemvrie: sosiă în: Iași Principele Dolgoruki cu avant- garda. La :22 Noemvrie (4 Decemvrie), din ordinul lui, Reinhard oră pornit: sub escortă cu toată familia și cu tot personalul Consula- tului. I se zisese că va fi: dus la Suceava, dar de abiă ieșit din Iași se văzu îndreptat spre Rusia. -Duși la, Kremencing,. fură ținuți acolo până la */,, Ianuarie 1807, când aflară că sunt puși în li- bertate. Rușii nu putură să; pună mâna, pe arhiva Consulatului francez, care fusese încredințată de Reinhard Agentului austriac Ilammer. - Indată ce ajunse la Iași, Michelson îndreptă . pe Milora- dovici spre: București, pe Serghie Camenski spre: Brăila și pe Dol: goruli spre Galaţi. Acest de pe urmă oraș fu ocupat fără opunere, dar Nazirul Brăilei, Ahmet, oștean: foarte viteaz Și credincios Sul- tanului,' la: somaţiunile făcute de Camenski în numele lui Michelson, răspunse că nu înțelege 'de ce au intraţ Rușii în Moldova, când Impăratul lor nu: este în' răsboiu cu Sultanul, că drumul: spre Dal- maţia nu trece! prin: Brăila,.:că dacă Rușii au nevoie de proviziuni el le 'va furnisă, cuplată, ' că nu-i va atacă, fiind că nu are ordin dela :Sultan' să-i atace, dar dacă ei îl vor lovi pe dânsul, el se va apără (3). 
Sa „Înaintarea; trupelor lui Miloradovici spre Bucureşti se făceă, încet, Alexandru - Moruz: care ' primi vestea despre intrarea, Rușilor la Buzău, fiind” pe drum spre lași, dădu îndată de știre la, Constanti- nopol și: scrise Caimacamilor săi din lași că nu va merge la scaun până ce nu va; primi ordine dela Poartă, Deși Rodofinikin îl chemă la Iași, dela: Buzău se duse la Râmnic, unde avi o întrevedere cu Nazirul Brăilei,: Ahmet, căruia îi dădi 100 pungi spre a-i permite - să pună Brăila în stare de apărare. Inaintă până la Focșani, unde auzind 'ca Hotinul se închinase și că Rușii arestase pe Reinhard, dădu de știre Porții și trimise Caimacamilor poruncă să protesteze 

PI N NI 

(0) Ibid., p. 1112148, 
(2) Baronne deWimpffen nce Reinhard, Jetires de AM-me Deinhard & sa mere, p. 227 și 230. (3) Hurmuzaki, supl.,-1; vol. DI pe E
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impotriva arestării lui Reinhard (1). La 30- Noemvrio (12 Decem- 
vrie) aflând că coloane rusești se îndreptase asupra Pocșanilor, plecă, 

cu cai do olac la Rusciuc spre a se sfătui cu Mustafa Bairactar. 
La 3 Decemvrie Moruz adresase lui Napoleon, din Slobozia, ur- 

mătoarea scrisoare : 

* Sire, 

Une famille nonnâte qui a , prâfer6 toujours son a devoir A ses intârâts par- 

ticuliers, qui a prouv6 son attachement ă la nation frangaise dans tous les 

temps par des preuves incontestables et dont un individu a perdu me&me 

la vie dans un exil. par les intrigues russes, qui ont anims si violemment 
feu le Capitan Pacha qu'il en tira la plus terrible des vengeances, se trouve 
aujourd'hui dans la douleur ct remplie de consternation, 'craignant Vapprendre 

le ressentiment du plus grand des souverains contre elle. 
Fore& par la Sublime Porte â reprendre mes fonctions en Moldavie, d6- 

sol6 de ne pouvoir trouver quelque autre. voie par laquelle je puisse me 

justifier auprăs de Votre Majeste et mettre ă ses pieds ma conduite et mes 

principes politiques, jai pris le parti hardi de m'adresser directement ă 
Votre Majest6.. Les vertus sublimes de V. M. Imperiale qui font Padmira- 
tion de tous les peuples de la terre et dont la renommee ne cesse jamais 
de nous entretenir et de nous apprendre de nouveaux traits m'encouragent 

et me rassurent. 
Celui qui pour avoir facilit6 les principes d'une alliance entre la Sublime 

Porte et la France en 1796 a perdu la vie par une influence 6trangăre, 

peut-il &tre mis dans le nombre des malintentionn6s contre la .nation fran- 
caise? "Pouvait: il adopter. des sentiments favorables „pour la France siils 

taient prâjudiciables ă sa famille, -d'ailleurs toujours unanime dans toutes 

leurs d&marches publigues ?. 
Si. mes sentiments taient pour les Russes, ferais-je toutes les confidences 

que jai fait ă M. Parant ci- -devant Commissaire des relations oxtârieures ă 
lassy et que j'ai continudes avec NM. Reinhard, aurais-je donn6 continuelle- 
ment dans mes rapports les, idces les plus exactes sur tat de PEuropeă 
la Porte Ottomane, et sur les actions celatantes de Votre Majest6 ? Aurais-je 

(1) O scrisoare a lui Rodofinikin 'către Italinsky, purtând data de ] Noemvrie 1806; 
“(Hurmuzali, supl. 1. vol. II, p. 365), arată că Moruz, oprindu-se.la, Focşani, ar fi chemat 
acolo trei boieri din Moldova spre a alcătui un Divan, dar că el, Rodofinikin, găsind că 
fiinţa unui Divan la Focşani, pe lângă că ar fi un non-sens, ar fi neplăcută pentru Rusia, 
i-a, scris să vină la laşi. Din cele arătate de Moruz lui Andrâossy (Hurmuzaki; supl. Î, 
vol. II, p. 371) se vede că Domnul, la 26 Noemvrie, „se află la Râmnic, ; iar, că la 30 a 

plecat din Focşani.
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obtenu. par cette conduite, loyale la conliance de mon, souverain, au point; 
de recevoir des ordres pour avoir des relations politiques avec le Ministere. de, V. M.? Je suis en dtat, Sire, de prouver tout ce que javance ici par des preuves. incontestables et- que je pourrais .montrer ă,celui qui serait charg& d'un tel ordre par V. M, i 

II est de notoriste publique que je suis tax6 aupres des Russes comme 
enclin pour la nation francaise et porte ă admirer les grandes actions de V. M., par quelle fatalit6 jencours. done aujourd'hui sa disgrâce ? Je suis, Sire, innocent, et' comme sl j'ai droit de demander justice contre cette ca- lomnie. Je la' demande au genie puissant de Votre Majeste qui embrassânt les: plus astes' conceptions ne: dedaigne pas de preter une oreiile: attentive au detail des alinires. aimant toujours la verite et [; 

i 

a cherchânt toujours, ” "Si a mission de V. M..ă' Constantinople prouve qw'un de 'mes rapports soit dress6 contre les intârâts “de la grande nation, alors je mavoue coupable. et, comme, tel indigne de sa' clâmence. Da 
” Aprâs' mon” dâpart de: Constântinople son ambassadeur, sans” doute my- stifi6 par mes ennemis, sest plaint sur” un projet dress€ par moi, prâjudi- 

- ciable aux! intârâts de la France et presente ă la Sublime Porte.-Patteste le- 
ciel de “mon innocence st je peux assurer, Sire, que toute cette histoire: a Gt forgee „tout! exprâs pour: me denigrer aupris de V.M. Si “M. Panibassa- deur' le prouve! je me mets' dans, mes toris et je reste sans replique. “ Parvenu â'la frontiăre! dei mon' Gouvernement et y ayant appris Pentr6s 
inopince des troupes russes, jai fait Sur le, champ. mon rapport. ă la Porte et je me suis arrâtâ â Fokchan, 6vitant 'de me porter en avant et: d'aller ă lassy, avertissant tous les habifants des 'differentes forteresses de se, tenir prâts pour, la 'dâfensc de''leurs foyers, făisant usage. d6, mes faibles mojons pour Putilit6 du 'scrvice de mon souyerain. Mais Voceupation de Chotzim' par ies Russcs et linvestissemâni des 'autres places. frontisres, de mâme! „que Parrestation injuste de M. Reinhard ayant prouve Pintention' hostile des Russes'; sans attendre râponse ă mes rapports, faute de moyens d'opposition, je „me suis retir6 'ă' Roustehouk pour animer et encourager le 'chef de cette! contre ă la “Turguie.a faire son devoir. Lă'jai regu un couirrisr de Con- stantinople, par! lequel 'on „m'annonce' le conseil de M. Franchini, premitr interprăte de Pambassăde frangaise, de donner ma dâmission pour 'cviter Papproche des troupes de V.M. en Moldavie, vâ la resolution prise de se ranger personnellement „contre moi. Cet, avis mia, combl6 de. chagrin,; je me: figurais “comme un grand bonheur . de. pouvoir. servir V. M., Gtant per suad6 de sa gencreuse râsolution de relever et secourir PEmpire Ottomau, et jai pris lexpedient de m'adresser directement ă V. M. Impsriale et la prier de vouloir bien m'indiquor, par quelque “personne de confiance, sa -volonte
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sur ce qui regarde le susdit .conseil qui sera suivi exactement. Rassurez- 
moi, Sire, par quelque signe de bienveillance, et veuillez bien donner la vie 
ă une famille innocente, en faisant cesser cette persâcution contre elle, en 
y joignant aussi la, grâce de tenir secrâte cette dâmarche hardie prouvant 

la confiance quiinspire ă toutes les! nations les actions €clatantes de son 
genie superieur. 

-J'ai Yhonneur d'âtre avec tout le respect et soumission, 

Sire, 

De Votre ] Majeste Imperiale 
Le. trâs humble, trăs obsissant et tres devou6 serviteur 

(Signs) Alexandre Mourousy. 

„__ Scrisoarea, de mai sus trebue fără îndoeală atribuită succeselor 
strălucite ale lui Napoleon asupra Prusienilor și înaintării lui _PE- 
pede în Polonia. 

„ Vedem pe Moruz, în urma acestei scrisori, silindu-se prin. toate 
chipurile să dobândească bunăvoința, Franţei. Spre acest scop el 
se adresează către generalul Andr6ossy (1), solul frances la Viena, 
și începe cu dânsul o voluminoasă corespondență, având de scop 
să-și justifice purtarea, și să, câştige încrederea lui Andr6ossy, dân: 
du-i fel de fel de informaţiuni: asupra mișcărilor trupelor. ruseşti 
și alte amănunte şi declarându-se gata, dacă va porunci, Napoleon, 
să adune și să întrețină un corp de oaste de 20.000 oameni, cu 
cave sporind forțele confederațiunii dela Dundre, să alcătuească, 
o puternică diversiune în favoarea Impăratului francez (9). 

Confederaţiunea de care este vorba ar fi avut, după ceeace spune 
Moruz, să cuprindă pe toți paşii dela Dunăre precum și pe cel dela 
Ianina și pe Aianul dela Adrianopol. Acești doi din urmă ar fi avut 
să ocupe .pe Sârbi, pe când ceilalți aveau să lovească pe Ruși (3). 

Emisarul trimis de Moruz, lui Andr6ossy eră un oarecare Ion 
Ghica (4), Grec, Arndiul. “Mai vedem pe Andrâossy vorbind de în- 
sărcinatul de afaceri al lui Moruz la Viena, Aga Frangopulo, care, 
nu știm pentru ce, primește dela solul francez titlul de Conte Palatin(5). 

  

(1) Hurmuzaki, supl. I, vol. II, p. 368. 
(2) Ibid,, ibid, p. 372 şi p. 374. 
(3) Ibid., p. 874. 
(4) Ibid., p. 371 şi 374. 

(5) Ibia,, p. 371.



108 | + RADU ROSETTI Dra 466 

Dar Talleyrand și Napoleon nu erau oameni a: căror încredere 
să poată fi câștigată cu ușurință chiar de Fanariotul cel mai fin:: pro- 
testările de credință și - de devotament ale lui Moruz erau. primite 
cu cea mai: desăvârșită răceală. 

'Talleyrand scriă lui Napoleon la 8 Fevruarie (1). că «Joubert (un 
emisar francez) credeă că Moruz eră tot în înțelegere. cu Rușii, deși 
purtarea lui aparentă nu da loc la nici-o învinuire». lar la 7 Maatie, 
în altă scrisoare, adresată tot lui Napoleon, arată că Principele Moruz 
«s'a încercat să, înșele atât pe generalul Andr6ossy vorbindu-i de con- 
federaţiunea de pași ce o alcătuiă, cât şi pe Poartă vorbindu-i de le- 
găturile lui cu noi». Este totuș probabil că Moruz nu mai aveă nici 
o legătură cu Rușii (2). A Si | 
| Moruz, zice corespondentul anonim din lași, n'a fost niciodată 
câștigat oxeluziv pentru interesele Rusiei sau pentru ale Franţei, 
el a, fost însă totdeauna meșter în arta de a menajă toate puterile. 
Depunerea, lui cerută de Napoleon ca măsură politică trebue atri- 
buită 'mai ales împrejurării: că, când s'au alcătuit la Constantinopole 
instrucţiunile solului extraordinar trimis de Sultan la Paris, Dumi- 
trache Moruz, fratele Domnului, care se bucură de mare influență 
la Poartă, făcu să se însere în acele instrucțiuni ca: «solul: să 
arăte “lui “Napoleon dorința Porții de a se liberă de înrâurirea ru- 
sească». 

Napoleon. profitând ds aceste cuvinte pentru a cere o dovadă 
vederată, a, dorinţei astfel exprimate, ceri! și destituirea lui Alexandru 
Moruz care, deși eră susținut de Ruși, nu eră mai rus decât Îrancez, 
ci se dândiă numai la propriul lui interes. 
“Michelson sosind în Iaşi cu Ipsilant și nefiind Domn în , Moldova 

în urma refuzului de a, veni al lui Moruz, instală pe Ipsilant în ca- 
litate de Domn al Moldovei. Pe măsură ce înaintă în Moldova, Mi- 
chelson trimiteă autorităților turcești scrisori prin cari.le spuneă 
că «nu se îndoește că ele vor înțelege temeiurile pline de echitate 
cari silesc pe Majestatea Sa, Impăratul Rusiei, augustul său stăpân, 
să-i ordone (lui Michelson) a pune stăpânire pe provinciile Mol- 
dovei şi a 'Ţerii-Românești. .:. » (3), sau le explică că «adevărata in- 
tențiune a lui Bonaparte este să devină stăpân pe Impărăţia Oto- 

  

" (1) D. A. Sturdza, op. cit. [, p. 342 sq. îi RE | - 

(29) Ibid., p. 549 sq. 

(3) Hurmuzali, supl. I, vol. II, p: 365. Scrisoarea din 19 Noemvrio:a a lui “Michelson 

cătră Mustafă Bairactar. 
.
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mană rămasă fără stăpân și să se facă Impărat al Răsăritului. 
Spre a apără Curtea și statele Sultanului de primejdia ca, ele să 
devină prada ambiţiunii nemăsurate alui Bonaparte și spre..a, cuceri 
în sfârşit putinţa, de a, face ca Inalta Poartă să, înţeleag gă. neceşitatea 
în care se găsește de a fi în alianță cu Curțile Rusiei și a An- 
gliei, Majestatea Sa Imperială face cunoscut că a distras. din a- 
matele sale o divizie care să intre în provinciile Moldovei și. a 'Țerii- 
Românești. . . și dacă Sultanul destitue . pe aceia din funcţionarii. săi . 

. cari, fiind partizani ai Francezilor, o îndeamnă să rupă legăturile ei 
cu. Curtea Rusiei, Majestatea, Sa Imperială va face ca. trupele sale 
să se întoarcă în. limitele Impărăţiei Sale. Aceasta o „făgăduește 
legându-se pe cuvântul său Impărătesc» (1)... gate, 
„Ce ipocrizie din partea, Rusiei, ce slăbiciune din, partea. Turcil! 
“In acest timp. diplomaţia, franceză stăvuiă - din răsputeri la: Con- 

stantinopol prin Generalul. S6bastiani pentru ca; Poaria să iea mă- 
suri energice de apărare şi să. declare răsboiu Rusiei, iar. Napoleon 
însuș scriă Sultanului Selim pentru a-l îndemnă să, aibă o atitu- 
din bărbătească. *. : aia 
“In''această, scrisoare ce o adresă, Sultanului la, 11 Noeinvrie;: din 

Berlin (2), îl 'vestiă că chiar în ziua în care dușmanii lui îi. cereau 
Moldova și: 'Țara- -Româriească, vorbindu-i : de înfrângerile suterite - do 
'dânsul, el repurtă. strălucita, izbândă dela, lena, și se îndreptă spre nouă 
biruinţe; cucerind: toată,” țara, fiind “stăpân pe: Berlin şi pe Varşovia 
Şi - urmându- -și învingerile în capul: a 300.000 oameni. Asigură: pe 
Sultan, că ta face pace numai după ce. Selim va fi redobândit 
“Moldova: şi Țara-Românească și după! ce Calimah și Suţu: vor fi 
restabiliți. «EL (Napoleon) are misiune să mântuească, Tiperiul Oto- 
“ran şi-l “va: mântui ; pune victoriile lui în tovărășie cu Sultanul. 
II! îndeamnă să-și acopere granițele pe cari vitejia otomană trebiuo 
să le scape». pe 
“La: 1% Decemirie: altă: 'scrisoate, “din Posen (3). 'Năpolob” anunță 

ui Selim” că :Ptusia' care se aliase cu Rusia: dispăruse ; cu 'doşăvâr- 
“Șiro, armata ei: fiind: “distrusă” și cetăţile ei -luate. “Polonia: ppișiană 
Și cea rusească 'se'răşcoală. spre a-şi recuceri neatârnaiea, ii i:iii 
ir Tndeâmnă pe Sultan. Să redobândească: pe ă lui, gonirid: po “Doi 
“impuși "dă “Ruși ngacokdând, Să izbilor:concesiile: ce! le cer cu ariile 

vi St ai, Ea ati 

(1) Iurmuzaki, supl. 1, vol II, p. “306, Scrisoarea din 20 Noemvrio-a lui “Michelson 
către autorităţile otomane constituite. , mii ap bit îi 

„i 42) Ibidsipi Bla ici i tt ţa Tati Sare ; Tiscbe pia 
(3) Ibid., p. 366; pt tu e e ai Da Tie ! 
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în mână şi îndreptându- și krupele spre Hotin să nu mai aibă nici-o 
teamă, de Ruși. Adaoge că a: însărcinat pe solul lui 'să incheie 'cu 
Poarta, toate legăturile trebuitoare și sfârșește declarând că 0 con- 
descendență, mai lungă către Rusia, ar fi numai O dovadă de slăbi- 
ciune și ar pierde Imperiul Otoman. - 
La: 17 Decemvrie “S6bastiani' 'Gră în stare să raporieze că toţi 

pașii din Rumelia: primise! ordin să indrepte toate - trupele lor spre 
- Dunăre și că: altele sosesc 'din “Asia spre a fi asemenea trimise 
acolo (1), iar la 24 Decemvrie : el 'scrie  Relaţiunilor Exterioare că: 
Poarta â declarat: răsboiu Rusiei (9). Tot: odată, ca un răspuns 'la 
numirea de 'către Ruși a “lui: C. Ipsilant ca Domn î în: amâridouă, Prin 
cipatele, Poarta, numiă- în aceeaș Galitate pe Alexandru Suțu. 
"La'6: 'Decemvrie, adică: după cs se cunoșteă la Buciii:eşti intra- 
rea Ruşilor în laşi şi - arestarea lui ' Reinhard; Ledoulx arătă - lui 
Talleyrand că: pentru cirierii francezi nu mai este nici o siguranță 
în ""Țara- Românească, apoi adăogeă: 

i 

On assure aujoură” hui que Mustapha Bayractar fait preparer heaucoup. de 
tvoupes :. les Boyards ne ;se trouvent pas bien rassurâs, malgere „Lapproche 
des Rusșes;, hier, au soir il sont,presque tous fait partir. leur effets, .......: 
"Jai cru. quiil, 6tait urgent; de demander au Divan des Boyards, par une 

note, une sârete: garantie pour moi et pour. tous les Francais âtablis en cette 
ville; ces messieurs, m'ont fait. r&pondre verbalement qutils mavaient point 
d! orăres, aucune autorisation pour cela. et qu 'ils ne e poayaient n rien me garantir, 

Asigură că va, rămâneă la postul lui şi că nu va merge la Rusciue, 
precum este: sfătuit. . 
„Mustafă . Bairactar, veştise pe. “Caimacami, la, stinșitul lui. Noem- 

vrie, că. trupele turcești. nu vor intârziă să intre: în ţară și să, ocupe 
Bucureștii. - 
La 13 Decemvrie st. n. 'Tureii sosise, căci Ledoulx scrie în: acea 

zi că Mustafa, Bairactar, face pregătiri mari. Colonelul lui, care co- 
mandă în. București, veghiă, zi și noapte la liniștea și la siguranța 
publică. Postase soldaţi la, toate „porțile orașului și declarase în 
chip solemn, că cel dintâiu boi&r care va, ieși din oraș își va, pierde 
capul. Comandantul, i-a comunicat. (lui, Ledoulx) hotăririle; stăpânu- 
lui său. Mustată Bairactar eră hotărit « să reziste Ruşilor: a 

7 

  

(1) Tia, p. 369. Pa , r 

(2) Ibid., p. 370. Manifestul de răsboiu al Porții « a apărut numai la.10 Ianuarie st. n, 
1807. Vezi textul acestui manifest in Hurmuzaki, supl. Î, vol. II, p. 375, .. .îii,
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Il connait, il a, d6sien6 trois ou quatre, Boyards qui trament, qui prâtent 
les mains aux  Russes, qui! pour soutenir leur opinion ou leur fanatismo 
compromettent. la tranquillit,, existence de leur pays. 

S6bastiani. aflând despre moartea lui Parant și găsind că Lodoulx 
nu prezentă destule garanții de seriozitate, trimise ca să gireze co- 
misariatul pe un funcţionar: al -ambasadei. numit --Laimnare. - Acesta, 
sosi în București la 15 Dechemvrie' st. ri.: La 18. Decemvrie el 
scriă lui Talleyrand că: avant-gardă .armatei rusești este. la F'oo- 
șani, la jumătate.de cale între: Iaşi şi București. Găsise aici spiri- 
tele foarte alarmate, mai toate casele deșerte şi mulți locuitori plecaţi 
la ţară. Unii se:tem de Ruși, ceilalţi de 'Turei. Printre cei :dintâi 
sunt mai mulți cărora, sosirea lui precum și grija ce -a avut să se 
arăte din ziua sosirii sale, pare a le fi însuflat oareşcare încredere. 

La București nu se:mai :află. nici Caimacam . nici. alt. demnitar 
„mai de seamă. Toată autoritatea pentru -moment .se află în mânile 
lui lidin-Paşă, comandantul trupelor turcești, cari sosiau necontenit 

dela Rusciuc şi dela, Silistra și cari se îndreptau spre Focșani. 
Au trecut; astfel :vreo .10.000 de. oameni și tot mai trec. 

Rândurile următoare iale aceluiaș raport ne . oferă: un. criteriu 
al mentalități oştirii turceşti, și ne arată în ce chip.eră înarmată. 

"Vai fait: ensuite une visito au commandant de la place, chez lequel jai 

trouv6 trois 'autres officiers sup6ricurs qui allaient aussi rejoindre Parmee.... 

Despoir doperer en Pologne leur jonelion avec Parice fi angăise” leur in- 

„spire un vif enthousiasme. Les Francais verront, r&ptaient-ils, ce que nous 

'savons faire. 1ls sont tous fort animes, mais je remarque' avec peine quw'ils 

ont mi canons ni sabres ni bazonnelles. Toute leur 'armure' consiste 'en 

“deuz pistolels et une carabine.: Quelques uns ont leur grand couteau qu ls 

appelleni 4 vVaiagan. 
ţ ] pe : 

. Consulul Rusiei, "Chirico, fusese arestat de "Turci la, 25 Decem- 
'vrie. st. n. și trimis la Rusciuc din îndemnul Consulului francez, zice 
Langeron. El făcuse cunoscut starostelui de negustori, prin carte dela, 
1 Decemvrie st. v., că «au venit și vin câtevă, oștiri, cari nu vin 

cu vreo răutate, ci pentru paza țerii și pentru binele Obştioi» ; prin 

urmare să dea, de ştire negustorilor ca să nu se sperie. 
Miloradovici ajungând la Buzău și aflând că sosise din București 

la Urziceni 1.500 de Turci, porunci generalului Ulanius care comandă
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avant- garda, ! lui să-i atace, Ulanius se lovi cu ei la satul "Glodeni 
şi-i puse pe fugă, cu 'cea mai mare. ușurință, cu pierderi! simţitoare 
pentru ei, aproape: fără pierderi pentru “Ruși.” Fugarii ajungând 
în București, povestiră că întreaga oştire rusească se află în Urzi- 
ceni. Şefii lor se'adunară şi: începură a se sfătui :.unii din ei. pro- 
puneau să dea foc orașului.: Dar -Miloradovici care îi urmărise cu 
cea mai mare repeziciune; și -sosise - în marginea, Bucureștilor .i 
dimineaţa; zilei de 13/25 Dechemvrie, le iziriiso o scrisoare prin 
care îi vestiă că, dacă dau foc măcar unei. singure case, va pune 
sub sabie pe toți “Turcii 'cari îi vor cădeă în mână. Pe: când Con- 
sulul austriac Brenner traduceă această scrisoare.-Turcilor, Milora- 
dovici puse să sloboadă două tunuri: îndată Turcii o luară la fugă 
spre. Giurgiu și Ruşii intrară în București. aa ru i 
“Vreo 300 de Horvaţi (Sârbi și Esclavoni).cari. fuseseră i în slujba 

lui: Ipsilant -şedeau, dela: intrarea. Turcilor. în București, închiși în 
mânăstirea, Radu-Vodă' unde adunase și: proviziuni indestulătoare. 
Când: aflară că Turcii. fug, ieșiră din mânăstire și măcelăriră pe toți 
aceia, cari' îi. mai găsiră în oraş: 

Se pregătise cvartirul lui. Miloradovici în casele Banului Grigo- 
rie Ghica.: Horvaţii crezând că vor: face . plăcere generalului rus 
adunând toate capetele Turcilor uciși, le aşezară pe “două rânduri la 
poartă, la scară și la, intrarea casei, mai punând dinaintea fiecărui cap 
câte. o lumânare aprinsă, ) Miloradovici după ce luă toate dispoziţiu- 
nile pentru încvartiruirea și așezarea, trupelor, fu dus în triumf de 
către Horvaţi la locuinţa, ce i se pregătise. 

Iluminația, ce o văzu de departe îi făcu plăcere, dar când, apro- 
piindu- se, văzu oribilul „spectacol pregătit de Horvaţi, fu pe punc- 
dul de a leșină (1). | 

“Lamare şi Ledoulx părăsise Bucureştii în seara zilei „de 24 De- 
cemvrie. 

Chirico, Consulul rusesc din București, fu ținut închis într'o başcă, 
timp de o, lună şi în fiecare seară Mustafă Bairactar îi făgăduiă că 
va fi spânzurat a doua zi. Părul lui înălbi în urma, spaimei ce trase (2). 

In raportul dela 2 Ianuarie 1807 Lamare dă, din Rusciuc, lui Tal- 
leyrant următoarele amănunte asupra celot întâmplate în București 
la intrarea Rușilor: 

  

41) Memoriile lui Langeron in-Iurmuzaki, supl. 1, vol. III, p. 116—117, 
(2) Ibid, p. 115. Laugeron are grijă să adaogă că «Chirico din fire nu eră un erou»,
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" Quelques dâsordres ont ât& commis ă Bucarest. 300 Esclavons ă la solde 

du Prince Ypsilanti, qav'on tenait par precaulion enfermes dans un couveul, 

on sont sortis ă Parrivâe des Russes cet ont tir des coups de fusil sur les 

Tures fugitifs. Dos Valaqueset autres habitants de la ville ont aussi tir6 sur 

eux desportes et des fenâtres et leur ont jet6 des marteaux et des haches sur 

la tâte. Quatre Tures se faisaient raser dans une boutique; on annonce 

Varrivâe des Russes, les quatre Tures ont eu le col coupe par les rasoirs 

des barbiers valaques. (!!!) L'Archevegque grec Mstropolitain a fait sonner 

en signe d'allgresse toutes les cloches des 6glises de la ville. Combien 

n'a-t-il pas fallu travailler.ces provinces-lă ct surtout la ville de Bucarest 

pour les dâtacher aussi complătement de lautorit6 de leur souverain legitime 

(119), et combien sous ce rapport Ypsilanti n'est-il pas coupable! 

Ce dernier rentre et avance en mâme. temps que les troupes russes: On 

me dit qu'il vient en ce moment de reprendre ă Bucarest ses fonctions de 

Prince 'de Valachie. Le Prince Morousi est ici, ă Roustchouk. Jai . refus6 

constamment. quoique honnâtement de le VOIT, : 

Corespondentul anonim din Bucureşti serie. că, la 15/27 Decemvrie 
1807, a sosit Ipsilant cu. Michelson în sunetul clopotelor şi trasul 
tunurilor. Incă înainte! de sosirea lor fusese asermentaţi Slavonii cu 
câţivă Albanezi cari se distinsese impotriva Tureilor. Se recrută și 
alt corp de voluntari. 
„Ipsilant explică precum. urmează laptul intrării Ruşilor î în Prin- 

cipate. Se dăduse din Petersburg poruncă lui Italinsky ca, În caz 
când nu sar sațisface reclamaţiile lui, să plece îndată din Gonstan- 
tinopol şi atunci armata, adunată, la graniţa Moldovei aveă' să intre 
în Principate fără întârziere. , 

Deoarece mici un curier al ambasadei nu "apăruse timp. nt 
delungat din cauza furtunilor de pe Marea Neagră, se înterprelă 
în. Petersburg această tăcere ca un semn 'că Poarta refuză orice 
concesiune. Sa dat deci oștiri îi poruncă să, între în amândouă 
Principatele, însă ca antică. 

Rodofinikin care luă titlul de ministru al arinatei, arătă « că: i pre- 
tenţiunile Rusiei, prezentate prin Italinsky, erau cele ce. urmează: 

1.. Ca Poarta 'să reinnoească alianţa ei cu Anglia sau, ceeace eră 
acelaș lucru, să declare 'răsboiu Francezilor. 

2. "Ca. Poarta să ocrotească Principatele impotriva incursiunilor 
lui Pasvantoglu în chip efectiv și să, le restitue pămâturile « ce luase 
în chip silnic; ca Hotinul, Brăila, Giurgiul, etc., și i 

3. Să permită vaselor de răsboiu ruseşti să treacă din Marea 

Analele A, R.—'Tom. XXXI—Memoriile Secţ, Istorice, 8
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Neagră în Arhipel şi înapoi; apoi una din aceste. pretenţiuni oră, 
chestiunea depunerii Domnilor Ipsilant și Moruz împotriva stipula- 
țiunilor tratatului. | Se 

Italinsky aveă poruncă să ceară un răspuns hotăritor asupra a- 
cestor puncte în termen de trei zile și, în caz de refuz, să părăsească, 
îndată Constantinopolul, în care caz armata lui Michelson eră gala 
să treacă Nistrul. Italinsky însă făcu îndoita greșeală să lase Porții 
timp de 14: zile și să se: mulțămească numai cu depunerea, Dom- 
nilor. Împăratul Alexandru, luând lipsa unui răspuns categoric drept 
un refuz al Porții de a primi condiţiunile lui, porunci. trupelor să intre 
în Principate. Dacă marșul trupelor nu a fost oprit pe loc la vestea 
reînstalării Domnilor, aceasta; se 'datorește faptului că celelalte con- 
dițiuni n'au fost încă îndeplinite. Sa Ie 
““Paptul că, Italinslky n'a, -primit încă comunicare de ordinele Impă- 
ratului (ca armala să treacă granița), se datorește unui șir de inci- 
dente neprevăzute. Curierul ducând, depeșile, fiind bolnăvicios, a în- 
irebuințat 16 zile până la Iași și alte 10 zile până la Focșani, de 
unde „nu mai putu merge înainte. Depeșile, date unui:alţ curier, 
fură oprite de comandantul avantgardei rusești care, necunoscându-și 
datoria, ce-i incumbă în asemene caz, le trimise în București cu des- 
tulă zabavă. E ai a De 

Ruşia oferiă să restitue Porții prinșii și trofeele victoriei și să-și 
retragă trupele din Principate, dacă Poarta primește condițiunile ei. 

Rodofinilrin lăsă de altă parte să se înțeleagă că Rusia voește să ur- 
meze sistemul adoptat de Francezi cu înființarea de State federate, să, 
dea lui Ipsilant, pe lângă un titlu strălucit, și ocârmuirea, peste 
Moldova, 'Țara-Românească Și Basarabia (Bugeacul). Da 
„> Hainia lui Ipsilant avu ca, urmare: uciderea de către Turci a, 
tatălui său, -bătrânul Alexandru Ipsilant Voevod, după chinuri grele, 
cari se zice că. ar fi ţinut mai bine de o lună, și sechestrarea, în 
folosul Sultanului, a însemnatei sale averi. 

Boierimea română dela începutul veacului IX alcătuiă, afară de 
puține excepţiuni, una din' clasele stăpânitoare cele mai decăzute . 
“din Europa. Caracteristica, ei de căpetenie eră, lăcomia, către care 
se mai adăogeau lipsa, de iubire şi chiar de conștiință de neam și 
prin urmare lipsa de .încredere în viitorul lui, absența absolută de 
scrupule, de bărbăţie și de: demnitate față de străini. In studiul de 
față am avut şi vom aveă numeroase dovezi despre aceste rele 
însuşiri, Acestea erau urmele stării de bavbarie în care trăise, dar 

5 i . - p
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mai „cu: seamă rezultatul şcoalei: de corupțiune turco-fanariote la 
care eră crescută de mai bine de un veac. 

Oștivea rusească care intrase în ţerile noastre la 10 Noemvrie 
1806 .şi caro eră să le ocupe. timp de șase ani, departe de a con- 
tribui la stavilirea corupțiunii. regimului în fiinţă i in Principate, oră 
menită s'o mai sporească. 
"Aceste oștiri “erau comandate de oameni cari își făcuse cariora, 

sub regimul de favoritism, de. lipsă de scrupul și de demnitate, -de 
slugăunicie și de jaf, care caracterizează lunga și . dealtmintrelea 

' glorioasa Domnie a Ecaterinei Il. O. grabnică inavuţire şi înain- 
tare erau singurele ţinte ce le aveau în ochi, mijloacele prin 
cari aceste țeluri erau atinse le importau puţin. Desfrâul moravu- 
rilor lor eră cât de desăvârșit putea să fie. Voiu arătă în memo- 
riul următor cum zugrăviă . unul din generalii acelei oștiri pe to- 
varășii lui de arme. 

Această armată nu puteă să "dea boierimii decat pilde urite și 
învățături rele, să sporească încă nomolul de corupțiune | în care. 
zăceau aceste nenorocite țeri.. | 
“-Prozorovsky şi , Cuşnicov denunţă, în pr edlojeniile lor, adesea, cu 

oareşcare dispreț, abuzurile, slujbașilor pământeni;. este neindoelnic 
că acești slujbași erau cât se poate de jacași și lipsiţi de scrupule, 
dar cu bună samă că erau întrecuți în apucăturile lor rele de ge- 
neralii și funcționarii armatei impărătoști. -Meyondorii, Zass, Isaiov, 
Bezal:, Grabovski și mulţi alţii puteau să dea lecţii de jat și de corup- 
ţiune chiar pământenilor celor mai corupți. In rozumat, ocupaţia, 
rusească a adus, peste stratul de noroiu turco-fanariot în ființă, un 
strat nou de imoralitate, ale cărui urme se mai resimt poate şi astăzi. 

XIV. 

AMĂNUNTE ASUPRA IMPREJURĂRILOR INTERNE ALE MOLDOVEI DELA 
INTRAREA RUȘILOR PÂNĂ LA INCHEIEREA ARMISTIȚIULUI DELA . 

„SLOBOZIA, 

La intrarea Ruşilor în țară boierii dăduiră mai marelui coman- 
dant al: armatei, generalului 3 Michelson, o masă mare urmată de un 
bal; şi de astă dată Hammer nu oră invitat. Furios de atâta, lipsă 
de consideraţie, el se. duse să reclame generalului Michelson că nu 
este tratat cum se cuvine unui Agent al Împăratului Austriei și cori 
să fie numai decât invitat şi la masă și la bal. Michelson dădu în-
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dată, ordine în consecință lui Rodofinilin. Acesta, şi mai mulți boieri 
cari se aflau faţă, căutând să se desvinovăţească faţă de Agent, în- 
credințându-l că va, fi invitat, Hammer strigă cât îl ţini gura că: 
Boierii sunt sau niște proști cari nu-și cunosc datoria, sau niște 
mișei cari nu au curajul părerii lor. Un boier venind să-l invite 
în momentul când se suiă în trăsură, Agentul ceru ca invitația să 
fie făcută acasă, odată cu scuzele pentru întârziere. Fu satisfăcut (1). 

Rodofinikin luă titlul de Minisb:u pe lângă armată. EL asigură 
pe toți aceia cu cari vorbiă că armata, rusă este de 140.000 oameni, 
că ea trece numai prin Principate, cu consimțimântiul Porții și apro- 
barea Curţii austriace și că Rușii nu se vor amestecă de loc în 
afacerile lăuntrice ale ţerilor 'noastre.. Ceeace nu împiedecă pe 
acelaş Rodofinilzin să, interzică boierilor orice relaţiune cu Consulul 
General francez, Reinhard, şi să zică peste tot locul că «Rusia, fiind co- 
ocârmuitoare a Principatelor, este firesc ca generalul rus să fie în- 
tâiul ocârmuitor, iar Domnul al doilea (2)» | a 

Tot corespondentul anonim din Iaşi serie la 14 Decemvrie 1806 că 
Moruz primise la Focșani invitare dela Rodofinilin să vie cât mai curând 
la Iași, dar primind totodată dela Mustafă Bairactar nvitare grab- 
nică să vie la. București, plecă într'acolo. El răspunse lui Rodofi- 
nikin că, din 'ordinul Porții, se văzuse silit să-și întrerupă călătoria, 
La primirea acestei veşti hodofinilkin porunci boierilor să: nu se 
atingă de veniturile țerii, făcându-i răspunzători pentru orice îni- 
potrivă urmare. a îi 
“Acelaș corespondent ne povesteşte despre Mitropolitul Veniamin 

Costache un fapt care nu vorbește nici pentru spiritul lui de to- 
leranță, nici pentru lărgimea vederilor lui. a 

Murind la Ianuar 1807 st. n., în Iași, colonelul rus Knipper, 
de origine germană și de religie protestantă, Prefectul misiunii ca- 
tolice voi să-l îmmormânteze cu toate onorurile cuvenite, deși fusese 

“eretic. Dar Mitropolitul nu voi să consimtă cu nici un preţ, ţinând 
să-l. îmmormânteze el.cu toată pompa. Insă deoarece nu voiă cea 
un eretic să fie îngropat într'un ţintirim ortodox, spre a scăpă din 
încurcătură, el Doteză mai întâiu cadavrul după ritul ortodox, 
și apoi procedă la îmmormântare (2). | 

  
  

Ş (1) Corespondentul anonim din Iași la 7 Decemvrie 1806. 
(2) Id. la 25 Noemvrie 1806: 

-- (8) 1d..la 21 Ianuarie 1807.
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Tătarii din Bugeac rămăsese cu desăvârșire liniștiți, cu toate ape- 
lurile la arme' ce trimesese Poarta. Dar voluntarii moldoveni ce se: 
formase în Chişinău lovindu-i fără de veste și ridicând un mare 
număr din vitele lor, Tătarii alergară la arme și adunându-so în 
număr de vreo 15.000 lângă Tobak, bătură cu desăvârșire, la Mo- 
said, avant-garda generalului Meyendorii, care numără 4.000 oameni, 
luându-i și 3 tunuri. Moyendorit se retraso grabnic la Fălciu unde 
așteptă întăriri, iar în laşi se produse o panică de nedescris, aș- 
teptându-se din ceas în ceas sosirea Tătarilor. Boierii, după vechiul 
obiceiu, începură să-şi încarce avutul în care şi le porniră, Dar 
comandantul rus al pieţei opri plecare a lor, declarând că nu va lăsă 
să iasă din oraş nici un car. 

Găsim o icoană drastică a stării politice a Principatelor şi mai ales 
a Moldovei, la începutul veacului XIX, în scrisoarea dela 12 Aprilie 
1807 a corespondentului nostru: 

Caimacamul pus: de Domn în Iaşi nu însemnă absolut nimic; cl 
nu păreă să, aibă altă menire decât să încuviinţeze în tăcere tot ce 

hotără Divanul. 
Boierii din Principate alcătuesc casta nobiliară cea cu mai nemăr- 

ginită putere și proprietarii bucurându-se de cele mai mari privile- 
giuri din toată “Buropa. Pe lângă că sunt scutiţi de toate dările terito- 
riale sau altele, pe lângă că, “dispun de țărani corveabili și de robi, 
apoi le mai plătește Statul, din Visterie, câte o sumă de bani pe 
fiecare an. 

| Corespondentul în chestiune. crede că aceste privilegii, âtât de 
exorbitante, ar fi fost întărite boierilor de Sultani cu prilejul capi- 
tulațiunilor. Aceste privilegii dau firește boierilor o mânârie și o 
trufie ce nu poate fi ţinută în frâu de Domnii efemeri cari își suc: 
cedă pe scaunele acestor țeri, decât prin locmale consistând în 
slujbe folositoare ce se preschimbă în fiecare an. 

Boierii știu foarte bine că, dacă aceste ţeri ar ajunge sub stăpâ- 
nirea, Rusiei, cea, mai mare parte din asemenea drepturi ar fi pier- 
dute. Din această cauză cei mai mulți dintr'înșii doresc din toată 
inima, să stea pururea sub stăpânirea turcească, sub care pot să 

urmeze a, trage foloasele lor nesupăraţi. Ei sunt bine dispuși către 
Rusia numai pe câtă vreme această Impărăţie le îngădue, în vreme 
'de pace sau de răsboiu, folosirea neturburată a unor privilegii ne- 
pomenite în statele bine organizate și cari privilegii sunt atât de 
dăunătoare. ţerii. Chiar astăzi, când sau impus. amânduror Princi- 
patelor contribuțiuni: grele pentru întreținerea, oștirii rusești, boierii
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Moldovei n'au -contribuit nici măcar cu o lețeae la ele. Ei au avut 
- chiar îndrăzneala, sau mai bine zis nerușinarea, să pretindă, plata fâ- 
nului ce l-au predat oștirii rusești din Visteria, ţerii, caro este alimen- 
tată prin banii storşi din sudoarea, poporului greu împovărat. Spre 
a fi feriţi de orice contribuţie bănească și a se preface față de Domn 
sau de Ruși că sunt lipsiţi de bani, recurg la următorul mește- 
șug: se împrumută dela bancherul Andrei Paul: cu sume însemnate 
și preferă să plătească dobânzi decât să fie crezuți bogaţi. Şi astfel 
urmează boierii cei mai de frunte, posedând moșii al căror. venit 
anual se. evaluează la 70—80.000 fiorini. Sa Se 

Deoarece Moldova a avut de mai mulţi ani norocul să nu fie 
bântuită de aceleași nenorociri ca, și Țara-Românească, starea, boie- 
rilor:moldoveni este mai prosperă decât a celor din celălalt Principat, 
ceeace măreşte trufia, lor. . 5 

Acelaș corespondent ne spune că numărul voluntarilor înrolați în 
Moldova de Pangal se ridică, în primăvara anului 1807, la 3.000 
oameni, împărțiți în patru legiuni pedestre și una călăreaţă. Cele 
pedestre purtau numele de : olimpică, tesalică, spartană, și tracică, 
cea călăreață, cel de : macedonică. Fiecare legiune se împărțiă în 
patru roate de câte o sută cincizeci oameni fiecare. Toţi, afară de 
vreo două sute de călăreți, fusese îndreptaţi spre București. | 

+ „Fiecare legiune eră comandată de un maior sub ordinele căruia, 
se găsiau patru căpitani, opt locotenenţi și doi praporeici (enseignes). 
„Erau însă și ofițeri supranumerari. -Impunătoare în acele legiuni 

erau numai numele marțiale; trupa se alcătuiă jumătate din Greci şi 
jumătate din Moldoveni, cei mai mulți ucenici fugiți dela, stăpânii lor 
şi câțivă, dezertori austriaci, bine. îmbrăcaţi. dar rău disciplinaţi și 
mai rău exercitați. | Da ae 

Comandantul lor, Grecul Pangalo, slujise în flota rusească în ca- 
litate de căpitan. | i e 

La 6 Martie. st. n. 1807, Rușii dădură în Iași un mare bal pentru 
a celebră bătălia dela Eylau (dată cu o lună înainte) și care fusese 
reprezentată ca o izbândă a armatei rusești. Hammer nefiind invitat 
la acel bal, se purtă cu o obrăznicie de necrezut la Te-Deumul ce- 
lebrat de Mitropolit, ceeace fu pricina, destituirii lui în urma, recla- 
mației lui Michelson la Viena (1). e 

Fu îndepărtat între 7 și 18 Iunie 1807 și înlocuit prin Duldner (2). 

(1) V. A. Urechiă, Isi. Românilor, IX, p. 172. DI , 
(2) In memoriul III se vor găsi nai multe amănunte asupra acestui incident. ,... ,
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La 2 Maiu' 1807, Domnul numit de 'Turei pentru Moldova, Ale- 
xăndru Hangerliu, găsise cu cale să-şi arate credința, către Sultan 
şi către Poartă, alcătuind și trimițând din Silistria un manifest adresat 
țerii, în care îi făceă cunoscut că vine ca Domn, cu oastea turcească, 

ca să gonească pe Ruși și să-și ocupe scaunul. In acest manifest 
se reproduce o parte din firmanul Sultanului, se ameninţă cu moartea 
aceia cari ar luă partea Rușilor și se făgăduește că oştirile turcești 
nu vor face ţerii nici o stricăciune. La acest manifest boierimea 
Moldovei, fără îndoeală din îndomnul Ruşilor, răspunse trimițând 
lui Michelson, prin Vornicul Lupu Balș, o declaraţiune de credință 
către Rusia, iscălită, de "Mitropolitul Veniamin şi de toţi boierii. Nu 
posedăm textul acestei declaraţii, dar el se deduce lesne din răspunsul 
lui Michelson către Mitropolit din 19 Maiu 1807 (1), în'care generalul 
zice că primeşte, «plecăciunea a toată țara aceasta. către “pristolul 
lusiei>. - „i i 
“La, începutul lui Iunie 1807, Michelson- trimise Divanului Moldovei 

o: adresă prin care îi: făceă cunoscut că a dispus ca, până la:vreo 
nouă dispoziție a M. S.: Impăratului Rusiei, veniturile raielelor Ho- 
tinului, Benderului, Akkermanului, Chiliei şi ale Basarabiei să ră- 
mână sub administrația acelui Divan. ! iba 

: Această comunicare fiind făcută Divanului şi nu Caimacaniului 
Caliarhi, care fusese chemat de Domn la Bucureşti, și totodată Mi- 
chelson numind ca Prezident al Divanului Moldovei pe:Generalul 
Locotenent Lascarov, s'a vădit cât de rele devenise relaţiunile dintre 
comandantul - de căpetenie și Ipsilant. i 

“ Mai trebue: observat că, îni urma acestei dispoziţii, comunicată de 
Michelson, Moldova redobândiă (vai, pentru puţină vreme) Chilia și 
Cetatea, Albă luate la, 1484 de către Turci. -! 

În curând (la: 20.Iunie st. n.) se întoarse Caliarhi -la Iași, adu- 
când o adresă a lui Ipsilant către Divan, în care Domnul ziceă că: 
«simțindu-se -prea slab pentru a duce mai "departe povara ocârmuirii, 
a depus- 0, înştiințând despre. aceasta și pe Împărat. Iar până la ho-. 
tărirea, înaltei Curți, - Consilierul de Stat Rodofinikin urmă: să fie 
Prezident al Divanului și să stea în capul! Ocârmuirii».  --: 

Rodofinikin fusese într'adevăr admis și de. Michelson ca sot a al 
'ocârmuirii Moldovei :până ::la sosirea lui:: Lascarov,” “dar nefiind în 
buni termeni cu mai marele comandant, pântrucă. susțineă pe Ipsilant, 

(Î) Ibid., p.1,nota. . | ia Da ui
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nu primi: însărcinarea și porni la tabăra de dinaintea Ismailului. Mi- chelson. numi atunci pe Brigadierul Sacalov în calitate do al doilea agent diplomatic, însărcinat cu direcțiunea afacerilor și a ocârmuirii în Moldova, până la sosirea „lui Lascarov. 
. 

. 

AV. 

AMĂNUNTE ASUPRA IMPREJURĂRILOR INTERNE ALE ȚERII-ROMÂNEȘTI „PELA INTRAREA RUȘILOR PÂNA LA ARMISTIȚIUL DELA SLOBOZIA. 

1 La 29 Decemvrie 1806 (10 Ianuarie 1807) toţi boierii aflători în Bucureşti precum și negustorii. fură, adunaţi la Mitropolie și puși să, jure credință și iubire mântuitorului lor, Impăratului Alexandru, iar lui Ipsilant supunere, Se mai îndatorau prin acel jurământ să nu ţie. nici cu dușmanii pe față, nici cu cei ascunși și să arăte pe orice spion al. dușmanului pe: care l:ar cunoaște. DI a 
-: Ipsilant 'se, puse cu tot înadinsul să alcătuească, oaste, obținând dela Ruși ofiţeri şi subofițeri pentru a instrui recruți. ;. .. 
„Corespondentul anonim 'din București scrie că, pe la sfârşitul lui Ia- „nuarie, Ipsilant voiă să numească pe Hatmanul Manu ministru al Aface- rilor Străine. Dar Consulul englez, Summerer, căruia Domnul i se des- chise despre această intențiuns, îi declară hotărit că el nu va puteă re- cunoaşte pe un asemenea ministru, .fiindcă este însărcinat de Gu- 

vernul lui să trateze cu Domnul direct și prin urmare ar trebui ca -mai înainte de. toate să ceară instrucțiuni dela Curtea lui. - 
La, începutul lui Fevruarie se Și înființase trei escadroane de gardă a Domnului, îmbrăcate în uniformă. de husari și cari începeau a ma- nevră foarte bine.. ... ,. :. a a ERIE i. Pentru. corpul voluntarilor: urmau să se găsească recruți, deși în „ultimele lupte căzuse vreo : 30 dintr'înși (1). A e -.:' Plângerile din pricina samovolniciilor soldaţilor rusești încvarti- ruiți pe la locuitori devenise generale și entuziasmul cu care armată rusească fusese primită scăzuse mult, . | i Un,raport al Consulului englez Summerer din București, purtând data, de 4 Februarie 1807, arată că: pa 

    

(1) Corespondenul anonim din București la 14 Pevruarie. i ia
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«(Suţeştii) mettent le tout en feu et en flammes et organisent avec des in- 

genieurs francais les dispositions de Mustaphă Bairactar qui est nomme Gc- 

neralissime de Parmee turque. 
„ Le Prince Souzzo a trouvâ& le moyen ă faire passer. des oiroulaires 

dani la Valachie, datces du: quartier gensra! de larmte ottomane ă Rous- 

tchoul;, adressces au peuplo:valaque pour linviter ă concourir de tous. ses 

moyens pour approvisionner les villes turques des bords du Danube. II les 

invite mâme ă ne pas reconnaitre le Prince Ipsilanti comme Hospodar. I€- 

gitime, mais bien de prâter foi aux ordres qu'il .serait dans le cas de leur 

adresser du quartier gencral de Roustehoulk. C'est un veritable galimatias 

que Phistoire de tous ces princes dans ce moment (1). 

In acelaș raport Summerer comunică că Pasvantoglu a murit în 

urma unei boli de piept. 
„In alt „raport, dela. 22. Fevruarie, cetim următoarele : o. 

„1 regne dans Farmee du general Michelson un râs “grand desordre. en 

tout genre. Îl y a meme des mâsintelligences entre les gân6raux, de “ma- 

nitre qu'il est ă craindre que les choses: niront pas aussi bien qu 'On le 

suppose. Le Prince qui a de frequentes confârences avec le Genâral en chef 

se, mâle de tout et bien souvent dans des choses quiil n'entend pas. lui- 

meme. S. A. „s'occupe de la levce, de. ses troupes et cela Tamuse. ] cr6e 

des ministres „par. des ordres et contre- ordres ; aujourd' hui il les! nomme 

et demain i] les renvoie. En un mot la machine n'est „pas montee et, si elle 

le sera un jour, elle ne pourra: pas aller sans un tout autre systăme. 

Dintrun n raport. a lui Mâriage, datat din Vidin, 23. "Povruatie, 

rezultă că Pasvantoglu ar fi. murit; din cauza unei plăşi ce 9 aveă 

de mai mult timp : la mână (3). 

„Molla ' Agă luase comanda în locul. lui. | 

Dintr'un.. „raport al lui Lamare “purtând data de 26 Fovruarie 

1807, rezultă că “Turcii se. așteptau ca o parte. din armata fianceză 

care operă în Polonia să vie înaintea lor. Umblă vestea că “mare- 

şalul Davoust.a înaintat până la Camenița, după alţii până. la Hotin 

și. chiar până la Bender. ., iu, 

| ..Mustafă Bairactar.- care, rată foarte bine pe prizonierii ruși, pu- 

neă să taie. capul, la, „oricara, raiă, găsită în rândurile lor.. 

  

pe a pat , , 
“) Hurmuzaki, Supl. ], vel, Il, p. „382, MR | | i 3 

(2) 1bid,, p- '388.. i - i i pi Dia sd itiaă sta 

"(BIbid, p.189 i o: RI N a Dia caii
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Alexandru Suţu care sosise Și el în Rusciuc, aveă să trimită pe 
unchiu-său, Spătarul “Suţu, la Craiova, spre a adună acolo pe boierii 
credincioși lui și pe alții și a-și face în Oltenia un mic partid. Mustafă Bairactar eră să-i dea 2.200 oameni pentru acel sfârșit. Spătarul 
își propuneă să cheme la arme pe Olteni; se speră că nu va rămâ- 
neă, un singur boier pe lângă Ipsilant. a 

Talleyrand, ținut în curentul. afacerilor dela. Dunăre prin rapoar- 
tele lui Lamare Și prin cele ce-i veniau din Constantinopol, eră în co- 

vespondenţă, și cu foștii Domni, Alexandru Suţu și Scarlat Calimah. Corespondentul din București arată că corpul de . voluntari pe 
care, la sfârșitul lui Fevruarie, îl formă colonelul rus Miloradovici 
(originar din Herţegovina), trebuiă să se alcătuească dint'un re- 
giment' de husari: și dintr'un număr nelimitat de panduri — până 
la 10 batalioane. a a 

Pentru regimentul de husari erau adunaţi până atunci ca, la 1.000 de oameni, :Români. din statele austriace, Unguri și mai ales Sârbi, dar. de abiă 250 de oameni 'din acest efectiv erau îmbrăcaţi, înaw- mați, și dispuneau de cai. Domnul încheiase contract numai pentru 500 cai. Lipsa de ofiţeri şi de subofițeri eră mare. Uniforma eră neagră cu şireturi galbene. Ciacoul asemenea eră negru, aveă dina- inte un cap de mort alb' și purtă un penel negru. Armamentul eră cel obișnuit. Numărul pandurilor eră, neasemănat: mai mare; ei slujiau pe jos. Atât husarii cât și pandurii păreau 'meniţi să ră- mână după pace în Valahia că trupă stătătoare, pentru apărarea Țerii-Românești. : N 
„Îndată ce husarii aveau să atingă cifra de 500 oameni complet echipați, ei urmau să fie trimişi în Oltenia spre a o apără impo- triva, incursiunilor Turcilor, a | a 

Afară de acești voluntari mai erau trupele princiare propriu zise, cari deocamdată, se alcătuiau 'din patru regimente, fiecare numărând câte 1.200 oameni, două de huşari şi două de ulani sau cazaci. In cele două de pe urmă se aflau, la, 'sfârşitul lui Fevruarie, 700 oa- meni complet echipați. Imbrăcămintea lor aveă aceeaș: formă ca a cazacilor ruși” şi 'eră de coloare albastră, și roșie, cu șire- turi. albe şi un penel alb.. Armele lor se alcătuiau din o pereche de pistoale pe. cari le purtau în brâu; o sabie şi o lance la care eră fixată o flamură albă şi roșie cum au ulanii. Infăţoșarea, - lor eră bună și se ziceă că manevrau cu mare preciziune. Șeful aces- tor irupe domnești eră un căpitan austriac numit Nikich,. dela Pe- truvaradin. Ofițerii și soldaţii primiau o soldă îndoit, cât a vo- luntarilor lui Miloradovici. Se ziceă, că Ipsilant voește să alcătuească
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o oștire de. 20.000 oameni pe care s'o ţie și în vreme do pacețl). 
„„ La 24 Fevruarie întâiul detașament de Cazaci domnești prestă 
la Mitropolie jurământul oștenesc și-și primi stindardul pe care erau 
cusute armele Țerii-Românești. Se lucră din toate. puterile la fa- 
bricarea de arme, dar din cauza lipsei de mijloace tehnice îndes- 
tulătoare această fabricare mergei, foarte încet. . Lipsa, de nutreţ eră 
mare, deoarece Oltenia și malurile Dunărei. fusese - pustiite de 
Turci. 

Scrisoarea, adresată, de Alexandru Suţu Principelui de Bânâvent (2), 
la ll Martie 1807, istorisește încercarea îndrăzneață făcută de En- 
glezi spre a sili pe Sultan să facă pacea cu Rusia în condițiuni 
favorabile acesteia. Să | . 

Se știe că amiralul Duclworth, forțând pe neaşteptate Dardane- 
lele, a apărut în ziua de 19 Fevruarie înaintea. Țarigradului cu 11 
vase de răsboiu, amenințând cu bombardarea dacă Sultanul nu sub- 
scrie condițiunile de pace cu Rusia propuse de el. Divanul per- 
duse capul, dar intervențiunea, energică a lui Sâbastiani izbuti să 
redeştepte energia, Sultanului şi a sfetnicilor săi. Englezii fură pe 
de o parte trăgănaţi printr'una din acele negociaţiuni menite a câ- 
știgă, timp, în cari Orientalii sunt atât de meşteri, dar pe de alta 
se. ridicară în grabă întăriri și se așezară, tunuri la locurile cele mai 
proprii pentru a răspunde la focurile flotei Engleze și a o distruge. 
Când văzu că este în măsură să se apere cu succes, Sultanul dădu 
Englezilor un răspuns negativ. Amiralul văzând că flota lui este în 
primejdie să fie nimicită, se grăbi să ridice ancora şi să treacă Dar- 
danelele, ceace nu puti face fără pierderi serioase. o 

La începutul lui Martie se aşteptă sosirea la Bucureşti, din Viena, 
a unei tipografii menite, se ziceă, pentru tipărirea unei foi, pro- 
babil în limbile franceză şi română, (3). | 

Ca redactor al acelei foi eră destinat un oarecare Lenoir Du- 
bignon 'care, inainte de arestarea lui Pichegru, eră redactorul unei 
foi foarte răspândite în Paris. Lenoir eră un bărbat original dar 
plin de .talent și foarte șiret, care, fără ca, să fie un emigtat, după 
cum dovediau pașapoartele lui, se află lipsind din Franţa de vreme 
îndelungată, petrecând în Principate. Fusese preceptor în familia 
Domnitorului Moruz care îl depărtase pe motive puţin onorabile 

(i) Corespondentul anonim din Bucureşti la 7 Martie 1807, 
(2) Rap. Cons. francez la acea dată. , 

(3) Corespondentul anonim din Bucureşti la 18 Martie 1807;
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penhu dânsul (Lenoir). La București trăiă, dându-și calitatea, de om 
de litere, își procură mijloace de traiu îndestulătoare dând lecţii 
de limba franceză în casele boierilor celor mari. Vorbiă mulţ 'rău 
despre familia Bonaparte şi se află acuma în legături foarte 'strânse 
cu Rușii şi mai ales cu Rodofinilin. 

La 15 Martie st. n. M6riage raportează că unchiul lui Alexandru 
Suțu, Spatarul Gheorghe, a sosit la Craiova în ziua de G Martie și 
că Poarta a recunoscut pe Molă ca Pașă de Vidin în locul lui 
Pasvantoglu (1). 
„Din raportul lui Coigny (un emisar francez) din 29 Martie, din 

scrisoarea, lui Talleyrand către Lamare din 8 Aprilie și din raportul 
lui Lamare din 17 Maiu (datat din Sistov) (2), reiesă că armata tur- 
cească rămâneă într'o înexplicabilă înacțiune, că Talleyrand prin 
agenții lui o îndemnă să reiă ofensiva cea mai energică, arătându-i că 
Napoleon așteaptă numai ca Mustafă, Paşa cu oastea lui să ajungă la 
Prut, pentru a se îndreptă spre Camenița în scop de a-și operă 
juncțiunea cu el. Lamare atribuiă inacţiunea lui Mustafă, svonurilor 
despre intențiunea Sultanului să aducă la îndeplinire planul său de 
reforme  (Nizamgedid), care ar fi făcut pe pași să piardă cea mai 
mare parte a autorității și a veniturilor lor. Sa 
In acest timp însă armata Marelui Vizir înaintă spre Dunăre. 
La începutul lui Aprilie trupele lui Ipsilanti se alcătuiau, după 

spusele a însuș Domnului, din 10.000 oameni, din cari 2.500 că- 
lărime. O parte dintr'inșii fusese trimiși în Oltenia unde Turcii prădau 
necontenit și unde Caimacanul Domnului nu cutezase încă să meargă. 
Tot atunci un număr de panduri cari se ținuse de Regeb Aga dela 
Orșova şi prădau în Mehedinţi fusese împrăștiați. Parte din ei se 
închinase și, după ce obținuse iertare, fusese împărțiți printre deo- 
sebitele corpuri de trupă ale Domnului (4). o 

La începutul lui Maiu generalul Isaiov fu trimis în Oltenia cu 
prea puține trupe rusești, spre a scoate de acolo pe Spălarul Gheorghe 
Suţu, unchiul lui. Alexandru Suţu, şi trupele turcești 'cari ocupau 
acele 5 “judeţe și a luă. comandamentul pandurilor români. 

Eră întovărășit de Constantin Samurcaș pe care Ipsilant îl numise 
Caimacam al Craiovei; Gheorghe Suţu fugi peste Dunăre şi Isaiov 
nu întârziă să scoată pe Turci din țară. 
ar 

(1) Hurmuzali, sup!. 1, vol. II, p. 1402. 
(2) Unde urmase pe Alexandru Suţu pe lângă care eră acreditat. 
(1) Corespondentul din Bucureşti la 18 Aprilie 1807.
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Turcii, sub ordinele Marelui Vizir Mustafă Celebi, -adunase pe 
la mijlocul lunii Maiu, la Silistria, puteri însemnate, trecuse Dunărea 
și ocupase Călăraşii. Rușii împrăștiați, prevăzând că și Mustafa Bai- 
ractar va luă ofensiva dela Giurgiu spre București, se hotăriră să, 
se concentreze înapoi, să trimită la Focşani parcul "do artilerie, ma, 
gazinele şi tot bagajul, astfel că Bucureştii rămâneau aproape cu 
totul goliţi de trupe şi lăsaţi în voia sorții. 

Panica care cuprinse orașul când se observă că Rușii î incep să se 
retragă, fu indescriptibilă. i 

Domnul, Mitropolitul, Rodofinilin, boierii, negustorii, Agentul aus- 
triac cu toată arhiva Agenţiei, o luară la sănătoasa spre. Brașov ; 
mii de trăsuri, de care, de fugari acoperiau drumul până la. gra- 
niță, sub o ploaie torențială care desfundase cu. desăvârşire dru- 
murile. Insuș generalul Miloradovici stătuiă lumea să-și caute mân- 
tuirea: în fugă, căci, ziceă el, Generalul Camenski: fiind siliţ să se 
retragă dela Buzău spre Focșani, unde se află Michelson cu car- 
tierul, gereral, rămăsese între trupele lor (1) un spațiu de 200 verste 
fără nici o pază. î 

Domnul: se despărți de ceilalți fugari luând drumul spre Moldova. 
La Buzău eră cât pe ce să-l prindă un detaşament de călăreți 

turci trimiși de comandantul cetăţii Brăila, probabil vestit de fuga 
lui Ipsilant. Turcii ajunseră îndată după ce' trecuse, :aprinșeră, 
pradară și arseră orașul, uciseră pe mulți din! locuitori și se în- 
toarseră la Brăila, ducând cu sine puţini robi. 

La, Bucureşti rămăsese numai câtevă companii ale regimentului 
Sibirsli cu câtevă escadroane de cavalerie, cari și acelea aveau 
să so retragă îndată după sosirea Generalului Îsaiov cu Cazacii lui 
cari aveau “ordin să se întoarcă din Craiova. | 

- Groaza, celor rămași în București eră cumplită, toți blestemau 
pe Ruși. Mai multe magazii pline de proviziuni, neputând fi golite 
din cauza, lipsei de transport, rămaseră, părăsite în voia, întâmplării. 

Nu mai rămăsese nici o autoritate, nimeni nu voiă să iea, sarcina, 
şi răspunderea ocârmuirii (2). 

Şi toată această panică lu zadarnică. 
Miloradovici trimise la, 26 Maiu, la Braşov, po un adjutant al său 

cu scrisori către boieri şi către Agentul austriac, arătându-le că nu 

"este nici un pericol şi insistând ca să se întoarcă (3). 

i 

(1) Idem la 4 lunie 1€07. 

(2) Idem. | 

(3) Idem la 9 Iunie 1807,
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Dar boierii nici nu se gândiau la asemenea lucru. După ce se supu- 
sese pericolelor și cheltuielilor drumului, nu voiau să se expună a 
le suferi din nou, nimic nogarantându-le că sorții răsboiului nu-i vor sili 
în curând 'să părăsească Bucureştii din nou, poate în împrejurări și 
«mai nefavorabile. [îi erau hotăriţi să aștepte la Brașov lămurirea, si- 
tuației. Adjutantul se întoarse deci la București fără nici un rezultat(1). 
„Boierii aflaţi la Braşov. nu se sfiau să arăte cât de nemulțămiţi 
erau de Ipsilant și de Rodofinikin. Mitropolitul ar fi declarat, se 
zice, adjutantului trimis de Miloradovici, că este hotărit să nu se mai 
întoarcă la București pe câtă vreme Domnul sau Rodofinilin vor 
mai aveă vreun amestec în ocârmuirea țerii. Cauza, acestei nemul- 
țămiri eră credința tuturora, credință de altminteri îndreptăţită, că 
ei erau pricina intrării în ţară a Rușilor, intrare care aveă acum 
urmări atât de dezastroase. “Următoarea scrisoare, cu data, dela 30 
Maiu 1807 (2), trimisă din București unuia din boierii aflători în Brașov, 
ne arată, starea,.de lucruri care domniă în acest timp în București: 

Chiar acum am sosit în nenorocitul oraș București și mare spaimă dom: 
neşte întrinsul. Locuitorii cari au mai rămas aici şi cari aparţin treptei cei 
mai de jos, sunt în mişcare. Strălucitul și înaltul Divan se alcătuește acum 
dintr'o mulţime de oameni de nimica. 'Tarabantul acestei poliţii este sta- 
rostele de pescari și, din această împrejurare, breasla pescarilor se poartă 
cu mare trufie. Locul de Spătar îl ocârmueşte ispravnicul Domniei sale Fi- - 
lipescu. “Toate rapoartele se dau, în cancelaria poliţiei, de Nazirul care înlo- 
cuește pe Domn și dă porunci pentru toate cele trebuitoare. 

Tabăra dela Văcăreşti sa mutat în oraş. Astă-seară ne-au adus - câţivă, 
Români din Vlașca ştire că în acel judeţ a pătruns o groază de Turci. Bietul 
norod este mulțămit când poate scăpă cu calabalâcul lui. Generalul Isaiov 
cu 500 oameni a repurtat o biruință asupra Turcilor la Craiova, chiar acuma 
Sau adus 11 'Turci prinşi în acea luptă (3). i 

Turcii urmărise pe Ipsilant până la Buzău și deoarece nu-și ajunseră scopul, 
făcură mare măcel acolo, tăind tot ce Je ieşi înainte. Despre sosirea de oaste 
rusească proaspătă nu se aude nimic. Este însă fără îndoeală că, Marele Vizir 
se află în Şumla. Dumnezeu să aibă milă de noi! | o 
„Ruşii mângăie poporul de aici cu vestea ca să se bucure că peste 5 sau 
6 zile au să ica cetatea Ismailului. Amin! Tare îmi pare rău că am. venit 
aici. Haimanalele, de aci fac mult rău, precum îţi poţi închipui. 

(1) dem la 13 Iunie 1807. 
(2) Jdem la 12 Iunie 1807. 
(3) Lupta se dăduse la Izvoare, aproape de malul Dunărei. Vezi mai departe,
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Intri un cuvânt, nenorocitul de București este acum lăcașul tuturor pame- 
nilor răi. Dumnezeu să aibă milă de noi. | 
P.S. Ipsilant Vodă se află tot la Focşani, astăzi a primit g generalul Mila- 

radovici dela el în dar trei armăsari frumoși. Cu greu puteă-voiu rămâneă 
aici, căci peste tot s'aude că dușmanii au înnecat'Țara- Românească caun puhoiu. 

La 19 Iunie Lamare raportează că Marele Vizir a: fost depus, şi 
Mastafă Bairactar numit în locul lui. 

Acest raport conține următoarele amănunte în privinţa sgomotelor 
absurde, cari îi veniau din București : 

Quant aux nouvelles qui nous viennent des rayas, elles sont si plates, si 
mâprisables, que j'ose ă peine les citer ă Votre IExcellence.. Cest Buona- 
parle assassinc par un Juif polonais; cest Votre Excellence traînte en 
prison ă P6tersbourg ; c'est une d6route complâte de Varmâe frangaise qui 
a 6t6 repoussce par les Russes bien loin de Varsovie. A cette dernitre oc- 
„casion il a 6t6 chantâ des Ze deum ă Bucarest, Les Tures sont nouuellistes ot 
meme ce que nous appelons cracovistes, ils soccupent de toutes ces sot- 
tises sans y croire: Les rayas riches, Boyards et aulres sont îci une race 
insignifiante sans caractere, sans principes, sans ajlection nationale; ils se font 
an jeu de tous ces mensonges. Quant ă eux, quiils sten repaissent et les 
digerent comme ils pourront, je ne prendrai pas la peine de leur en sauver 
une scule nansce. . 

Alexandru Suţu îi scrisese (lui Lamare), sub data de 21 Maiu, că 
revoluţia dela, 29'Maiu n'a alterat întru nimic armonia ce există între 
Poartă, şi. Franța și că Generalul Scbastiani se „bucură de acelaș 
credit de care se bucură înainte de revoluție..: .. .. 

Pribegi noi urmau. să sporească necontenit numărul celor! ce 'se 
aflau la Braşov, aducând vestea că Turcii intrase. în ţară împărţiţi 
în trei coloane, una plecând din Brăila, a doua din Silistriă și a 
treia din Giurgiu. Faptul eră adevărat, dar Miloradovici bătându-i 
în ziua de 4 lunia la Obilești, ofensiva lor fu oprită pe loc. Co- 
rospondenţă regulată intre Braşov și Bucureşti nu eră, astfel -că, 
pribegii și chiar autorităţile austriace nu ştiau nimic pozitiv. Milora- 

_dovici trimiteă des adjutanţi la Braşov; dar vestile aduse de ei nu 
erau crezute și lumea, se întrebă dacă acei adjutanţi, afară de slujba, 
intereselor de inimă ale generalului, mai aveau și alte însărcinări (1). 
Pe la mijlocul lui lunie boierii pribegi nu se îndoiau că Bucureștii 
fusese prefăcuţi în cenuşe. Se mai zicoă că Ipsilant căzuse în 
  

(1) Corespondentul anonim din Bucureşti la 24 lunie.1807. .
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disgrația Impăratului Alexandru care l-ar fi chemat la Camenița, (1), 
iar Rodofinikin. ar fi fost trimis Sârbilor (ceeace eră adevărat). 

„ «Amândoi», adaoge corespondentul nostru, «sunt uriți de boieri, 
dar iubirea și ura acestor oameni, cari se țin numai de interese 
personale, nu de principii, și cari nu se poartă după o chibzuită cal-: 
culare a viitorului, sunt de mai scurtă durată aici decât aiurea» (2). 

Ţăranii din părţile câmpului fugiau spre munţi cu familiile și vi- 
tele și, în trecerea lor, nu cruțau nici fânețele nici semănăturile, 
adaogând la celelalte nevoi primejdia foametei. Sa 

. La sfârșitul lui Iunie trupele domnești ale lui Ipsilant scăzuse, 
după spusa a însuș comandantului lor, Nikich, la mai puţin de 3.000 oameni, și aceștia lipsiți de toate (3). | 
„Tot atunci se atribuiă' neînțelegerea dintre comandanții armatei 
rusești. și Ipsilant, faptului că, acesta, scriind generalului Michelson 
o scrisoare plină de plângeri amare împotriva lui Miloradovici, Mi- 
chelson o trimisese acestuia care a fost firește foarte supărat. Ipsi- 
lant în acel moment aveă pe toate căpeteniile ruseşti împotriva, lui, 
numai Rodofinikin ţineă cu dânsul. 
__Dela, data scrisorii care am reprodus-o mai sus, se reînfiinţase în | 

București o ocârmuire mai serioasă: Varlam eră Caimacamul Dom- 
nului, Băleanu Spătar şi Retoridi Agă (4). | 
Pe la mijocul lui Iunie, Costache Ghica destăinuiă unui funcţionar 

austriac temeiurile pentru .cari Domnul şi boierii fusese siliți să plece 
din București. In urma desbinării dintre Domn și Miloradovici, acesta, 
fusese atât de supărat, încât se înțelese cu Turcii pentru ca aceștia 
să pună mâna pe Domn 'în drumul lui spre Focșani sau în Focșani. 
Prin ajutorul Principelui Dolgoruki căzură în mâinile lui Ipsilant trei 
scrisori,- în cari erau iscăliţi patru boieri și din cari se vedeă toată 
cabala.' Domnul trimise îndată aceste scrisori Impăratului Rusiei prin. 
Marchizul de Saint Aulaire, care fusese însărcinat să, arâte 'Țarului 
că, pe câtă vreme Miloradovici va comandă, oștirea dinȚara-Românească, 
Ipsilant nu se va mai întoarce în București, din cauză că priveşte si- 
guranța lui personală ca ameninţată ; mai cereă ca comanda, oștirii 
din 'Țara-Românească, să fie incredințată lui Dolgoruki. Costache 
Ghica, refuzase să dea, această povestire în scris. Dar împrejurarea 

d 

  

(1) Idem la 1 Iulie 1807, | 
(2) Idem, , | Da i Pe . N , , (3) Langeron, în Hurmuzahi, supl. [, vol, III, p. 149, ne arată pe Nikich comandând la Obileşti 409 cArnautes nouvellement levesa. 
ț$) Corospondentul anonim din București la 1 Iulie 1807.:-.--..
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fiind adusă de acel funcţionar austriac la cunoştinţa Mitropolitului, 
acesta, îi răspunse că și el auzise despre aşă cevă (1). 

Iată, cum povestește Langeron această întâmplare 
Ipsilant nu puteă să rămână în București unde eră expus urii nc- 

împăcate a lui Miloradovici și a lui Filipescu. El se hotări să pă- 
răsească Ţara-Românească unde, deşi eră tot Domn, nu mai aveă 
nici: putore nici influenţă, și să plece la lași cu Rodofinikin. 

Filipescu înștiințat despre această, plecare, avu perfidia, s'o aducă 
la cunoștința, Nazirului dela Brăila. Expresul pe care îl trimise aveă 

"dela Miloradovici un pașaport ce şi-l procurase cu mare ușurință, 
deoarece înșelă pe acel general când și cum voiă; poate chiar că 
Miloradovici, pe atât de neîndurat şi de primejdios în ură pe cât 
eră de entusiast și de ușor în afecţiuni, aveă cunoştinţa acestui plan 

- care îl mântuiă de Ipsilant. Acest lucru dacă nu se poate afirmă, 
se poate bănui. In orice caz, Nazirul Brăilei având cunoștință de 
plecarea, lui Ipsilant, se hotări să-l prindă, însărcinând cu această 
întreprindere pe tânărul Ciapan Oglu. 

Acesta, străbătu în două zile distanţa dintre Brăila și Buzău unde 
ajunse numai cu un ceas după trecerea, lui Ipsilant. Ar fi pus fără 
îndoeală mâna pe Domn, dacă acesta n'ar fi urmat sfatul lui Rodo- 
finikin care, mai fin şi mai bănuitor decât Domnul despre măsurile 
ce ura dușmanilor lui puteă să le pună la cale, îl făcu să treacă 

“îndată Buzăul, deși această, apă eră atunci foarte mare și trecerea, 
ei primejdioasă. 

Ciapan puse mâna pe câtevă echipajuri de ale lui Ipsilant rămase 
în urmă, arse orașul și măcelări pe bieții locuitori, sub ochii lui 
Camenski care își aşezase tabăra dincolo de Buzău şi nu puteă să 
treacă râul (2). 

Voiu observă că în această povestire a lui Langeron este o gre- 
goală: Ipsilant nu plecă din Bucureşti din pricina neînțelegerii cu 
Rușii, ci din.cauza retragerii lor şi de frica 'Turcilor. | 

Pe la 1 Iulie 1807 sosise. la București vestea despre încheierea, 
armistițiului, între Ruși şi Francezi; Caimacamul (Varlam) asigură 
chiar că se. încheiase pacea, iar Miloradovici nu-şi ascundeă cre- 
dinţa că Moldova, Ţara: Românească și. Basarabia vor rămâneă Im: 
păratului Alexandru. | 

O corespondență din acea zi ziceă că lui Ipsilant i se ridicase orice 
amestec în ocârmuirea Moldovei, dar că s'ar află șezând în Bârlad. 

(1) Id. altă scrisoare dela £ Iulie. 

(2) Vezi capitolul următor. 

Analele 4. R—Ton. XXXI.— Memoriile Secţ. Istorice, , 9
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Pribegii primise încă din Iunie (1) scrisori dela Varlam, prin cari 
acesta îi făceă, în numele Domnului, răspunzători. pentru. fuga lor.. 
Domnul tăgăduiă că :le-ar fi dat voie să lugă, că, în urma, stăru- 
ințelor bătrânului Ban Ghica, învoise pe boieri să-și pună familiile 
la adăpost. Boierii se legase doară prin jurământ să rămână pe loc 
câtă vreme se vor află trupele rusești în ţară și să îngrijească îm- 
preună cu Domnul de îndestularea lor și, în cazul când: Ipsilant: ar părăsi Bucureștii, să-l urmeze. Dar oi nu se ținuse de legăturile lor și din această pricină îndestularea ostirilor rusești lăsă mult de dorit. li somă să se întoarcă, arătându-le că va da uitării greșe- lile lor și că, dacă nu vor fi următori, vor pierde cu totul: favoa- rea Impăratului Alexandru. i 
„La aceasta pribegii răspunseră printr'o scrisoare către Domn și printr'un. protest împotriva acestuia, pe care-l trimiseră, lui Michelson prin: Miloradovici (2).. - | Sa 

„lată mai întâiu textul scrisorii în limba grecească și.purtând data, de 30 Iunie 1807, co o trimisese Ipsilant -pribegilor (3): 

„ “Teama şi. îngrijirea caro va îndemnat să nu fugiţi cu noi ci:să mer- geţi la Brașov, este .de obşte cunoscută. Insă această teamă precum şi orice îngrijire s'a împrăștiat prin faptul că s'a stabilit din toate părţile o fericită, înțelegere despre care trebue să aveţi cunoştinţă. Această . scrisoare să. vă slujească de înştiinţare că toate aşezămintele iubitei noastre patrii au primit o asemene prefacere ce nu aţi fi fost în stare măcar s'0 închipuiţi. In cu- rând fi-va această ţară descăreată de : toate poverile răsboiului și bucură: se-va de o dorită: și veșnică fericire. Despre aceasta simţim : din pricina:cu- 
noscutei vouă a noastrei osârdii şi bunavoinţe o nemărginită bucurie şine : silim să întrebuințăm toate mijloacele pentru cel mai mare. bine al acestei 
eri pe care o privim ca patria noastră, Despre această bucurie nu lipsim a vă împărtăşi, deoarece noi, ca şi Dumneavoastră, am dorit totdeauna din inimă ca ţara să fie mântuită de grelele sarcini sub povara : cărora zăceă de atâta timp, Suntem din această pricină hotăriţi să ne întoarcem la Bu- 
cureşti, la scaunul nostru, trimiţându-vă această plăcută veste prin Vistierul 
nostru, Costache Varlam, după a cărei primire veți aveă să vă întoarecți neîntârziat în Bucureşti spre a vă bucură iar în patria voastră, ca nişte a- devăraţi patrioţi, de linişte şi de fericire. Nu ne îndoim de loc deci de 

  

(1) Corespondentul anonim din Bucureşti dela 11 Iulie 1807, 
(2) 1d. dela 21 Iulie 1807, 
(3) Id. anexa la scrisoarea din 1' August 1807,
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întoarcerea Dumneavoastră şi nădăjduim că la intrarea, noastră în Bucureşti, 
care va avea loc peste câtevă zile, vă vom găsi acolo.  Neîndoindu-ne de 
încrederea ce o aveți în noi, sperăm că fără a aşteptă ca cererea noastră 

„Să fie ajutată de vreo acţiune străină, propriul Dumneavoastră îndemn la 
acea, întoarcere va aveă, partea, cea mai mare. 

Prelungirea mai departe -a petrecerii Dumneavoastră în Braşov ar fi po 
viitor cu atât mai neîndreptăţită şi mai vrednică de certare, cu cât orice 
temere sau îngrijire este pe viitor cu desăvârşire înlăturată», 

lat răspunsul dat de Mitropolit şi de boierii băjeniţi la Brașov, 
sub data de 6 Iulie st. v. 1807, la scrisoarea .de mai sus alui 
Ipsilanti: 

î 
. 

«Dumne?eul nostru a mântuit țara de jalnica ei soartă și a ridicat-o iar 
în starea dorită, căci dela rău a trecut la bine. Această veste a ajuns la 
urechile noasee î încă înainte de porunca trimisă de Măria Ta, pentru. care 
nu puţin nc-anubucurat și am mulțămit lui Dumnezeu din inimă, precum 
şi nc-am rugat entru buna stare pe viitor a patriei noastre. Sperăm cu 
toții că prin acestea toţi: locuitorii țerii noastre să dobândească veșnică fe- 
ricire, că de acum Înainte vor fi mântuiţi de povara grea a contribuţiei și - 
mulţămim pentru aceasta prea puternicului și prea milostivului nostru mo- 
narh, care va aveă în'prea: milostivă privire şi binele pe viitoral acestei ţeri. 

In urma acestei .veşti atât de îmbucurătoare, am fi avut ca cunoscuți pa- 
trioți să. ne întoarcem 'la „București și în patria noastră, dacă nevoile și slă- 

_biciunea pricinuită în urma călătoriei încoace nu ne-ar fi împiedecat. Avem 
"în privire pregătirea de cu vreme a tuturor celor trebuitoare pentru acea 
întoarcere și avem cinstea să rămânem cu cea mai supusă plecare a Măriei 
Tale prea plecate slugi : 

Dimitrie Ghica Ban, 
Dimitrie Racoviţă Ban, 
Costache Ghica Ban,. 

Constantin Filipescu, Mare . Vistier, 
Răducan Golescu Vornic, 
Isaac Rallet, 

“Grigorie Ghica, 
Răducan Slătineanu Vornic, 

"Barbu Ştirbeiu Vornic, 
Mihail Manu Vornic, 

Dositeiu, Mitropolit 'Țerii-Românești 
Nectarie, Episcop de Râmnic, 
Iosif, Episcop de Argeș, 
Constantin, Episcop de Buzău.
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Jalbă adresată de Mitropolit, Hipiscopi și toți boierii mai marelui 
comandant al Oștirii Generalului Michelson. 

Am avut cinstea, în scrisoarea înaintată Excelenței Voastre încă dela 23 
Aprilie, să-i arătăm nu numai reaua stare a patriei noastre, dar şi toate asu; 
pririle şi poverile cari izvorăsc din reaua 'ocârmuire a Domnului nostru 
Ipsilant. Excelenţa Voastră a binevoit întradevăr să ne mângâe că nu va 
lipsi să aducă acele ale noastre temeiuri de plângere prea milostivului nostru 
monarh, pentru ca Mărirea Sa, spre dorita mulțimire a locuitorilor, nu 
numai să mântuie această ţară de acest rău firesc, dar încă să-i dea d ocâr-. 
muiro mai bună și mai blândă. Pe,.când erau în așteptarea încuviințării ru- 
gămintei - noastre, am văzut că Ipsilant a fugit din Bucureşti și din ţară, 
luând cu sine nu numai banii storşi dela vrednicii de jale locuitori ai acestei 
țeri prin impunerea grelei sarcini a contribuţiei, apoi n'a plătit nici datoriile 
ce le-a făcut, nici măcar birul și dările ce le ridicase din țară cu doi ani 
mai înainte. spre a le trimite la Constantinopol. N'a plătit nici cele adunate 
din ţară în cele de pe urmă șase luni pentru trebuințele oștirii împărăteşti, 
deși eră dator să le plătească, căci în aceeaș vreme încărcă/țara cu neiertat 
de multe contribuţiuni. Apoi el a mai luat cu sine toate protocoalele și 
alte scrieri: spre a no râpi prilejul do a-i cere socoteila ce este dator să 
dea dela 1802 când a început să domnească. p 

Moldova care a fost mântuită de Domnia lui Ipsilant.prin ocârmuirea 
rânduită în acea Cnejie.-și care se găseşte astfel în dorita bună stare, deş- 
teaptă în noi dorința să aducem și țara noastră într'o stare la, fel şi, în pri- 
vinţa ocârmuirii de pus, să ne referim la răsboiul trecut când, dela 1770 
şi până la încheierea păcii dela 1774, ţara a stat fără să fiie Domn, fiind 
ocârmuită numai de .noi, însă sub preşedinţia unui poruncitor rusesc. In 
lipsa Domnitorului Ipsilant, dela August 1806 şi până la întoarcerea sa, tot 

„noi am ocârmuit-o procurând la vreme şi fără de Domn toate cele trebui- 
toare oștirii. | 

Indestularea tuturor celor atârnând de armată eră adusă la îndeplinire de 
către ocârmuire, iar -el (Ipsilant), ca cunoscut dușman al patriei, ne-a învi- 
novăţit şi ne-a pârit, din care cauză ne-am și împrăștiat. Iată pentru ce ne 
rugăm prea plecat, pentru a doua oară, do mila Excelenței Voastre ca să 
binevocască a mântui această ţară de asupririle şi sarcinile cari toate provin 
dela reaua ocârmuire a lui Ipsilant şi a face ca într'însa să se orânducască 
o astfel de ocârmuire, cum preînalta chibzuinţă a binefăcătorului nostru va 
găsi mai cu cale. Excelența Voastră' să binevoească a mijloci cu milostivire 
ca o comisie nepărtinitoare să cerceteze dreptele noastre plângeri şi să 
facă lumină asupra tuturor greșelilor făptuite. In. scurt, încredinţăm soarta
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ţerii noastre chibzuinţei Excelenței Voastre, ca mântuitorul «ei, și ne 'mai 
rugăm să poruncească Caimacamului Domnitorului Ipsilant ca încasările 
contribuţiei și a tuturor dărilor netrebuitoare (peste cele într'adevăr trebui- 
toare armatei), puse fără de știința noastră, să înceteze, cu adăogire ca Ip- 
silant să dea .socoteală despre cele luate de el pentru trebuințele -armatei,: 
deoarece locuitorii cei asupriţi ai patriei noastre no supără zilnic şi aici 
cu plângeri în această privinţă. 

La 16 Iulie (st. n.) sosiă în Braşov alt adjutant al generalului 
Miloradovici, aducând familiei Filipescu o scrisoare a generalului, în 
care acesta, arătă că primise plângerea împotriva, lui” Ipsilant și în- 
credință că a trimis-o la locul cuvenit. Mai adăogoă că pacea în- 
cheiată între Rusia şi Franța (ivatatul dela Tilsit) dădea celei dintţâi 
Basarabia, Moldova şi 'Ţara-Românească cu cetățile, astfel că, po 
viitor, Dunărea aveă să alcătuească hotarul între Rusia și Turcia. 
Mai anunţă și încheierea unui armistițiu de 30 zile. 

„Cu o zi înainte sosise in Braşov un curier trimis de. generalul 
Sebastiani lui Napoleon. Curierul eră întovărășit de senatorul francez 
Doulcet de Pontâcoulant care aduce lui Napolon prezenturile noului 
Sultan. Dar ei căzuse aproape de Vidin în mâinile unei cete de Sârbi 
cari ucisese pe 'Tătarul ce se găsiă cu ei şi le luase atât prezenturile 
Sultanului cât și tot ce aveau asupra lor. Senatorul rămăsese în Bu- 
curești_ spre a-și procură colo de trebuință și apoi a- şi urmă calea prin 
Orșova. 

AVI. 

OPERAȚIUNII. E MIL ITARE IN ȚERILE ROMÂNE DELA DECLARAREA 
| RĂSBOIULUI DE CĂTRE TURCI PÂNĂ LA TRATATUL DELA TILSIT ȘI DE. 

| , „ARMISTIȚIUL DELA SLOBOZIA. 

Ducele „de Richelieu alcătuise un: corp 'de voluntari, compus din 
șase regimente, trei pedestre și trei călări, numărând fiecare câte 
500 oameni. Erau comandaţi de ofiţeri (ruși) congediaţi şi de 
oameni ieşiţi din cancelarii, de Greci, de Moldoveni, de Ruși izgoniți 
din slujbă, de scriitori, de calfe de negustori dela, Odesa și de “slugi 
fugite dela stăpâni. Soldaţii erau o adunătură do hoţi și de dezertori 
de toate neamurile, de Jidovi și de Ţigani. Erau înarmaţi cu săbii 
ruginite, cu sulițe, cu halebarde și pistoale. 

Comanda peste ei fu încredințată Principelui Cantacuzino, Mol- 
dovan, care părăsise slujba rusească cu gradul de locotenent-colonol, 
un protejat al Ducelui de Richelieu,
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Langeron zice de el: 

«Cantacuzene avait fait semblant de servir dans la guerre de 1788. Dans: 
celle-ci il ne jugea pas ă-propos de faire mâme ce semblant: il €quipa tres 
mal ses volontaires mais assez bien ses haras ot les troupeaux de ses terres.. 
Ctait un fort bon homme, mais il n'âtait rien moins que. militaire (1). 

Pe lângă aceste regimente de voluntari mai erau încă alte patru 
de așă ziși Cazaci ai Bugului. Erau alcătuiți dintr'un mare număr 
de vagabonzi: Moldoveni, Greci, Munteni, Unguri dezertori, Sârbi 
pribegi, soldaţi ieşiţi din slujbă şi câțivă proprietari ruși seduşi de 
climă cari, după pacea dela 1791, se așezase pe Bug unde Impă- 
răteasa Ecaterina le hărăzise moșii și privilegii, exemptându-i de dări 
sub îndatorire :de a face un serviciu asemănător cu al Caza- 
cilor. Erau îmbrăcaţi căzăcește și aveau cai buni, dar erau 'sol- 
dați și mai proști decât voluntarii: aceștia se bătură, câte odată, dar 

- Cazacii Bugului o rupeau de fugă de câte ori zăriau vreun Turc. 
„După întâia campanie, neputându-se face nimic cu ei, [ură trimiși 

in Polonia spre a păzi cordoanele vamale (2). Fusese puși sub co-. 
manda aceluiaș Cantacuzino care comandă voluntarii, dar care în 
tot timpul campaniei rămase la Chișinău, sub cuvânt de a face pesmet. 
“Trupelo rusești din Bugeac, cari erau sub comanda lui Meyen- 

dori, rămâneau în defensivă. Generalii ruși aveau mare. frică 
de Pehlivan și Michelson scrise, la 13/25 Ianuarie, lui Langeron să 
lie cu toată privigherea spre a împiedică ca Pehlivan, intrând în 
Polonia prin Dubasari, să nu se împreuneze cu Napoleon (3). 

La 10 (23) şi la 29:(10) Ianuarie 1807, Pehlivan încercând 
să surprindă niște detașamente rusești la Mosaid și la Curman- 
chiu, fu respins cu pierderi, dar la 10 (22)' Pevruarie e! :repurtă 
un succes asupra unuia din cei mai buni generali ruși, Voinov. In 
aceeaș zi Langeron împrăștiă un mare convoiu de Tătari (4). 

Dela, mijlocul lui Fevruarie satele tătărești din. Basarabia fură 
părăsite și dispărură. O parte din Tătari, supunându-se ordinului gu- 
vernului rusesc, trecură Nistrul şi se așezară în Rusia. Dar cei mulți 
se duseră la Ismail, mărind astfel numărul apărătorilor cetăţii (5). 

1) Langeron in Hurmuzati, supl. |, vol. III, p. 121, 
(2) Ibid., p. 121. 
(8) Ibid., p. 123. .. 
(3) Ibid., p. 124 și 125. 
(5) Ibid,, p. 125.



493 ARHIVA SENATORILOR DIN CHIŞINĂU, 1. 135 

Michelson, după declaraţia, de răsboiu a Porții, ordonă ca, locui- 
torii turci ai cetăților cari se predase să fio priviţi ca prinși de 
răsboiu şi să fie transportaţi în Rusia. Acest ordin crud fu adus 
la indeplinire și nenorociții locuitori turci, duși sub escortă ca niște 
criminali, pierdură obiectele lor cele mai prețioase, siliți fiind să 
le vândă pe preț de nimic, căci deoarece fusese vestiți că trebue 
să plece numai cu o zi înainte, nu putuse închipui mijloacele de 
transport necesare (1). 

La începutul lui Martie - Meyendort și cu Langeron împresurară 
Ismailul. La Iunie, Meyendort neizbutind să iea, cetatea, Michelson 
veni să iea comanda în persoană, dar fără mai mult succes: 

Rămase acolo până după armistițiu, plecând înapoi în Țara-Ro- 
mânească. tocmai la 10 (22) August 1807. 

In 'Țara-Românească operaţiunile militare din Ianuarie și Fevruarie 
1807 fură aproape nule. Michelson voise, după sosirea lui în Bu- 
curești, să, se facă stăpân pe Turnul (Aăgurele), dar nu eră chip 
să iea, cetatea prin surprindere și nu se simţiă în stare, cu trupele 
de cari dispuneă, să întreprindă o împresurare în rogulă. Lăsă deci 
în observaţie, dealungul Câlniştei, între Argeş şi Oli, pe generalul 
Ulanius, Oltenia rămăsese încă neocupată din cauza, lipsei de trupe, 
grosul lor fiind concentrat împrejurul Bucureştilor spre a-l apără 
impotriva întreprinderilor. lui Mustafă Bairactar dela Rusciuc, 

Serghie Camonski eră însărcinat să observe, din Slobozia, cetatea 
Silistriei; husarii ruseşti gonise pe Turci din Călărași. 

In Ianuarie 3.000 'Purci ieșiră din Turnu începând să prade im- 
prejurimile; Rușii atacându-i cu puţină cavalerie, fură, bătuți la 
Măgura pierzând şi un tun. - 

La începutul lui Martie. Michelson, cu 10.000 de oameni, între- 
prinse o expediţie în rataoa Giurgiului, având de scop 'mai ales 
prădarea bogatelor sate din acea rată. Vreo 5.000 de Turci le 
ieșiră, inainte la Turbaţi, dar fură bătuţi. Michelson rămase şase săp- 
tămâni imprejurul Giurgiului, distruse toate satele și luă cu dânsul 
toată pânea, ce o găsi în ele. 

Tot atunci, Serghie Camenski se indreplă cu toate irupolo de 
cari dispuneă,; dela Slobozia spre Odaia Vizirului, în 1'aiaoa Brăilei, 
unde se aflau niște trupe turcești pe cari lo puse pe fugă, ucigând 
pe comandantul lor; apoi, din ordinul lui Michelson, arse toate « sa- 
tele dimprejurul Brăilei. 

(1) Ibid, p. 196. o 
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"După această expediţie el veni să-și aşeze tabăra lângă Buzău, pe malul stâng al Buzăului care, când veniă mare, îi tăiă: comuni- cația cu Buzăul şi cu Dolgoruki rămas la Slobozia. Această rea, dispoziţie permise tânărului Ciapan Oglu să pună mâna pe bagajele lui Ipsilant și să ardă Buzăul, când, la începutul lui Iunie, Domnul părăsi Bucureşti, spre a merge la Iași. Dolgoruki fiind prevenit, ajunse prea, târziu și Ciapan Oglu se strecură printre ei ;. fu ajuns de Camenski numai sub zidurile Brăilei. 
La sfârșitul lui. Maiu, Marele Vizir Mustafă, Celebi izbutise să adune la, Silistria, vreo 30.000 de oameni, mai mult adunătură de- cât oaste. EI trecu Dunărea, se stabili și se întări în ostrovul Borcei din fața Călăraşilor, pe care îl ocupă. 
Această mişcare a. Turcilor și temerea ca nu cumvă Mustafă Bai- ractar să . întreprindă vreo lovitură asupra Bucureștilor, 'împre- jurul căruia, se găsiau. puţine trupe, făcii pe Michelson să dea ordin lui Miloradovici să evacueze capitala 'Ţerii-Românești și să se re- tragă spre Siret. Acestui ordin de evacuare se datori panica și fuga din București a Domnului, a boierilor și a tuturor autorităţilor, fugă despre care am vorbit în. capitolul precedent. 
Mustafă Bairactar, după sfatul adjutantului General Mriage, trimis de Napoleon 'Turcilor spre a-i povăţui, ieși din Giurgiu cu 8—10.000 oameni și se îndreptă spre București. Marele Vizir, în loc de a înaintă cu toate trupele lui, se mulţămi să trimită: la Obilești 4— 5.000. de oameni cu 5 tunuri, o Miloradovici, cu toate ordinele să se retragă grabnic ce îi dăduse Michelson, ieși din București la 31 Maiu (1 lunie) cu toate trupele de cari dispuneă, îndreptându-se spre Obilești unde, a doua zi, bătu pe Turci cu desăvârșire și îi puse pe fugă. Apoi, fără a pierde vreme cu urmărirea, se întoarse la București unde ajunse în ziua de 3 (15) Iunie și îndată so îndreptă spre Sinteşti, înaintea lui Mustafă, Bai- ractar. Acesta după ce pierduse o vreme prețioasă construind poduri pe Sabar și nu se aşteptă să găsească trupe rusești între el și Bu- curești, se întoarse la Giurgiu. Bucureștii erau -scăpaţi de urgia Turcilor, | , 
Miloradovici puse să se' graveze portretul lui cu inscripţia: Mi- loradovici, mântuitorul Bucureștilor. 
După lupta. 'dela Obilești, nici Marele Vizir nici Mustafa, Bairactar nu se mai mișcară, cel dintâiu din Călăraşi și- cel de al doilea din Giurgiu, deși dispuneau amândoi de 50.000 de oameni și Milo- radovici numai de 6.000. | |
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Generalul Isaiov fusese trimis la începutul lui Maiu în Oltenia cu 
un batalion de infanteriei, 6 tunuri din artileria Cazacilor Donului, 
un regiment de Cazaci şi pandurii români. 

La 17 (29) Maiu bătu, între Izvoare și Albi, lângă Dunăre, un 
detașament turcesc, luând şapte steaguri. La 17 (29) Iunie trecu 
Dunărea la Ostrovul Mare și se împreună cu .5.000 de Sârbi co- 
mandaţi de Cara Gheorghe. La 19 Iunie (| Julie) luă cu asalt în- 
tăririle dela; Malaniţa, ocupate de 5.000 de “Turci, ucigându-le 1.000 
de oameni și fugărindu-i » apoi împresură Negotinul pe care l-ar fi 
cucerit dacă nu ar fi intervenit armistițiul. 

se 

La, declaraţia de răsboiu a Porții, Budberg rispunsese prin o seri- 
soare adresată Marelui Vizir la 26 Februarie 1807, în care ziceă, că, 
«inamicii comuni ai Turciei şi ai Rusiei se folosise de pretextul intrării 
trupelor împărătești in Principate pentru a târi Poarla în prăpăstia 

ce politica lor vicleană o pregătise de atâta vreme». Insă această 
măsură (intrarea trupelor ruseşti în Principate) a fost impusă Ru- 
siei din cauza neobservării tratatelor de către: Turci prin desti- 

„tmirea Domnilor, prin greutăţile puse comerțului rusesc şi prin 
piedecile puse trecerii prin Dardanele a vaselor rusești. 

Majestatea, Sa Imperială ar puteă să renunţe la, obiectele secun- 
dare la cari s'ar interesă Poarta, dar nu poate decât să insiste 
asupra dreptului de. trecere prin Bosfor şi asupra, mănţinerii pri- 
-vilegiilor harăzite Moldovei și 'Țerii-Româneșşti, deoarece atât inte- 
resele nemijlocite cât şi demnitatea Majestății Sale sunt legate do 
ele. Indată, ce aceste două, puncte principale vor fi puse la cale și 
Poarta va, fi dat chezăşii îndestulătoare pentru viitor, Impăratul Ru- 
siei va restabili cu bucurie legăturile de prietenie cu Poarta (1). 

Rusia, pentru negocierile secrete având de scop pacea, întrebuinţă 
şi pe Constantin Ipsilant. Intr'o scrisoare a lui către Poartă, tra- 
dusă de Ruffin la 20 Martie st. n. 1807, vedem că, din însărcina- 
rea Curţii rusești, Ipsilant scrisese Porții îndată după intrarea tru- 
pelor rusești în Moldova, pentru a explică.că.: 

Impăratul Rusiei făcând ca trupele sale să intre în Principate, nu-și 
propusese nici invaziunea teritoriului otoman, nici ocuparea sau luarea 
în stăpânire a acelor ţeri. Dorinţa de căpetenie, singura intenţiune a Ma- 

(1) Hurmuzaki, supl. ], vol. II, p. 400.
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jestăţii Sale fusese să depărteze Inalta Poartă dela niște principii con- 
trare politicei sale proprii şi a celorlalte curți ale Europei. 

Acea, scrisoare sosind în Constantinopol după plecarea elciului 
rusesc, probabil că nu se găsise cine so supună Inaltei Porţi: 

Se vede deci chemat să arate Porții că Generalul Michelson este - 
înzestrat cu depline și absolute puteri dela, suveranul său spre a 
trată și a aplană punctele în litigiu. 

Dacă Poarta, ar trimite în Țara-Românească un plenipotenţiar, 
pacea, s'ar puteă, restabili cu mare ușurință pe temeiul următoare- 
lor baze: - LL e 

1. Confirmarea alianţei cu Rusia și reînnoirea alianței cu Anglia; 
2. Ridicarea piedecilor puse la. trecerea prin Bosfor și Dardanele 

a vaselor rusești, a trupelor și a muniţiunilor sale de răsboiu; 
3. Observarea și aducerea la indeplinire a tuturor convenţiuni- 

lor şi a tuturor obligațiunilor privitoare la Țăâra-Românească, și la 
Moldova; * a | 

4. Deoarece aceste Principate sunt, de vreme îndelungată, căl- 
cate și prada unei mulțimi de flageluri, învoirea, pentru nenorociţii 
locuitori ai acestor ţeri, să alcătucască între dânșii oștiri pămân- 

- tene cu cari să se poată apără singuri împotriva năvălirilor tâl- 
hărești. | 

Din corespondenţa schimbată între Napoleon și Talleyrand în luna 
Martie 1807, reiese că cel dintâiu se gândiă să trimită în Moldova, 
la sfârșitul acelei luni, din Varşovia, pe Mareșalul Mass6na. cu 30.000 
Prancezi și 15.000 Poloni, cu cari urmau să se întrunească 40.000 
de oameni comandaţi de Marmont şi cari aveau să vină din Dalmația. In 
aceeaș scrisoare Napoleon însărcinează pe Talleyrand să afle dela amba- 
sadorul turcesc dacă Poarta n'ar dori ca el să trimită, 20.000 oameni 
pentru a acoperi Constantinopolul sau a mătură Dunărea (1). - 

Talleyrand răspunde că Poarta ar vedeă 'cu plăcere trupe tur- 
cești. venind în Moldova din Polonia, dar. nu este sigură, de dispo- 
zițiunile locuitorilor Bosniei, nici destul: de stăpână pe'ei pentru a 
garantă că trupele franceze trimise din Dalmația, n'ar aveă de lup- 
tat cu. greutăţi mari (2). IE | 

În urma acestui răspuns al lui Talleyrand, Napoleon îi răspunse 
să spună ambasadorului ture că nu va mai fi chestiune de a.tri- 
mite: trupe franceze nici la Constantinopol nici prin. Bosnia (1). . 
aa 

(1) D. A. Sturdza, Acte şi Documente relalive la Renaşterea României, |, p. 548. 
(2) Ibid., p. 551.
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„2. Urmau-de pe atunci propuneri de pace între Franţă şi Rusia. 
Talleyrand scriă Impăratului, la 1$ Martie, pentru a-i anunţă că, 

„Rusia, este dispusă să încheie pacea și cu Turcia și cu Franţa, însă 
în chip deosebit cu fiecare şi fără a primi mediaţiunea, . Austriei. 
Budberg a arătat că Impăratul Alexandru este dispus a încheiă 
„pacea cu Turcia pe baza vechilor tratate. Această bază nu ar în-. 
"chezeșlui “Turciei independenţa ei desăvârșită, dar Talleyrand speră 
că această propunere a Rusiei trebue privită ca alcătuind numai o 
primă deschidere (1). 
"Poarta, care reintegrase pe Alexandru Suţu în Domnia Țerii-Ro- 

«mânești nu reintări pe. Calimah, dar numi în locul lui, în Moldova, 
în cursul lunii Martie, pe marele Dragoman Alexandru Hangerliu. 

“La 29 -Maiu Sultanul Selim III, care eră urit de ulemale și de 
ieniceri. fiindcă încercase mai multe reforme și pentrucă, cu drept 
cuvânt, so: bănuiă că voeşte să reformeze cu desăvârșire pe ieni- 
ceri, fu depus- şi închis în seraiu, proclamându-se ca Sultan vărul 
său Mustafă. a 

Ienicerii din oastea Vizirului erau nemulțămiţi, fiindcă. Mustafă 
„Celebi se încercase să destitue pe lenicer-Agasi; ei se revollase şi 
„Vizirul. îi liniștise cu greu restabilind pe lenicer-Agasi și făcându-i 
daruri scumpe. ... | A E NR 

Indată ce aceste trupe nedisciplinațe auziră de revoluţia -ce 'se 
făcuse la Constantinopol. ele declarară că nu vor trece Dunărea până 
ce Marele “Vizir nu va; fi. destituit. Marele Vizir renunță singur la 
comandamentul „oștirii şi o' părăsi; în locul lui fu numit în curând 
Mustafă:: Bairactar. . . SI ” a 
„Rusia își urmă; negocierile cu Poarta; dintr'un răspuns al'guver- 
nului otoman, adreşat la 28 Iunie 1807 (2) lui Pozzo di Borgo, rezultă, 
că acesta îi făcuse propuneri de pace în numele Rusiei......:. . 

In răspunsul său, Poarta începe prin a arătă .că făcuse toate sa- 
crificiile cu putință pentru: a mânțineă; pacea, când -«invaziunea Mol- 
dovei și a-. Țerii-Românești, precum. și luarea. cetăților: Hotin şi 
Bender, cea .mai baljocuritoare violare a dreptului; ginţilor, o silise 
să recurgă la arme». . ILIE Ia IRI ARE Ie 

Provinciile Moldovei şi Țerii-Românești sunt fără cea mai mici 
îndoeală, nu sub stăpânirea Rusiei ci sub-a Porții ; cum dar's'ar 
puteă  tăgădui: Sultanului dreptul” de a numi: sau. de a înlocui pe 
ocârmuitorii lor și de a, adoptă măsurile de ocârmuire ce i sar 

(1) Ibid., p. 553. 3 NR 
(2) Hurmuzaki, supl. [, vol. Il, p. 435. A RI: 

Y 

+
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„păreă mai nemerite: pentru a asigură prosperitatea, acelor provincii ? 
„ Poarta nu reclamă decât: execularea unui principiii do drept natu- 
„ral recunoscut de toate: popoarele: «să: nu faci altora: ceeace nu 
ai voi'ca 'să ţi-se facă»..Ar permite oare Curtea rusească unei pu- 
teri străine .să se. amestece în administraţia provinciilor 6i? -. 

„-. : Poarta, dorește sincer. pacea, dar nu o va încheiă decât dacă pacea 
ii va asigură -neatârnarea cea mai desăvârșită. Poarta preferă. să 

'se îngroape; sub. ruinele patriei mai degrabă decât: să mai încheie 
tractate de pace la fel cu acele ce i-au fost smulse până astăzi cu 

„sila.. Rusia .să roiă îndatorirea, să nu se mai aniostece nici într'un 
«Chip, nici: în. afacerile. Moldovei: și . Valahiei, nici în cele . comerciale 
ale. Porții, :nici în ale : raialelor sau supușilor săi, să restitue par- 
tea din. Georgia. ce. a uzurpaft-o. precum -și forturile! dela. Anacra 
şi pacea va fi în, curând:: încheiată cu concursul aliaților. Inaltei 
Porţi; :de:alo căror. interese: aceasta nu se va despărți niciodată. - 
i: Precum: rezultă -din:răspunsul de faţă, un toren de înțelegere eră 
greu de găsit. aa 
"In. acest timp. însă, .cu tot răsboiul, uvraau tratări hecontenite în- 
tre Rusia” și Napoleon. Rusia voiă să încheie pacea numai cu Franța, 
cerând: să fie lăsată a trată cu Turcia în chip cu totul deosebit, 
iar Napoleon voiă ca tratatul de paco să fie discutat : și. inchoiat, 
de -toate .puterile: beligerente (1). ....: A ia 
„ii La 26. Aprilie: Napoleon însăreină pe Talleyrand.: să comunice 
Porții, prin S6bastiarii, ce-fel de .projpuneri i se făcuse, dar că el re- 
fuzase să trateze :despre pace: fără aliații lui, printre cari Poarta 
este cel dintâiu, și ca Poarla, să trimită solului ei instrucțiuni spre a-l 
pune. în stare să iea parte: la congres, la Varşovia, dacă se va ţineă 
acel congres. Repotă că a va: despărți niciodată cauza lui. de 
a Porții. Indată ce Vizirul va fi trecut Dunărea, şi Danţecul (Danzig) 
va fi căzut,:se.va.pune în mișcare spre a izgoni.pe Ruși (9). -- 
“Din cele. cei le. găsim întrun. memoriu rus din Iunie: 1807,. .tra- 
tând despre: bazele negocierilor, vedem că la acea vreme Rusia își 
dăduse seamă .că:.nu va puteă obțineă dela Napoleon să. încheie 
separat pacea cu el: aie 
Sa RT DE a 0 IND a N a ie 
1.3. «Ievacualion de la Moldavie et de la Valachie. II serait sans doute î 
d6sirer qu'en faisant: la.-paix avec: la:France nous. puissions conserver 'la 

ARI) : . a B . : Da : 1 

  

(1) Ibid., p. ă - 398 şi urm. 

(2) Ibid,, p. 561.
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facult6,de nous arranger de gr6 ă er6 avec la Porte. Mais comme il ne 
faut pas se flattor de pouvoir 6viter Pintervention de Bonaparte dans cet 
arrangement, il: faudrait. tâcher, en promettant l&vacuation des deux prin- 
cipauts, d'obtenir pour condition que, jusqu'ă la paix definitive entre la 
Russie et la France, la Moldavie et la Valachie resteront en pleine. jouis- 
'sance des droits et. privileges i elles concâdâs depuis le traite de Kainardji (1). » 

Rusia, eră, chiar dispusă să, facă concesiuni în privinţa stipulaţiu- 
nilor conţinute în tratatul. dela Cainargi; iată ce găsim într'o anexă 
la. memoriul în chestiune: .. | | Ma 

cm. Tuurqazie, La Russie est prâte â S'arranger avec la Porte sous la mâ- 
diatisa de la France et sur la base des trait6s qui ont subsist6 jusqu'ă, la 
„derniăre rupture. Elle fera mâme le sacrifice de tels des avantages que lui 
assurent ces trait6s, en autant que cela sera possible (2). 

Se vede că oamenii de' Stat ai Prusiei tot încă nu dobândise o 
idee clară a situaţiunii, căci la memoriul prezentat lă 22 Iunie 1807 
Regelui Prusiei: de. către Hardenberg, se găsește  o.anexă desvol- 
tând un plan întreg de pacificare generală şi o alianţă între Franţa, 
Rusia 'și Prusia, care alcătueşte totodată și un plan pentru împăr- 
țirea Turciei. Se propune prin acest plan a se da Rusiei Moldova 

| întreagă cu Basarabia și Țara-Românească, până în-0Olt; iar. Aus- 
triei, să i se dea Oltenia, Dalmația, Bosnia și Serbia; : Regele de 
Napoli se obțină Albania şi Insulele Ionice, iar Franţa, să aibă 'Posalia, 
Livadia,. Negroponte, Morea, Candia și toate. inșulelo europene ale 
Arhipelagului (3). 

„Chiar după încheierea, armistițiului, Hardenbesg stărue pe Mâna 
Suveranul său pentru ca. planul de. împărțire al “f urciei i expus mai 
sus să,;fie- pus sub ochii lui Napoleon. 
Prin tratatul. dela Tilsit din 7 Iulie 1807, 3 Napoleon, în aparență, 

se țineă, de legăturile cu Poarta. N Su 
Tratatul conţineă următoarele “hotăriri : a 

î câri, 21, "Toutes les hostilites cesseront immediatoment, sur terre ot sur 
mer; entre les forces de S.M. Pempereur de toutes les. Russies et. celles de 
Sa Hautesse, dans tous les points ou la nouvelle de la signature du „prâsent 

  

(1) Ibid, p. 362. 
(2) Ibid., p. 566. 
(8) Ibid,, p. 509,
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trait6 sera officielement; parvenue. Les hautes parties contructuntes-la feront 
porter, sans' delai, par des courriers extraordinaires, pour :qut'elle parvienne 
le plus promptement: possible aux &en6raux et commandants respectifs. - 
„«ârt, 22. Les troupes russes'se retireront des provinces de Valachie et 

de Moldavie, mais les dites provinces ne pourront tre occupâes par les 
troupes de Sa Hautesso jusqu'ă l'echange: des _ratifications du futur traite 
de paix dâfinitive entre. la Russie et la Porte Otiomane (1). | 

«Art. 23. S.M. Pemperâur de toutes les Russies accepte la mâdiation de 
S. M. Vempereur des Frangais, roi dltalie, ă lelfet de negocier et conclure 
une paix avantageuse et honorable aux deux empires. Les plenipotentiaires 
respectils se rondront dans le lieu dont les parties interessces conviendront, 
pour y'ouvrir et suivre les nâgociations, | a a 

«Art, 24, Les dâlais dans lesquels les hautes parties contractantes devront 
retirer leurs troupes des lieux qu'elles doivent quitter en cons€quence des 
stipulation ci-dessus, ainsi que lo mode d'exâcution des diverses clauses 
que contient le prâsent traite, seront fixes par une convention spâciale». 

Poarta, căci tratatul dela, Tilsit, adus la cunoștința lumii întregi, eră 
însoțit de două acte, amândouă secrete, unul intitulat: A7ficole se- parate și secrete ale tratatului de pace și de amiciție dela Tilsit, din 7 lulie.1807(2) și celalalt: Tratat de alianță ofensivă şi defen- sivă dintre Franța și Rusia (3). Tustrele. actele. erau. datate din. 
aceeaş zi : 7 lulie 1807... ae i 
“Printre articolele separate se găsiă unul (art. 4) prin care Im- păratul Rusiei se îndatoră să recunoască pe M. S. Regele de Na- 

„Am. zis că Napoleon se: ţineă, în apaență, de legăturile lui cu 

poli, Iosef Napoleon, ca Rege al Siciliei, îndată ce Regele Ferdi- nand IV va .fi dobândit o sudemmnitate ca Insulele Baleare sau Insula Candia (Creta) sau orice alta. de daceeaș valoare. 
Napoleon se gândiă deci .să îndemnizeze, la caz de trebuință, pe Ferdinând IV cu o insulă aparținând âliatului său. Tratatul de alianță eră mult mai categoric. „i n pa lată ce rostește la, articolul 8: .. 
«Pareillement, si par une suite des changement qui viennent de se faire ă Constantinople, la Porte n'acceptait pas la mediation de la France ou si apr&s qu'elle Paura acceptâe, il arrivait que, dans le dâlai de trois mois apr&s Pouverture des negociations, elles n'cussent pas conduit â un resultat 

(1) Ibid., p. 580, 
(2) Ibid., p. 581. 

(3) Ibid,, p. 582.
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satisfaisant, la France fera cause commune avec la Russie contre la Porte 
Ottomane, et les deux parties contractantes s'entendront pour soustraire 
toutes les provinces de l'Empire Ottoman en Europe, la ville de Constanti-, 
nople et la province de Romelie:exceptâes, au joug et aux vexations des 
“Tures (1. . .. | | 

“Nu încape îndoeală că în: desele convorbiri intime ce au avut loc 
la Tilsit între cei doi Impărați, sa vorbit mai pe larg despre 
împărțirea Turciei Europene ; vedem pe Impăratul''Rusiei, în con- 
vorbirile lui posterioare cu Savary „referindu-se de repeţite! ori la 
făpăduințele ce-i făcuse Napoleon în această privinţă (2).. Contele 
Rumianţov, cancelarul. lui Alexandru, califică, față, de Savary, îm-: 
părțirea Turciei de grand ouvrage (3). - 
“Ca pretext pentru această schimbare de front a politicei sale către: 

Turcia, Napoleon dădeă, față de: Impăratul Alexandru, : răsturnarea 
lui Selim care i-ar fi dovedit că Impărăţia, turcească 'nu mai “putea: 
subsistă în Europa (4). ta Ia e 

Napoleon nu aveă interes la. împărţirea, Tureiei,: dar îi: conveniă- 
să stârnească, poftele lui Alexandru în această privință, sperând că 
acesta, pentru ale puteă satisface, va, închide ochii asupra compen- 
saţiunilor ce Napoleon aveă de gând să le caute. aiurea și anume 
în Silesia, pe care voiă s'o păstreze penţru dânsul, dobândind astfel. 
o pozițiune din care puteă să privegheze și să. amenințe totodată 
Prusia, Rusia și Austria și'să dea grabnic ajutor nouăi sale creaţiuni, 
Marelui Ducat al Varsoviei. Dar la Iulie 1807, dacă, Napoleon cunoșteă 
anume obiectul poftelor noului său aliat, el se păzise să i se des- 
chidă asupra aceluia al poftelor lui. E | 

Armistițiul dela Tilsit fusese comunicat lui Michelson la 13 Iu-" 
nie (5) st. v., poruncindu-i-se să se abțină dela orice act de osţi- 
litate asupra 'Turcilor, dacă, aceștia primesc să i se conformeze și 
ei. La 28 Iunie i se adresează, tot din Tilsit, un 'rescript. împără- 
tesc însoţit de un extract al' tratatului de pace, rescript în care 
i se dau instrucțiunile următoare : 

(1) Ibid., p. 584. , - , 
"42) Ibid., rapoartele lui Savary din 6 August 180%,-p. 591; din 9 Octomvrie, p.. 615 

şi din 4 Noemvrie, p. 623. ; Ie i | 
(3) Ibid., p. 615. 
(4) Ibld,, p. 589.. . | pe 
(5) Ibid.,.p. 589. | Sa i
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«Cu toate “că s'a zis pozitiv în al. 25-lea articol al acestui act că armata, 
mea va evacuă.. Moldova şi Țara-Românească, totuş s'a stabilit între mine 
și împăratul Napoleon că evacuaţiunea armatei încredințată Domniei-Voastre 
va depinde de următoarele. împrejurări, ădică: ca Poarta să consimtă : a. 
primi mediaţiunea Franţei pentru încheierea păcii sale cu Rusia, să se în- 
datorească și din parte-i să- şi retragă armata din 'Țara-Românească Şi să 
nu nai, ocupe. nici acel: prihcipat,. nici Moldova câtă - vreme: vor: ţinea .ne-. 
gociaţiunile pentru pace și,. în, sfârșit, ca primind ..mediaţiunea,, Franţei, să 
numească pe plenipotenţiarii, ci, pentru. negoiaţiuni și “pentru restabilirea 
păcii cu.noi. o nu | 
Vă, însăreinez să comunicaţi aceste condițiuni Marelui Vizir și să-i! “pro- 

puneţi să încheie, pe. baza lor, o convenţie . preliminară, în -care. toate ar! 
ticolele sus zise vor trebui înserate. în chipul cel mai: clar. Dacă o aseme-; 
nea convenţiune, este încheiată, veţi retrage din Moldova şi din Țara-Ro- 
mânească armata pusă sub comanda. Domniei- Voastre și veţi ocupă pozi=! 
țiunea ce o veţi crede. mai nemerită dincoace de Nistru.. Dacă, dimpotrivă, : 
Marele Vizir, sub un pretext oricare, nu ar consimţi la -toate' condiţiunile 
sus menţionate, veţi aduce: la îndeplinire instmuețiunile: mele dela: 15 ale 
acestei luni păstrând poziţiunile voastre actuale. . mi 

“Totodată se. face cunoscut lui Michelson că Lascarov esto însărei- 
nat mai în special. cu negocierile şi i se anunță sosirea colonelului | 
francez Guellemninot, însărcinat să confirme Marelui Vizir propune-, 
rile făcute de Ruși și apoi să plece. la Constantinopol. . IE ME 
Dintr'un, raport. al lui Savary. din 6 August reiese că, a doua zi 

după, sosirea acestuia la, Petersburg, adică la 24 Iulie. st. n., Impă- 
ratul Alexandru îi și vorbise despre, cele ce Napoleon îl făcuse să, 
sper'e, adăogând că:, E îă | 

Impăratul care "judecă mai bine decât oricine, s'a „pirut că vede că Im-. 
părăţia dela Constantinopol n nu poate. să continue a „ocupă încă multă vreme 
un loc printre. puterile Europei. !, : 

Am vorbit înult despre” aceasta ; şi mărturisesc că dacă această putere 
trebue să se pr ăbuşească înluna din zilele acestea, poz ijiunea Rusiei o face 
să spere că va moșteni o parte din rămășițe (1). 

Nogociaţiunile pentu armistițiu“ avură loc la Slobozia, comisarul 
turcesc eră Galib Efendi, cel rusesc Lascarov. Langeron pretinde (2) 

  

(1) Ibid., îbid,, pag. 591 sq. 
(2) Langeron în Huarmuzaki, supl. I, vol. III, pag. 149,
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că la aceste negocieri, pe lângă Guilleminot, ar fi asistat și Ledoulx 
care, fiind crescut. la "Moscova, unde tatăl lui exercitase meseria de 

„cofetar, știă perfect rusește. Meyendortt şi Lascarov necunoscând. 

4 

această, împrejurare, se sfătuiau rușește față de dânsul, iar. Ledoulx 
raportă . lui  Galib toate sfaturile lor, Acest incident. raportat de. 
Langeron este fără îndocală foarte nostim, numai are un păcat 
mare..;.. nu poate fi adevărat, pentru bunul temeiu că, din „partea 
rusească, negocierile erau. purtate de singurul Lascarov, precum 
reiese din chiar actul de armistițiu dela 13 (24) August. 1807. 

Articolul 1. stipulează că, îndată după semnătura, 2 armistiţiului, a am- 
bii comandanţi supremi .vor. trimite, curieri ordonând tuturor. deta- 
șamentelor să înceteze pretutindeni orice ostilitate. 

Articolul 2 stipulă că plenipotenţiarii se vor întruni cât mai cu-, 
rând -pentru tratarea păcii definitive, iar că armistițiul va, țincă 
până la 3. Aprilie 1808. 

Articolul 3 hotără că, îndată după semnarea „aemistiţiului, trupele! 
rusești vor incepe evacuarea Moldovei și a 'Țerii-Româneşti, precum 
și cetăţile ocupate de ele şi se vor retrage î în lăuntrul graniţelor Im- 
părăției rusești, astfel încât evacuarea să fie: cu totul terminată în-. 
tun spaţiu de 39 zile dela data semnării armistiţiului. 
: Tunurile, efectele și muniţiunile, găsito de” Ruși în cetăți la, ocu-. 
parea lor, aveau să fie lăsate în ţară.. i 
“Trupele turcești pe malul stâng al Dunărei aveau, să te eacă pe 

cel drept într'un termen de 35 zile, lăsând în cetăţile Ismail, Brăila 
și. Giurgiu numai garnizoanele tmebuitoare pentru paza lor. .: :: 
„Trupele. rusești și cele .otomane aveau „să corespundă între ele 

peniru ca ambele armate să se retragă în. acelaș. timp... 
« Până la sosirea, plenipotenţiarilor: numiţi pentru. încheierea păcii 

ambele părți. contractante nu aveau să aibă vreun amestec în ad- 
ministraţia Principatelor. ie 

Până; la pace, în cetăţile, ocupate de trupele + ruseşti nu puteau. 
să intre trupele otomane, ci numai locuitorii -cari le părăsise. 

Suspensiunea, ostilităților eră . prevăzută, ; și pentru împrejurimile, 
Vidinului și. ale Feth-Islamului. 

| Articolul 4 stipulă că Rușii vor vostitui vasele. do răsboiu ce: le; 
cucerise : dela, “Turci. Celelalte articole sunt privitoare la amănunte 
mai. puţin importante. pi a ra 

  

(1) D.A. Sturdza, op. cit. 1, p. 293. CI A | 

Analele A. R.—Tom. XXXI.— Memoriile Secţ. Istorice. - „10
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 Michelson căzuse greu holnav și muri la 18 (30) August. Armi- 
stițiul fu ratificat de Meyendori care, fiind Generalul-Locotenent cel 
mai vechiu în grad, luă comanda, oștirii. SE 

Incă înainte ca textul armistiţiului. dela Slobozia -să fi: fost cu-: 
noscut de Curtea; din Petersburg (1), Budberg prezentase Impăra- 
tului Alexandru, 'la'19 August 1807, un referat în care el se 'pro- 
nunță în 'chip 'foarte' categoric împotriva evacuării Principatelor de! 
către trupele rusești și a retragerii lor în stânga, Nistrului : îna- 
inte de încheierea definitivă, a păcii. Obligaţiunea. înscrisă în această 
privință în tratatul dela Tilsit: puteă folosi numai “Turcilor - și eră 
în dauna Rusiei. Trupele rusești retrăgându-se, nimic n'ar "puteă, 
opri pe Turci să. facă incursii prădalnice în Principate. Şi în caz 
de a nu sc. încheiă pacea definitivă, Turcii vor puteă 'să treacă 
Dunărea, în: orice moment; şi să: ocupe în trei patru zile: cetățile 
părăsite de Ruși, înainte ca, aceștia, retrași dincolo 'de Nistru, să fi 
„putut: face vreo imișcare “spre -a se opune. Aa aa 

“Anexează, la 'referat un' proiect 'de depeșă pentru Michelson. 
'Impăratul. Alexandru 'eră,.convins de mai nainte de bunătatea te! 

moiurilor invocate de Budberg. A doua zi, 20 August, acesta tri- 
mise lui Michelson, din ordinul Impăratului, o depeşă: în. caro'îi 
ziceă că și suveranul este de părere că. retragerea trupelor. rusești 
în a stânga Nistrului este cu desăvârșire păgubitoaro pentru Ruși, 
din cauza, distanței neegale' de poziţiunile ocupate astăzi, în cari s'ar 
găsi armatele după evacuare.” .- SE Sia 

Ţelul principal al armistiţiului fiind încetarea ostilităților.și înce- 
perea, negociaţiunilor de pace, se: recomandă lui Michelson ca 'actul 
armistiţiului: să nu cuprindă altcevă: ae 

Insă, dacă, înainte de primirea: depeșei sar fi senat un act 
stipulând ' evacuarea. Principatelor, atunci îi se! poroncește “'să. 
facă tot ce-i vă fi cu putință spre a tărăgănă, sub diferite pre- 
texte, cari :îi vor fi mai folositoare, retragerea - oșlirii. 

Precum am văzut, armistițiul fusese semnat la 12 August, adică 
cu opt zile înaintea sosirii 'acestei depeşi. - | ăi , 
Supăravea Impăratului Alexandru când cunoscă textul drmisti- 

țiului fu mare ;'el refuză să-l aprobe, dând ca pretext al acestui 
refuz faptul că articolele 2 și 4 erau 'neadinisibile. Nu voiă să se 
lege până la Maiu, lăsând astfel vreme 'Turcilor să-și: adune puterile 
din toată Impărăţia spre a le aduce pe Dunăre, și nu voiă să audă, 

  

(1) Sturdza, op. cit., 1, pag. 594 sq. e
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despre restituirea vasului cucerit de Seniavin, care se află pe mare: 
cu: escadra, rusească, zicând că: «c'est une trophe assez chorement 
pay6 pour que je tienne ă la conserver». 
“Apoi eră mânios pe Guilleminot, căci își închipuiă, foarte pe ne- 

drept, că condiţiunile din actul de armistițiu, supărătoare pentru el, 

fusese înserate după stăruința acelui ofiţer francez (1). 
“In- realitate însă nu încape îndoeală că, Impăvatul Rusiei eră foarte. 

mlțămit că, în: urma inserțiunii acestor două articole, găsiso cuvânt: 
pentru a nu evacuă Principatele. 

- Meyendorif, îndată după ce ratificase armistițiul, începuse evacua-. 
rea, ceeace produsese: panica cea mai grozavă în amândouă Prin- 
cipatele cari se vedeau expuse la violențele armatei turcești co 'se 
află parte pe malul drept și parte pe malul stâng al Dunărei. 

Această spaimă, foarte probabil hrănită de Ruși, avi drept re- 
zultat că, îndată după semnarea armistiţiului, Divanul Moldovei tri- 
mise la Movilău,. la, cartierul: Generalului Apraxin care comandă 
acolo un corp de. rezervă atașat; oștirii din Principate, pe Vornicul 
Alecu Ianculeu,:ca:să-l roage să se îndrepte cu oastea, lui spre 
Iași pentru apărarea țerii. Apraxin răspunse că nu poate ! veni, nea-. 
vând ordine dela, Michelson (1). : 

Boierii. cărora vestea evacuării Principatelor, “după “propria, lor 
mărturisire : «la, toți au deschis rană și pe fiecare l-au adus în 
spaimă și desnădăjduire», se hotăriră a trimite lui Apraxin o de- 
putațiune alcătuită din un Episcop şi doi boieri, cari să-i prezente 
o petițiune din partea, întregului Divan, cerând încorporarea ţeri- 
lor române la Impărăția “Rusiei, spre a nu mai fi expuse la nă- 
vălirile, necontonite! urmate de: pradă și de cruzimi alo 'Tureilor. 

«Două aceste Domni nici. 'oşti, nici intrebuințarea armelor fiind oprită de 

stăpânirea ce ne-a ocârmuit până acum, iar varvarii ce sunt împrejurul 

nostru, această curmare ce s'a făcut buimăcirii lor prin răsboiul acesta, acum 
o pun în vinovăția liniştitului, ticălosului norodului nostru şi iată că sabia 

răsplătirii este gata 'asupra, noastră: iată aceasta, este cea adevărată pricină 

a neodihnei noastre. Sfinţita, noastră nădejde prin aceasta înviază, că; făcă- 
toarea de: bine mâna cea monarhicească a primit sub acoperemântul său 
norodul cel de o credinţă despărțit de Rusia'cu munţii cari fac nu puţină 

. împiedecare, însă Georgia şi Imeretia, și mai după depărtaţii munţi, bine 
  

(1) D. A. Sturdza, op. cit., pag. 600, ME 

(Î) V. A. Urechiă, Istoria Românilor, LX, p. 176, - N a ae
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își: petrec zilele sub mântuitorul ' acoperământ al Impărăteștii Sale Măriri. 
" “Primește, Excelenţa -Voastră,. această cu osârdie, cu: credință și” cu ado- 
vărul pecetluită jalba noastră şi arătând-o prea milostivei Măririi Sale cei 
Impărăteşti, cere-ne înaltă voie ca să*trimitem deputaţi din partea, norodu- 
lui, ori să se ceară; dela noi dovada credinţei noastre, și:atunci cu: grăbire 
vom sbură cu aripi către mântuitorul dumnezeese :prestol spre. a:pecetlui 
cu jurământ! credinţa noastră, întru toate. pricinile acestea cari' lămurit: le 
arătăm aicea, şi „primeşte asupră-ţi chezășluirea: a ne mijloci dela: prestol. 

„fericirea, aceasta ce o cerem pentru toată fara, care în. veci va fi îndată cu 
mulțămirea (1), - _ii..,: e Ia . 

Vedem că boierii Divanului Moldovei vorbesc aici în numele amân- 
doror. țerilor, ceeace 'face:pe V. A. Urechiă să, creadă, că demersul 
pe lângă Apraxin;fusese făcut; în urma, unei sfătuiri între ambele 
Divanuri (9). trap: PI Ia Di 
"Această jalbă poartă: data. de 28: August 1807. ... Sa 
Episcopul şi. boieiii“ trimiși la, Movilău se întâlniră. acolo cu Feld- 

mareșalul Principe Prozorovsky care veniă să iea comanda armatei 
din-: Principate. : Ei :se. întoarseră în. lași aducând.o scrisoare.a lui 
Apraxin către Mitropolit, la care generalul arătă că a transmis în- 

„dată Impăratului 'jalba! Divanului, ceeace și făcuse printr'un raport 
a cărui :copie ni s'a'păstrat(3)..  .... e Se 
DEDICE N ED i - . 

XVI 
AMĂNUNTE ASUPRA IMPREJURĂRILOR INTERNE ALE MOLDOVEI 

DELA INCHEIEREA! ARMISTIȚIULUI "DELA ' SLOBOZIA PÂNĂ.:LA NUMIREA 
” LUI CUȘNICOV IN CALITATE DE PREŞEDINTE ” 

SIRE AL DIVANURILOR. ! 
„1 ei 

„Un curier; din Petersburg aducând; lui Ipsilant invitarea, să plece 
în. grabă la Petersburg, .'.el se porni. îndată lăsând. Caimacam în 
București pe .Postelnicul. Antoni.: Ajuns la 14 Septemvrie 1807 în 
Iași, ceru, probabil pentru cheltueli de drum, 150 mii lei dela Divan. 

- Boierii se .adunară, la Mitropolie spre a se sfătui asupra, acestei 
cereri. În Visterie nu; erau. bani și boierii. erau împărţiţi în două 
tabere: Bălşeștii, Visternicul Roznovanu, Visternicul Grigoraș Sturdza, 

  

(1) Ibid., p. 177 sg. 

(2) Ibid., p. 176, nota 2. 
(3) Ibid., p. 179, nota 2. at
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Paladi şi Ianculeu, cari erau în 'răi termeni cu Ipsilant, nu voiau să; 
avanseze! acea sumă din propriile lor mijloace, iar Costache “Ghica 
cu Săndulache Sturdza, Pașcanu, Conachi și alții, cari erau în: buni 
termeni cu fostul Domn, se declarau gata a avansă suma; :pe che-: 
zășia Visteriei. La urmă Ipsilant fu silit să plece fără a luă banii (1). 

" "Trupele rusești, c cari erau în plină mișcare de evacuare ă Prin- 
cipatelor, primiră la mijlocul lui „Septemyrie st. n. porunca, noaş 
leptată de a suspendă; evacuarea. - . 

La 18 Septemvrie st. n. se ceti în Divan o scrisoare a lui Las- 
carov, în care se ziceă că: a 

4 

4 

- «Mărirea Sa Inipăratul tuturor Rusiilor a dat ascultare rugăminte! ce-i! 

făcuse Divanul Moldovei, ca trupele Măririi Sale să ţină această ţară ocu:. 

pată până la încheierea păcii, spre a ocroti pe locuitori împotriva violențelor « 

Turcilor, şi a „hotărit ca trupele sale să rămână aici până la încheierea păcii.' 
Mărirea Sa speră că Divanul şi poporul vor face cele de trebuință pentru 

aprovizionarea trupelor și se pot răzămă pe buna voinţă a Măririi Sale) 

Boierii, atât acei cari apartineaui partidei ruseşti cât : și acei ce: 

țineau 'cu Turcii,” erau foarte neliniștiți de: această “măsură. Nici” 
unii nici alții 'nu-şi: aduceau aminte, să fi. făcut cererea, despre carei 
vorbește comunicarea de mai 'sus:- Ei erau pe de-o parte foarte: 
mulțămiţi. să fie la: adăpostul! cruzimilor ce le-ar comite Turcii, dar 

“pe de âlta se temeau să nu fie trași la răspundere și priviţi ca 
pricina, acestei violări a tratatului dela Tilsit (3). 

La 25 Septemvrie st. n. sosi dela București în Iași Generalul 
Lascarov : și, la 26, fură rânduiţi ca boieri de Divan: Logofătul Co- 
stacho Ghica, Logofătul Jordache Pașcanu, Visternicul Iordache: 
Balş, Visternicul Săndulache Sturdza, Visternicul Iordache Roset 
Roznovanu și Vornicul Gavril Conachi. Afară de Iordache Balş şi 
de Roznovanu, toţi acești boieri «aparţineau partidei lui Ipsilant. 

Mitropolitul fu cu 'desăvârşire depărtat: de orice afacere politică 
și mărginit numai în: drepturile și datoriile 'lui de chiriarh (4). - 
„Aceste numiri au pricinuit mare nemulțămire printre potrivnicii 

lui: Ipsilant, cari' au făcut un fel: de legătură, cuprinzând pe' Mitro- 
poli, Logofătul: “Costache Balș, Visternicul Grigoraş Sturdza, 'Vor- 

(1) Corespondentul anonim din Iași. 
(29) Idem. 

(3) Idem. 
(4) Idem.
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nicul .Paladi și,.Visternicul „Alecu. Balș (fiul lui Iordache Balș), cu 
scop 'de a. trimite, prin mijlocirea autorităților militare, jalbă la Pe- 
tersburg spre a obţineă depărtarea, sau, cel puțin . mărginirea lui 
Lascarov. Insă reclamaţiile lor fură respinse de: Prozorovski în chi- pul cel. mai :aspru(5). a aaa 

„ Lascarov, înainte de a plecă iar peste Milcov pentru negosiările 
păcii, făcă cunoscut. că: marele . cartier general. al Cneazului Pro-. 
zorovsly va fi stabilit în Iași, în Curtea Domnească, care va trebui 
curățită: spre acest sfârșit, - . ; o N a 

Comandantul pieţei, Locotenentul Colonel Mihailovici, fu numit in- 
spector al cartierelor, punându-se sub ordinele sale Aga, maiorul 
de piață şi un adiutant. Toate. casele din Iași urmau să fie numero- tate, toate încăperile lor. însemnate., Nimeni nu. eră scutit de obli- 
gaţia. să dea -carțier, afară: de cei ce obțineau un bilet de scutire 
dela, acea: îndatorire dela mai marele comandant. Se desemnau mai. 
multe. sate megieșe, obligate să, farniseze comandantului pieţe trans- 
porturile necesare (6). . ... E a 

In Divan se mai numiră șase boieri și anume: Logofătul Con-. 
stantin : Balș, Logofătul Neculai Balș,: Visternicul Grigoraș Sturdza, 
Vornicul: Constantin Paladi, -Vornicul. Dumitrache Sturdza, Vornicul 
Lupul Balș și. Mitropolitul. Precum; se vede, Divanul eră acuma al- 
cătuit din: membri! ai ambelor; partide (7). .. e a : La adresa boierilor.:prin care aceştia se plângeau de modul în. 
care :fusese alcătuit. Divanul, Lascarov, răspunse la 30 Octomvrie 
st. n. că: eu, | DR 

„Se miră văzând că -boerii nu aprobă măsurile luate de el „spre, folosul. 
„slujbei stăpânului său şi a.ţerii. Că deși nimic nu-l îndatoreşte :să le -răs- pundă la acea. scrisoare, el „răspunde, pentru a-și 'arătă consideraţia către Mitropolit şi boieri, i „Datoria de căpetenie co-i este împusă prin prea înaltul rescript de nu- mire este stârpirea abuzurilor de tot felul ce s'au întrodus pe furiș în al-! 
cătuirea socotelilor pentru întreținerea armatei împărătești. Şi obârşia acestor abuzuri trebue căutată... în împrejurarea, că Divanul este. împărțit în. mai multe partide, cari pierzându-și tot timpul în intrigi și. prigoniri, afacerile stau pe loc. Numind, în Divan Un număr mic de boieri, avuse de scop să 

  

(5) Idem. 
(6) Idem. 

(7) Idem.
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scurteze discuţiunile. nesfârşite ş şi să obțină ca mersul 'afacerilor curente, ca 
serviciul Visteriei, aprovizionarea armatei şi îngrijirea spitalelor să lie ac- 

celerate. E ia Su 
In cazul când sar ivi afaccri atingând așezămintele ţerii sau altele de o 

însemnătate neobișnuită, nu încape îndocală că aveă să mai ceară nu numai 
sfatul Mitropolitului ci şi pe al întregii boierimi. 

li este cunoscut că și sub vcârmuirea Domnilor Divanul nu eră alcătuit 

din toţi boierii ci numai dintr'un număr restrâns din ei şi că Mitropolitul 
cu ceilalţi erau trași la sfat numai: în împrejurări de deosebită însemnătate. 

Că această procedare a boierilor este departe de a dovedi supunerea. şi 

"devotamentul lor către Impăratul - tuturor Rosiilor reprezentat prin cl, Las- 

carov, când se pun de pricină pentru măsurile luate de el.. im 

"A observat:că scrisoarea în chestiune este iscălită numai de câţiva "din 

boierii cei de samă şi 'că cele: mai multe iscălituri vin dela ! unii cari. n'au 

ocupat încă nici o slujbă. : : 

“Despre faptele .lui are să dea socoteală numai stăpânului său și nu poie- 

rilor; dacă aceştia sunt nemulţămiţi, n'au decât să se îndrepte cu plângeri 
la Impărat. - | 

Dorește cu atât mai mult ca semniătorii scrisorii să-și schimbe purtarea 
faţă” de dânsul, cu cât este încredințat că demersul nu vine dela obștia boie- 

rilor, ci numai dela un mic număr. de: rău voitori şi speră | că cu toții: își 

vor schimbă purtarea în curând. i 

Prozorovsky adresă la 16. Noemvrio 1807 Divanului Moldovei | o 
predlojonie în care-ziceă că: .: | - 

Sfotnicul de” taină Lascarov care, în urma voinţei Măririi Sale. Impă- 
-ratului,- a fost numit mijlocitor între oștirea Măririi Sale și cele două. Di- 

vanuri ale. Principatelor Moldovei şi 'Țerii- Româneşti . şi căruia i sa pus 
îndatorire să păstreze buna rândueală şi înţelegerea. întraceste două, Prin- 

cipate, i-a .jăluit 'că Divanul de loc nu bagă în samă propunerile lui, nu re- 

cunoaşte superioritatea lui și urmează cu totul împotriva poruncilor. lui. 

EI arată ca. îndemnător la:această purtare mai cu deosebire pe Constantin 
Balş care a cutezat chiar să publice, spre supărarea şi necinstirea lui Las- 
carov, că Mărirea Sa îl va. destitui în curând. e 

Datoria lui (Prozorovsky) ca mai mare Comandant al oștirii, îi impune 

să scrie Divanului în 'chip poruncitor, a nu cuteză să depăşească marginea 

datoriilor -sale şi că mai ales este dator. Constantin Balș. să arăte lui -Las- 

carov, numit de Mărirea Sa Președinte al Divanului, tot respectul, ce.i.-se 

cuvine. 
.



'152 ii RADU ROSETII | :510 
  

Dacă Divanul ar. fi: dat ascultare propunerilor înţelepte:ale lui. Lascarov 
și nu şi-ar [i pierdut vremea, cu 'desbateri zadarnice, el ar fi putut: să în- 
deplinească cele cerute de binele armatelor Măririi Sale, dovedind astfel 
devotamentul său către augustul protector al țerii. El (Prozorovsly) se vede 
deci silit să întrebuințeze mijloacele cele mai eficace spre a .dobândi, ;în 
toate ramurile ocârmuirii ce-i este încredinţată, conglăsuirea trebuitoare..Iată 
pentru ce poroncește Divanului să-i raporteze fără întârziere pentru ce: s'a 
incumeţit numitul Constantin Balș să. se opună lui Lascarov.: Porunceşte 
tot odată ca acel boier să nu se mai sustragă pe viitor dela ascultarea da- 
torită de el. - . II a a i 

Apoi arată că ştie că Lascarov însărcinase pe -Spătarul Cananău cu cerce- 
tarea abuzurilor. săvârșite la isprăvniciile de Iaşi și de Hotin şi mai cu seamă 
cu aceea a socotelilor, iar că Constantin Balș și Grigoraş Sturdza n'au vrut 
să încredințeze “Spătarului decât actele “privitoare la Hotin. Cauzele. refu- 
zului de a da actele privitoare la, ținutul Iașilor sunt faptul că Constantin 
Balș a perceput din acest ținut nu numai bani, dar și producte în natură, 

"pe cari le-a întrebuințat în' folosul casei sale şi că nepotul lui Balș, Alexan- 
dru Mavrocordat, a stors din acest ținut 40.000 lei pentru fân şi a între- 
buințat acâi bani pentru sine, apoi cei mai de 'seamă boieri au moşii. în 
acest ținul, cari sunt scutite de orice ' sarcini, pe când ceilalți locuitori se 
prăpădesc sub asupririle acelor boieri.. _ 

Prozorovsky poroncește deci ca să se dea lui Cananău toate ! actele -tre- 
buitoare spre îndeplinirea misiunii lui şi ca, pe viitor, sărcinile țerii să fie 
purtate după analog de ioți: locuitorii țerii.: Ocârmuitorilor Moldovei trebue 
să le fie cunoscut că Mărirea Sa se poate îngriji de ocârmuirea : Moldovei 
numai până la: încheierea păcii între Rusia și Poartă, care pace este mijlo- 'cită' de Impăratul Francezilor,: : +. - | a Dia 
"EI, Prozorovsky,' aşteaptă 'dela membrii Divanului ca ei să pună capăt 
tuturor prigonirilor și. intrigilor, dând întreaga lor băgare de seamă numai 
folosului ţerii. Nimie nu îndreptățește pe membrii Divanului acestui Prin- 
'cipat' să 'asuprească pe locuitori : atât religia cât și omenia: opresc o. ase- 
menea procedare, .' N a ae 

După ce mai face Divanului o scurtă „morală, termină recomandându-i să 
fie călăuzit de dorul dreptiiţii, să se ferească de desbinări și să - nu facă 
cheltueli inutile cum sunt cele :pentru inesele comandanților ruseşti. . 

"O 'scrisoare a corespondentului anonim din Iași, purtând data, de 
'3 Ianuarie '1808, confirmă învi ovăţirile aduse de Prozorovsky Di- 
vVanului, cc
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„«Mersul afacerilor, zice el, nu se poate descrie. La; Li ore vin. boiorii 

“la Curte, se sfădese între dânşii aproape .un. ceas și so „despart. fără a. fi 

făcut: nimic. Toată lumea recunoaște că numai. o cârmuire despotică poate 

"să ocârmuească această țară sau; mai bine zis, pe. boieri». a 

LII E ac 

“În aceeaş' zi-îşi luase Lasearov 'concediu dela Divan. El căzuse 
în disgrație desăvârșită : din: cauza armistițiului ce- -l inchoiaso: şi eră 

"rechemat în Rusia," 
“La 18 (30) Ianuarie 1808, Prozovosky adresează Divanului urmă- 

toarea, nouă predlojenie, din care se va vedeă cu cât de puţină consi- 
deraţie eră tratat de el Divanul şi cât de justificată, eră, acea. lipsă 
de: consideraţie: m m ii E: mi ti 

Dooarece Divanul după propunerea şi mijlocirea Domniei Sale; „General 

Maior Catargiu, potrivit: întrebării mele, despre cassa răsurilor şi întrebuin- 

area banilor dintri însa, mi-a făcut cunoscut că sumele împlinite: dela ţară 

- din acest condeiu nu se varsă în cassa Visteriei, ci sunt întrebuințate pentru 

plata lefurilor. şi ajutoarelor, precum îmi este şi mie cunoscut. Insă, fiindcă 

în acest Principat nu există vreo normă serisă pentru 2semenea materie, ci 
„se procedează numai după tocmeală şi după ceeace poruncoște fiecare după 

vreme Domn, nu pot afirmă :cu temeiu că toţi funcţionarii merită să . pri- 
mească lefile co le sunt hotărite. . aaa 

:Printre 'alte 'arătări” făcute::de acest: Divan, este şi menţiunea unui: act al- 

cătuit, cu învoirea înaltului::'meu stăpân, Impăratul, de către Principele Ipsi- 

lant în timpul scurtei : sale șederi aici, la sfârșitul cărui: act s se > giisoşto clauza - 

în puterea căreia 'se “ordonă achitarea lefilor... ::- -- - ee ml 

Dela acea întâmplare est acum: destul de însemnată, curgere: de. timp. 

Imprejurările Principatului stau schimbat şi Divanul, în lipsa unui:-Domn, 

a devenit Însuş: ocârmuitor al acestui! Principat. Insă, fiindcă: 'am făcut 'ex- 
porienţa că Divanul, fâră de' un prezident cu puteri nemărginite, nu ieste 

în stare să îngrijească de afacerile ocârmuirii, deoarece s'au alcătuit într "însul 
acţiuni și în loc-do a sa: 'rezolvă “afacerile” se: nasc "numai descordii şi Di | 

vanul se desparte. fără 'a fi putut să hotărască cevă, toate jalbele rămân ne- 
hotărite şi nu Se face: dreptate, nici păgubaşului nici asupritorului ; ;icare 
fel de asuprirea” a săracilor şi a  nevinovaţilor nu-l ştiu numai dela : mins, 

dar l-am, aflat cu durere | și "dela unii membri ai Divanului, Şi într "adevăr 

într'o asemene ocârmiuire nici nu se face dreptate, nici: nu se "pășeşte' la 

vreo cercetare. Asenieiida, şi pentru trebuințele : 'oştirilor “MăririiSale: se': în: 

grijește sau foarte târziu sau foarte rău. Am poruncit încă din Septemvrie 

anul trecut să se înfiinţeze magazine. Dar Divanul, prin inacţiunea lui, a ne-
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glijat să lacă a se îndeplini cât eră încă vreme bună predarea grânelor și din această pricină este silit să o aducă la îndeplinire acuma, iarna, ceeace singur arată că este greu, dar cine este vinovat dacă: nu însuş Divanul ? Mă văd deci dator să-i aduc la cunoştinţă că asemenea procedări, cari sunt potrivnice trebuințelor vremii de faţă, bunei îngrijiri a oştirilor Măririi Sale precum și binelui obștesc al locuitorilor acestui Principat, nu pot fi îngăduite şi să-i destăinuesc că Împăratul, stăpânul meu, va numi nesmintit În locul plecatului Sfetnic de taină Lascarov pe altul din funcţionarii în slujba Măririi-Sale. Insă până la. sosirea acelui slujbaș, numesc ca Preşedinte al acestui Divan pe următoarele cinstite şi iubitoare de patrie feţe : Veniamin Mitropolitul Moldovsi, Gherasim Episcopul Romanului, Visternicul Iordache * Balş, un bun patriot înălbit în slujbele cele mai mari, și pe Logofătul Ghica. Aceste persoane alcătuesc ocârmuirea, a căreia întâia datorie va fi să facă pe Divan să se ţină de împlinirea datoriilor sale, m . - Spre necontânita îngrijire a îndestulării trebuințelor oștirii încredințate mie de către prea milostivul meu stăpânitor, trebue ca din membrii Diva: nului să se aleagă doi slujbași pentru trebile Visteriei, cinstiţi şi de nădejde, a căror grijă de căpetenie să lie îndestularea oștirii cu cele trebuitoare. . Sper că această a mea așezare va modifică inacţiunea care predomneșşte în Principut şi va pune capăt schimbului de note zadarnic și netrebuincios, In cazuri de neînțelegere ocârmuitorii vor aveă să mă înstiinţeze prin unul dintr'înşii. . 
: De altmintrelea amintesc. Divanului să cerceteze cu cea mai mare luare aminte toate veniturile cassei răsurilor precum şi plata dintr'iînsa a lefii „slujbașilor. Aceste lefi ale slujbașilor, ori: de cine ar fi-fost ele rânduite, vor trebui schimbate sau scăzute, pentru ca economia astfel făcută să, fie în- trebuințată, în aceste vremuri de riisboiu care nu şi-au atins încă ţinta, la îndestularea celor. mai de trebuință.  : | i 

In sfârșit trebue; pe cât este cu putință, să se aibă în vedere ca locuitorii țerii să fie cruţaţi şi ușuraţi în privirea sarcinilor ce le poartă (1). 

Tot în Ianuarie. 1808, Prozorovsky, porunci ca Moldova. să plă- tească, pentru: întreţinerea, în spitaluri” a 10.000 bolnavi, suma de 2.460.000 ruble. Divanul refuză sub cuvânt că țărănimea este să- răcită de răsboiu și că în răsboaiele din vremea, Ecaterinei nu se luă din țară nici o contribuție. Dar Prozorovsky trimise la Divan pe generalul Țiţerov, însărcinându-l să-i arăte că, în cazul când Di- vanul nu -ar predă contribuţia, o va ridică prin execuție. Această 

“(1) Corespodentul anonim -din laşi o. aaa
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ameninţare -avu''drept 'rezultal, facerea de către Divăn-a, uâui. avans 
de 100.000 lei, “iar -Prozorovsky renunţă la contribuţie (Di 
"La 28 Fevruarie Prozorovsky dădu de 'știro Divanului că corpu- 
rile de armată ale lui Platov şi Apraxin au trecut Nistrul : și . se 
îndreptează prin Lăpușna” spre Ismail, învitându-l să :iea, măsuri 
pentru primirea, lor. Boierii Divanului neștiind de unde să întreţie 
aceste nouă corpuri de trupă, merseră la Prozorovsky, îi arătară, că 
țara nu are de unde să întreţie trupele din nou: intrate și că .de- 
clină orice răspundere pentru urmările ce ar puteă rezultă. Prozo= 
rovsky porunci “atunci ca, întreținerea acelor două -. corpuri::de 
armată să! se facă! din magaziile împărătești (2). . | aa 

O companie! de Jidovi ruși luase întreprinderea transportului făinii 
de secară și a ovăsului, dela Mohilău la, Focşani, cu preţ de 20 pa- 
rale pe cetvert şi.pe: ceas. - e i 
Spre a înlesni Jidovilor: procurarea acelui transport, Divanul 

fu obligat să vândă cărăușilor sare dela ociă cu câte 2 parule 
suta de ocă,:care să o transporte la Mohilău la întoarcerea lor (3). 

De aici urmă îndoit folos pentru Jidovi: căpătau sare cu.un preţ 
care îi puneă în stare s'o vândă în Rusia cu mare folos, și :obţi- 
neau' transportul proviantului cu preț ieftin, deoarece cărăușii erau 
asiguraţi că nu se: vor întoarce cu deșertul şi vor luă astfel bani 
și pe dus și pe întors. -- . E 

“In: urma recomandării lui Prozorovsly, Impăratul '-numise. Preșe- 
dinte al Divanurilor Principatelor pe Generalul Maior, : Sfetnic de 
Taină și Senator Serghie: Cușnicov. e SI e 

- Cuşnicov sosi 'în laşi la 22 Martie şi intră în funcţiune la 24 a 
aceleiaș luni. Orice amesteca lui Ipsilant în ocârmuirea Ţerii- 
Românești încetase. : i ci 

O NV. a | 
AMĂNUNTE ASUPRA IMPREJURĂRILOR INTERNE ALE ȚERII-ROMÂNEȘTI ! 
DELA INCHEIEREA ARMISTIȚIULUI DELA SLOBOZIA PÂNĂ LA NUMIREA 

LUI CUȘINCOV IN CALITATE DE PREŞEDINTE AL DIVANURILOR. : 

Jalba boierilor pribegi n'a împiedecat ca, Ipsilant să se întoarcă în 
București la: începutul lui August și să reieă în: mână conducerea 
afacerilor, +. ii. ID 

  

(1) Idem.:: :; i ED A e E 
542) ldem., ;,.,. i: ina ea eee ai (8) Idem. aa
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“Până. la mijlocul. acelei luni nu se văzu nici -un semn că, pre: 
cum fusese. :stipulat. în tratatul dela Tilsit, armata rusească 
va: avcă să evacueze Principatele, Intâiele științe: sigure asupra cu- 
prinsului tractatului sosiră pe la, 15 Iulie. Indată după semnarea 
armistițiului se-luară măsuri pentru evacuarea, țerilor și Ipsilant se 
pregătiă .să plece: peste Nistru: odată cu Rușii cu cari venise. Ca 
un semn că influența franceză .luase la Constantinopol locul celei 
rusești, eră interpretat sgomotul numirii lui Alexandru Suţu în Țara- 
Homânească; pentru ă Moldova, se. vorbiă de Ipsilant, - 
 Ipsilant plecă într'adevăr la 16/28 August spre Focşani sub escorta 

Cazacilor săi, dar ocârmuirea rămase în mânile Caimacamului numit 
de el şi. poruncile urmau.a se da în numele Domnului. 

In urma armistiţiului dela Slobozia, Lamare sosi în București 
la 16/28 August 1807. In aceeaş zi, la amiază, adică un an zi cu 
zi. dela, [uga, lui, plecase. Ipsilant; Michelson eră pe moarte. 

- Michelsoni murind la 19 August, comanda trupelor fu luată de 
Meyendort. și în curând începu retragerea oștirii ruseşti spre. Nistru. 

O corespondență din “Transilvania, care poartă data de 4 Sep- 
temvrie stil. vechiu, arată că îngrijirea eră mare în 'Țara-Românească 
în urma retragerii iminente a oștirii rusești și a, incursiunilor din 
ce în-ce mai dese și mai îndrăzneţe ale Turcilor pe malul stâng 
al Dunărei, unde comiteau fel de fel de jafuri. 

“Boierii și arhiereii pribegi cari, când auzise de încheierea păcii, 
se: pusese. pe drum spre. a se intoarce în București, aflând pe drum 
despre acele incursiuni, parte se întoarseră la Brașov, parte şe adăpos- 
tiră :prin localităţile: muntoase din vecinătatea, graniţei austriace. 

: "Temerea,; obştească eră. că, odată Ruşii plecaţi și ocârmuirea fiind, 
invredințată boierilor, oștenii turci, atât de nedisciplinaţi, având coman- 
danţi incapabili să-i ţină în feâur, să nu se folosească de împreju- 
rare spre a răsbună asupra Bucureștilor faptele întâmplate la in- 
trarea,. Rușilor în „acel oraș, la Decemvrie 1806. o 
“Dar.:mișcarea | de retragere , a Rușilor, de abiă, incoput, fu oprită 

pe loc. prin ordine sosite. dela Petersburg. Se 
In aportul dela 10 Seplemvrie, Lamare ' zice : 

Je fais tout ce que je puis pour engager les grands Boyards, qui sont 

tous ă Cronstadt, ă revenir ă Bucarest, en leur reprâsentant que stils sab-, 

stiennent ă rester plus longtemps absents, le Divan qui, aux termes de 

Vacte darmistice, doit gouverner la Valachie jusqu'ă la paix definitive, se 

formera sans eux et sans leur participation et qu'ainsi ils abandonneront ă



515. ARIIIVA SENĂTORILOI DIN CHIȘINĂU, i. 157 
  

  

Mautres le soin de leurs propridtes et lo gouvernement de Icar p pays. Jespăre 
qu "is, vont revenir.! . pi 

  

RI 

La 11 Soptemvriă seara, a, sosit din Petersburg. ordinul să se sus- 
pende evacuarea Principatelor. "Se da ca motiv încetineala, ce o 
puneau 'Turgii la „trecerea Dunărei ; Lamare observă: 

:Si CGtait lă le vrai motif on pourrait soupqonner lă-dessous quelgua mi- 
sârable ruse d'lpsilanli et de ses partisans, qui mettent tout en couvre: pote 
faire. croire que.ces Province - resteront infailliblement ă la Russio:(M. d 
Lascarofi: lui-meme propage cette ide); mais tous les rapport s'accordent a 
dire, que la: Lettre et'le courrier viennent . directement de Petersbourg. . 

“La 15 Octomvrie Lamare' comunică lui Champagny : toate svonu- 
rile ce “circulă în București, din cari extrag cele două ce urmează: 
“Moldova, ' 'Țara- Românească - și Serbia, rămân „Rusiei. Ipsilant 

va fi Regele lor. 
Se va alcătui un nou regat din Dalmația, Albania, Grecia, „ete. 

„Lucian Bonaparte 'va fi Regele acestui nou "Regat. | 
La 23 Octomvrie Lamare, comunică că i-au scris Galib E fendi 

și Alexandru Suţu. Cel! dintâiu se plângea de zâbava ce o purieau 
Rușii la evacuarea Principatelor și la, predarea, ectăților, precum, Și 
de propunerea, ce-i făcuse Lascarov să schimbe două sau trei 'con- 
diţiuni ale textului armistițiului cari, ziceă el, nu plăceau Impăra- 
tului: Alexandru. Galib 'vefuzase. “Alexandru: Suju rugă pe Lamare 
să “lucreze în 'sensul cerut de Galib. 'Lamaâre însă răspunse că nu 

| este împuternicit să” so! amestece în aceste chestiuni. 
“La 26 'Octomvrie Lamare' raportează că a văzut pe noul Coman- 

dant al armaei, Principele Prozorovski : 

„Nieillază, trâs “aftable, trâs instruit et, si. Jen puis. croire les. premicres 
apparences, trăs bien intentionn6. II y a une immense, difference entre; lui 
et.M. de: Lascaroff. «Je viens ici m'a-til dit, traiter do la paix dsfinitive 
avec, les Tures et je vais en attendant qu'ils aient nomm& leurs plânipoten- 
tiairs ă Craiova». M., le Marâchal parait fort mâcontent.de M.. de Lascaroll. 
qui. n'a, m'a-t-il dit, rempli aucune. des intentions de Iimpereur,, Alexandre. 

'"Țara-Româriească ' eră acuma ocârmuită de opt caimacami, “dar! 
tot în numele lui Ipsilant, deși acest Domn nu se mai află în Prin- 
cipate; Varlam care fusese altădată ofițer rusesc, eră Preşediritele 
acelui Comitet. .Cei mai mulți din boieri însă lipsiau din București (0). 

[RE i i. 

(1) Corespondentul anonim din București. . | i 
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„:Evau în acel moment două partide bine deosebite . între boierii. 
munteni ; una, dar poate nu cea mai numeroasă, devotată-Ruşilor,. 
doriă, să rămână sub suveranitatea lor, iar cealaltă doriă ,să .se 
întoarcă. sub a Porții, nu” doară “pentrucă erau mai cu deose- 
bire devotați Porții, ci pentru satisfacerea intereselor private și 
fiindcă aveau ' obligaţiuni personale către familia Suţu. In fundul 
inimii însă cu toții..ar: fi. preferat să. fie independenţi de Turci; sub 
un Domn'statornic oarecare (1). .:- E ae 
+ Repulsiunea ' pentru -Ipsilant eră generală şi împărtăşită și: de 
cercurile militare rusoști.: Potrivnicii lui de căpetenie erau membrii 
familiei: Filipescu, cari: şliuse: să atragă în interesele lor și:pe gene-: 
ralul . Miloradovici, Hagi Moscu care jucase .un rol pe; timpul ocu- 
paţiunii, austriace, și, alţi boieri cari se aflau încă în Brașov. .Ocâr- muirea, din. București cunoscând ostilitatea lor, luase, cele mai aspre 
măsuri 'spre a împiedocă orico s6himb do scrisori între. ei și boierii, 
aflați în țară (2), DR 

Vătavul de graniță. dela Câmpina fuse. destituit numai, pentrucă 
eră bănuit că ar. fi înlesnit acea. corespondență (3). RR E 

„Se atribuiă rămânerea pe loc a oștirii rusești faptutui, că Impă- 
ratul, Alexandru eră nemulțămit de două articole din. .textul, armi-, 

“stițiului încheiat la Slobozia, za ii 
„Generalul Serghie. Lascarov arătă cu complezeniă, la acoeaș dată,. 

o. jalbă, acoperită cu. mulțime. de .iscălituri ale-notabililor ferii, jalbă 
„al, cărei „original îl. trimisese Impăratului și prin, care, acesta eră, 
rugat să iea țara, sub protecţia sa şi po viitor s'o. libereze . de jugul, 
otoman. La jalbă eră anexată o listă, de toate excesele comise de 
trupele turcești după incheierea armistiţiului (4). .: ta 

Lascarov recomandase boierilor, în chipul cel mai hotărit, să nu - 
aibă; nici: o 'relație cu' comisarul comercial francez Lamare, 'care 
sosise de curând în Bucureşti (5). Ia 
“Lamare se țineă deoparte: decând își atrăsese nemulţumirea: Ru- 

șilor, fiindcă, primind vizite dela, boieri, îi exhortase să fie cu cre- 
dință către Poartă și către Domnul ce Poarta 'aveă să le: trimită, 

Turcii în sfârșit protestară impotriva neîndeplinirii de către Ruși 
a condițiunii „de căpetenie, stipulată de armistițiu. Marele Vizir scriă 

(dem | | | dem aaa 
(8) [dem i DEI N N N a Ia 

(4) Idem. 

(5) Idem.
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din: Adrianopole mai marelui ; comandant al armatei. rusești : „Nu 
m'am. mulțămit, să: mă- retrag 'din regiunile dunărene până la Șumla, 
precum. stipulă armistițiul, ci m'am . depărtat până aici. Dar. voi: 
oare cum îndepliniţi inţelegerea noastră ? :Mai aveţi oare contribu- 
țiuni. de împlinit dela bioţii supuși? Ce viu vă fac negustorii turci 

-șivalte feţe cari vor să meargă pentru afacerile lor private în 'Țara- 
Românască, de nu-i lăsaţi să intre? Cerem răspuns la acosto» (1). 
„La data acestei corespondențe umblau fel de fol de svonuri. ne. 

sarabia (Bugeacul) și: Tara-Românească au să se' alcătuească un: re- 
gal! pentru. Marele Duce Constantin. Ipsilant aveă să se mai folo- 
sească 'de' veniturile "Țerii-Românești încă pe un an, apoi să pri 
mească altă despăgubire“ aiurea, (9). aa i i 
"Pregătirile făcute 'de statul major rusesc insă arătau că "oștirile 
aveau de gând să stea! în Principate încă vreme: îndelungată. ' 
"La'9 'Octomvriă' sosiă în' București Prozorovsky, noul coman- 

'dant'suprem; eră un bătrân! de peste 80 'ani şi după aparența lui 
de o slăbiciune. extremă, însă de o surprinzătoare - viviciune de 

“minte 'şi "înzestraţ cu o memorie extraordinară. Aveă reputaţia unui 
om  foârte' integru, drept, dar aspru. ' 
" Subordonaţii lui: se: temeau' de dânsul mai mult decât îl iubeau: EI 
dăduse un ordin de zi în care ziceă că'cîn trecerea lui prin Basa- 
rabia n'a găsit urmele unei oștiri disciplinate ci: numai! ruine» (3). 

Miloradovici urmă să plece în concediu Ia, Peterbug, unde avoă 
să vadă pe Împărat, deoarece: acesta, 'consimţise 'ca Coroana, să-i 
cumpere - moșiile -pentru “a-i permite să-și plătească datoriile (4). 

La 31 Octomyrie Divanul făcu cunoscut ca nimeni să nu cuteze, 
sub pedepsele “cele mai” 'aspre, să întreție - relaţiuni': de 'negoț; sau 
Vreo, corespondență. cu : Turcii.: Această, dispoziţie se. atripuiă, fap- 
tului că Mustafă Paşă,. luase o. măsură, la fel. E pu 
La. 31 Octomvrie Lamare raportă că, după cum îl asigurase Pro- 

zorovsli, acesta „eră nu. numai însărcinat ;să negocieze. pacea :cu 
Turcii, dar şi să reinceapă la moment . răsboiul dacă, „Propunerile 
lui actuale 1 nu erau primite « de "Turci. 

Ia i pai . . ! pa ti 

“w. Idei Da RE îna : 

"(9) Idem. i i N aaa: 
'13) dem.” Ii DDR : tei 
(4) Te a o i aaa ae
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„La 92 Octomvrie (3 Noemviie): 1807 Prozorovski interzise: printr'o 
dispoziţie, comunicată;in cuprinderea următoare lui Lămare, orice-co- 
municaţiuni comerciale , între amândouă malurile: Dunărei. 

4 ' 

„Le Marschal Prince Brozorovsky. considârant. les inconvânients r&sultant 
poi le: bien du service de S.M: Imperiale, son tr&s auguste souverain, par 
la libro. „communication. des, habitants des deux Principautes de Moldavie. et 

| de Valachie avec les sujets de la Porte Ottomane, ainsi „que. les dâsordres 
insparables des. 'Voyages presque . continuels tol6r6s jusqu'ă. present, pr&- 
vient M. Lamare, : Commissaire des Relations Commerciales de l'Empire 
francais, qu'il s'est. vu fore6. de changer les ordres donns sur toute la ligne 
des avant-postes, et „de dâfenăre expressement de laisser. passer. „qui que ce 
soit, ă moins qu "il ne soit porteur d'une permission. sionde de sa main., 
-Comme cependant il ne, peut pas, entrer dans les vues du Mar6chal d'en- 

traver en rien la. „corzespondance, ministcrielle ni Penvoi des. courriers, et. 
que cette. disposition , n'est qw une mesure de sâret indispensable pour pre- 
venir: les maladies contagieuseş, . le Gânâral Major | Bachmetiew, „comman- 
dant. A Bucarest, a 6t6. autorise ă, d6livrer. les passeports, n6cessaires. aux 
personnes, attachees au: Commissariat et ă toutes celles qui. pourront,. tre. 
envoy6es pour quelque mission oflicielle. Quant ă. la libertg, du commeree, 
elle ne,peut âtre ;accordee. que .lorsque les relations politique. avec la Cour 
de. Constantinople, seront €tablies sur. des bases plus solides. 
Le. Marechal assure, Monsieur le. „Commissaire de sa consider ation - dis 

tingude. tu ni 

i Bucharest le. 22 Oatobre & Noembre) 1807. Dă Ii 
EN A IRI E AI II N aaa aa Signs: Prince Prozorovsly. 

. 

, Lamaro « soriă,. „nui Champagay la 27 Noemyrie 1807,: i ă fi 
apps: ce matin' que: le Gendral 'Tzitzeroft vient de licencior tous les” 
volontaires serviens et valagies' d'Ypsilanti, au nombre d'environ 350 hom- 
mes. Îl leur a! 'offert individuellement! de passer, s'ils le voulaient, au service 
dela Russio '€ ou de rester ici licenci6s. Je: regarde „ce corps comme! une 
oxcellânte ' pepiniere 'a6 voleurs. Ea aa 

La 30 Noemvrie 1807 se. lioenţiă regimentul usarilor + negri ai 
lui Ipsilant, alcătuit din Sârbi, Slavoni, Români, Bulgari, Unguri, 
Nemți, etc. Se lăsă trupei licenţiate facultatea de a intră în slujba 
rusească și de a fi vepartizată în regimentele imperiale, “Dar cei 
mai mulți aveau a fi încorporaţi în așă zișii cazaci ai lui Ipsilant, cari 
serviau ca trupă de poliţie. Comandantul husarilor negri, Colonelul
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Miloradovici, supus austriac de naştere, primi ordin să: meargă la . 
Iaşi, unde urmă să i se încredințeze altă slujbă și, pentru serviciile 
distinse ce le făcuse în răsboiul 'de față, i se dădu rangul de Ge- 
neral-Major; marea vază de caro Miloradovici se bucură printre Sârbi 
îi măriă importanța în ochii Ruşilor (1). | 

În întâia .jumătate a lui Decemvrie Lascarov, disgrațiat cu de- 
săvârșire. de către. Impărat din cauza încheierii armistiţiului, -[u 
rechemat în Rusia și nu se știă cine aveă să-i urmoze.: 
“Intre 10 şi 14 Decemvrie muri Banul Ghica cel bătrân: (fra- 

tele lui Grigore' Ghica IH) care, zice corespondentul. nostru, - «se 
bucurase de respectul și iubirea întregii ţeri până la sfârşitul lui, 
mulțămită unei . cinsti neobişnuite pe ocurile aceste Si prin alte 
virtuţi». 

La sfârşitul lui  Decemvrie 1807, Prozorovski impuse :Ţerii- 
Românești plata unei sume de 2.800 pungi sau .1.400.000 lei, sub 
cuvânt că este trebuitoare. pentru spitalurile militare, dar în reali- 
tate pentru a achită solda întârziată a "armatei. Divanul dădu un: 
răspuns evaziv, arătând starea de lipsă a ţerii, căreia lipsindu-i aju- 
torul banilor 'peşin aduși în ţară de oștirilo rusești cu prilejul 
colorlalte răsboaie, nu eră în staro să plătească asemenea, sarcini ni (2). 

La sfârşitul: lui Ianuarie 1808 corespondentul nostru scrie: 

câr fi de dorit ca un tratat de pace să hotărască cât mai curând : asu- 
pra sorții acestui Principat. Starea lui amfibie actuală, mulțămită căreia, 

pe de o parte Ruşii nu voesc să se amestece de loc în ocârmuirea lui in- 
ternă, iar pe de alta Divanul alcătuit mai cu seamă din boieri mai. mărunți, 

necunoscători ai mersului afacerilor, nu are nici voinţa, nici: puterea să 

facă ceeace este drept și cu cădere, a făcut să se împrăștie în ţară un 
astfel de spirit de omor, neascultare, samovolnicie, stoarcere de bani şi ui- 

tare, a tuturor tratatelor şi consideraţiunilor, încât fiecare căpitan de județ: 

fi iecare funcţionar inferior, sub cuvânt că 'Țara-Românească stă sub. stăpă, 

nirea rusească, își permite împotriva supușilor străini cele mai, strigătoare 

nedreptăţi și violenţe. E pi a 

La 5: Fevruarie 1808 Lamaroe raportează lui Champaeny că, 
conform ordinelor sale, a luat pe seamă protecţia “Raguzanilor și 

“ (1) Corespondentul anonim din Bucureşti. 
(2) Idem. 

Analele A. R.—Tom. XXXI.—Memoriile Secţ. Istorice, 11
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„a Septinsularilor;: Cui-acest prilej, Chirico 'i-a făcut cunoscut că a 
„primit dela guvernul: său ordin să nu mai ieă. nici: să 'mai „pri- 
mească titlul de Consul al Rusiei în Principate. :. Dea 
“In acelaş:raport''dela 5 Fevruarie,. Lamare raportează, : .. - 

„Les 'gân6raux russes continent ă lever sur ces deux malheureuses pro- 
vinces d'6normes contributions; ils ne laisseront aux: paysans valaques et 
moldaves que les:yeux pour pleurer. Je donne ă Votre „Excellence comme 
un fait avere que, dernicrement; encore, le. Marâchal 'de Prozorovsky a, d6- 
mande au Divan. de :Valachie 2400 bourses pour faire bâtir, disait-il, dans 
le pays, des casernes et hâpitaux pour les troupes russes. Se sentant presse 
trop vivement, le Divan a.r6pondu qu'il lui tait absolument impossible 
de fournir cette somme et que, si Pon persitait ă Pexiger, il serait;. fore6 
de faire ses representations ă. Petersbourg. Sa 
“Alors le Marechal stest rabattu! ă 'demander la moiti& de cette somme et 

on la lui. pr&parâ; et ce n'est pas assur&ment pour bâtir ici des: hopitaux, 
mais plutât: pour :n'âtre pas r6duits, lui et les siens,ă en sortir le gousset 
vide. Depuis que les Ruisses sont ici (6 turpitude. d'Ypsilanti) les gâncraux 
en chef Michelson et Prozorovsky ont eu constamment 300 piastres (150 fr.) 
par jour . pour: leurs tables; Meyendorif, Tziseroff, Miloradovitz. et : mâme 
Lascaroff, 200 piastre; Bachmetiev, Ulanius et plusieurs autres, 100 piastres; 
tous les autres officiers des douceurs. Voilă apparement. ce qui .les ratient 
si fort en Valachie et Moldavie. Jex6cute strictement, Monssigneur, les 
ordres du' Gendral Scbastiani, et je remplis toutes les intentions de S. M. 
Imp6riale, en vivant bien avec 'eux tous, mais en honnâte homme, je! ne 
puis pas dissimuler ă Vote  Becellence que je les regarde tous, in pello 
comme Ginfâmes pillards, 

Generalul Miloradovici, la întoarcerea lui din Petersburg, a de- 
clarat Caimacamului în chip oficial că Ipsilant nu va mai pune în nici 
un caz ! piciorul în Țara-Românească și că dispune. de! mijloace. 
pentru a impune tăcere. oricui sar bizui să se reclame de el. Ipsi- 
lant a căzut în desăvârșită disgrație și planurile lui ambiţioase fusese 

- nimicite în urma, purtării lui nedibace. 
„ “Cauza, acestei disgraţii a fost cutezarea ce avuse din cauza, deșer- 
tăciunii lui. și 'a unor sfaturi rele, să dea plângere la Curtea, rusească 
împotriva unui general a cărui trecere îi eră cunoscută și, adăogeă 
Miloradovici, trebuiă să se simtă fericit dacă, prin tractatul de pace 
ce urmă să fie încheiat în curând, i sar da voie să se bucure,
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intrun colț. al Rusiei, de o leafă anuală și de râmășiţelo averii lui (1). 
„"Lamaro'raportă către Champagny la 10 Martie 1808: .»: 

Les dispositions des Serviens, aujourdhui eGnduits par le gân6răl” russe 
Rodofinikin et; par leur, chef Ozerni- „Georges, paraissent âtre, €ealoment, pa- 
cifiques. .. LE 
“Le general russe "Miloradovitz, apros son voyage a Petersbourg, est de 

retour ici “depuis, le 2 „Mars et _reste seul commandant en Valachie. Vai 
ste” “le voir le lendemain de son arrivee. Îl mia aconeilli comme, do” cou- 
tume, avec beaucoup de gaît6 et de cordialite. n 

1 a des! idees plus libârales et je laiine mieux que tous, les autres; ia 
ce &ailleur fort bien trait par, son souverain. M. M. de Lascaroft et Me- 

Yendorit sont en pleine disg grâce, (c'est lui qui me Ta dit). Les deux „pauvres 
Princes, Souizo: et "Callimachi. sont toujours ă Roustchouk, îlsy prennent pa- 
tience, comptant impertubablement sur la piotestation que S, M, . Imperiale de 
France „eur a „promise... 

-. mei 

La 21, Martie 1808 eră cunoscută la Bucureşti știrea “despre nu- 
mirea Generalului „Cușnicov ca Președinte al ocârmuirii ambelor eri. 
"Până ia sosirea, lui, “'Țara-Românească urmă să fie' ocârmuită' de 

un Comitet de patru membri sub direcțiunea lui Miloradovici. Mem- 
brii acelui comitet erau Mitropolitul, fostul Caimacam Vistierul Var- 
lam, Banul “Costache Ghica Și Vistierul Constantin Filipescu. Astfel 
dispăruse și ultima urmă a Domniei lui „Ipsilant; țara sta "sub 
ocârmuirea rusească, (1). 
“ Lamare raportă lui! „Champagny la 27, Martie 1808; 

ta vii 

1) aaa il 

Ce pays-ci est dâtruit sans retour, ruinc et d&peuple si la! paix et” une 
prompte delivrance ne "viennent pas ă son secours. Je prie Votre Excellence 
Wetre bien assurâe que je n'exagăre point. II n'y a pas d'exemples de vexa- 
tions semblables ă celles qu 'exercent dans les campagnes les Isprawnils 
(Gouverneurs de Cantons), presses par le Divan VY psilanti ct par les ordres 
souverains des' Russes. II n'y a pas de jour oti je ne “irouve ă ma porte ou 
ă cele, de ma. chancellerie. dix pay sans  valagues pleurant et implorant vai: 
nement "mon secours. Les noyades de „Nantes n'ctaient pas plus atroces 
que, les moyens, qu'on emploie pour extorquer A ces malheureux leur der- 
nier vequi, leur! dernier agieau, leur dernitre, poule. Des gens ires. dignes 
de foi mvassurent qvon les met & la 'torlure dans le tnie presse, le pied 

  

(1) Idem. 

(2) Idem.
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di mari &-câlc! du. pied. de la femie, jusqavă ce: qu'ils aient: aioue el livre 
ce qvon exige deuz. Il'n'yi a plus-:dans le:pays ni: foin'ni orge.- Depuis 
huit jours îl n'y a plus au marche de Bucarest ni viande, ni pain,. ni. bois, 
ui Iguries, Les, paysans valaques “partiront tous, Monseigneur, soit pour la e IRI: 

Turquie, s6it pour la Transylvanic, et ne reviendront jamais... 
„uim. Une soixantaine de Septinsulaires qui Gtaient ici au service d'Ypsilanti, 

„Pangalas qui vient d'âtre licenci€, m?ont adress6 une 
pstition' colective, pour. obtenir, que je les aide ă retourner dans leur pays... 
Leur capitâine m'assure' qu'il sont tr&s braves, egalement bons 'marins et 
bons soldats.... Leur commandant Pangalos, lui-meme, mia fait. proposer se- 
crătemeni, de le faire aussi păsser en Dalmatie avec' le 'reste de son corps, 
cotisistant 'en 300 homimes Grecs, mais non Sept-insulaires... Ces troupes sont 
fort insubordonndes, mais onfin. nos gen&raux connaissent bien Vart de 'sou- 
mmettre ă, une. bonne 'discipline 300, hommes de quelqiie nation qitils soient. 
Ils sont tous armesiet €quipts ă lurs frais en cosaques, si 16 General S€- 
bastiani Papprouve, je les adresserai au Colonel AVicole Papas-Oglou,. com- 
mpngant do nos, chasseurg, Orient, es au 

i. . tate d .? 

dans le. corps des (sic) 

  

""Trebuința unci Ocârinuiri mai puternice, mai. înțelepte şi mai nein- 
leresate decât accea a fostului Divan'eră simțită de toţi, totuş par-. 
tizanii vechei “ocârmuiri şi acei 'ai lui Ipsilant se arătau nemulţă-: 
miţi, mai ales „pentru! faptul că, în mijlocul noului Divectoriu, se află 
Filipescu cars trăise în dușmănie cu Ipsilant. Legăturile lui Filipescu 
cu Miloradovici împinsese 'pe Ipsilant să adreseze Impăratului, pe 
temeiul unui credit închipuit la acel monarh, „acuzări fără rost și 
fără temeiu împotriva acelui general, căzând însuş în groapa ce o 
săpase pentru. el(D. , DN a „Ultima, ședință. a, Divanului avi loc la 18 (30 Martie), când Chi- 
rico, îi. ceti în numele lui Prozorovski noua dispoziţie. „Divaniștii se 
răstiră, strigară, se Sfătuiră, „alergară, de ici 'până colo și. hotăviră, 
să protesteze, împotriva, măsurii şi să. nu o recunoască. e 
“Atunci Miloradavici chemă la dânsul întreg Divanul! și îi. repetă 
insuș, cu glas serios, porunca ' Feldmareşalului. Unul din divaniști 
voi să facă 'observaii: și scoase din' sân protestarea, dar geneialul 
rostind, scurt, cuvintele: «pentru adresă focul, pentru acel ce o pre: 
zintă garda, picţii!» se speriară cu toții de indrăzneala ce o avuse, 
și. cu, toţii, lăgădțiiră ascultară (2) 
  

(1) Ibid. 
(2) Ibid.
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«Și de atunci se văd duşmanii de moarte trăind în cea mai bună înțe- 
legerd î în public, asigurându-se mutual de'stima şi de prietenia, lor, în scurt 
purtându-se astfel încât ai crede 'că a lipsit totdeauna dintre ei 'nu numai 
ura dar chiar cea mai mică neînțelegere. Această mică descriere este me- 
nită' a zugrăvi în chip lămurit * mentalitatea: acestui popor. 

= La: 2 Aprile 1808 Lamaro. scrie lui Champăzny: 

“ul (Miloradoviei] vient' do: fairo i ici un coup d'autorită Assez Gclataut; il 

a „dissous en .quelquc sorte le Divan de Valachie, en lui notifiant qu' Ypsi- 

lanti n'avait plus d'ordres ă donner dans ces provincos et en: nommant pour 
remplacer provisoirement son autorit6, ' un . comit : de quatre principaux 
Boyards. Ils. sont 'dejă en querelle ouverte et.je ne m'en mâlerai pas. Les 
Russes font ici des preparatils pour.:y rester l'6ternite entitre, 

„Tar la '30. Aprilie el raportează „i SE i 

 Vondreăi, 3 de co. mois, “le gân6ral. TUsse  Miloradovitz a notifid, officiel- 
lemenit au. Divan de . Valachie, par une lettre de M.le Marâchal de Prozo- 
rovsky, que le Prince Ypsilanti venait Wâtre depose de lune ct de 'Pautre 
Principaut6 (Valachie et Moldavie) par PEmpereur de Russie qui.lui a donn6 
des .terres. aux. environs de Moscou; avec. un village d'une cinquantaine de 
maisons, en lui. 'enjoignant | de s'y :rendre et de .cultiver. le tout. Ainsi les 

chemins. commencent ă s'ouvrir „pour. les deux „Princeş. grecs auxquel $. 
M. Imperiale. a tâmoignâ. do Linteret, 

XIX 

“NEGOCIE RILE DINTRE RUSIA ŞI POARTA PENTRU NOTIE ICAREA,, 
- ARMISTIȚIULUI ŞI INCHEIEREA PĂCII. NAPOLEON PROPUNE RUSIEI SĂ 

PĂSTREZE PRINCIPATELE DUNĂRENE CU CONDIȚIE CA 
„EL SĂ PĂSTREZE SILEZIA. 

“Napoleon, imediat: după pacea dela. Tilsit, începuse 'să ademe- 
nească pe Împăratul Alexandru să se alieze cu el în chip efectiv 
împotriva: Angliei. Englezii,  bombardând Copenhaga fără declarare 
'de 'răsboiu: prealabilă, “contribuise mult să facă pe impăratul Rusiei 
bine: dispus: pentru :propunerile lui: Napoleon” - . ata 

„EL voiă să se alieze cu Franța împotriva Angliei, dar eră hotă- 
rit să tragă din acest pas cel mai mare folos. posibil. „Această,
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holărire răsare destul: de clar.din instrucţiunile date la 26 Sep- 
tomvrie 1807 (1) Contelui “Tolstoi, ambasadorului ce-l trimise la, Paris, 
;;: După ce. explică. temeiurile pentru cari el încheiase pacea, dela 
Tilsit, trece la examinarea. acelor articole din tratat, cari. nu :erau 
incă executate. In „prima linie :citează articolele : privitoare la: ova- 
cuarea de către Francezi a provinciilor restituite Prusiei, cari nu 
erau încă, aduse. la îndeplinire. cu: toată .convențiunea încheiată în 
acest scop, la:12 Iulie, de către Berthier și Kalkreuth. Il însărei- 
nează să. asocieze! stăruinţele ; lui cu ale ; generalului :de ::Knobels- 
dort, trimis de Regele. Prusiei pe .lângă, Napoleon:-pentru grabnica 
aducere, la: îndeplinire a acelor: condițiuni. De 
"Expune că Anglia n'a primit propunerea do mediaţiune: între: ea 

și Franţa ce i-o: propusese: în urma înțelegerii cu Napoleon, şi co: 
munică lui Tolstoi textul: notei remise de Rumianţov solului englez, 
pentru a protestă în contra neauzitei violențe comisă de Anglia asu- 
pra Danemarcei, «din care va vedeă că el (Alexandru) :nu-şi: pro- 
pune să rămână privitor liniştit al unui fapt atât de contrar inte- 
reselor sale 'și : ale Franţei». Inipăratul Napoleon: se va : pătrunde 
-de” sigur cât de important ''este, pentru: propriul lui interes, să 
se pună câț mai curând capăt “unui răsboiu care reţine în faţa 
Tureilor o parte “atât de însemnată a oștirii rusești. - Recomandă 
solului cu' deosebire să atragă atențiunea lui Napoleon asupra 
acestui. punct, din care cr putea trage cel mai mare: folos pen- 
tru izbânda misiunii lui. Să-i spună că chipul cel mai expeditiv 
de a pune capăt răsboiului ar fi ca, prin mediaţiunea Fran- 
ei, unită cu temerile inspirate 'Purcilor de armele rusești, Impă- 
ratul Alexandru să dobândească stăpânirea asupra Moldovei și 

“a Țerii-Românești, mutând granițile Impăviiției sale la Dunăre, 
iar în Aşia să obțină liziera, dela gura Cubanului până la Phasu. 
„Dacă. pacea, ar. face libero: forțele “ruseşti cari se, află în: Prinei- 

pate, s'ar. puteă, da îndată acelei. oștiri; o direcțiune. din . cele mai 
folositoare. pentru -intereselo: lui :Napoleon,. făcând-o să ocupe niște 
pozițiuni cari ar ţineă în șah forțele Austriei, paralizând dorința 
ce ar puteă s'o aibă acea Impărăţie .de a se ali cu Anglia, 
„- Împăratul nu: se .așteaptă să întâmpine greulăţi. întru satisfacerea 
acestor dorințe ale „sale. Răsboiul cu Turcii a fost început în urma 
repeţitelor călcări. făcute de Poartă. lratatelor încheiate cu: Rusia; 
este deci. drept ca aceasta, să fie despăgubită pentru sacrificiile ce 

"(10) D. A. Sturdza, op. cit. 1, p..001 m,
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le-a: făcut pentru purtarea, 'răsboiului. “Totuș, dacă: Tolstoi şi-ar da 
samă că snu: este cu .putință. să: obţină amândouă Principatolo;: s 
puteă :mulțămi cu 1) fara: cupr insă sub denumire de Basavabia, 
cu, cetățile „Bender, Akherman; Chilia şi Ismail; 2) cetatea * Ho- 
tinului; 3. liziera, dela gura, Cubanului până la Phasu. Se recomandă, 
lui Tolstoi: să: intrebuinţeze cea mai mare prudență, şi'să formuleze 
cererile “de. mai: sus, 'ca.: propuneri. venite dela el, numai după ce: se 
va “fi: încredinţat că. cabinetul :'Tuileriilor le admite. -. -. . a 
«In! cazul. când Rusia nu ar obțineă, Moldova, și Tara-Românească, 

vai trebui să se: stipuleze mănţinerea; tuturor : privilegiilor dobândite 
pentru. ele :de către Rusia, și. mai ales cele cuprinse în: hatişeriful 
dela, 1802, spre a pune pe: locuitorii acelor ţeri la adăpost împotriva 
răsbunărilor ce Turcii ar puteă 'să le exercite asupra lor.: 

* Impăratul mai recomandă lui Tolstoi să::facă ce-i va sta: prin 
putinţă pentru ca Serbia să alcătuească pe viitor un Principat,. ca 
Moldova și. Ţara-Românească, sau altfel de stat autonom. - -: 

La 6 Octomvrie. Napoleon: scrise. lui Savary (1) că: Rușii :au: în- 
trerupt mișcarea: de: evacuare a Principatelor în: urma unui ordin 
sosit la 12 Septemvrie (2) la cartierul lor general. O asemenea: mă- 
sură nu poate decât să îngrijască pe: "Turci, Reamintește că, în 
tratatul de pace s'a legat 'la restituirea Prusiei precum Rusia a 
admis. evacuarea Moldovei şi a Țerii-Româneşti. .... -.-: 

La :9 .Octomvrie: Champagny însemnă. bazele unor instrucţiuni ce 
erau. a.se trimite lui. Savary, baze oxpuso lui fără indocală de Na- 
poleon (9) a ae 
IL. se .aduceă la. „cunoștință, teimiţându- -i-se.. “textul. tratatului do 

alianţă. dela. Tilsit; că articolele patente. nu sunt executate; că con- 
form: acelor articole ; Moldova și Țara-Românsască urmau să fie eva- 
cuate și un armistițiu încheiat. Armistițiul a, fost. ratificat, de: ge-. 
neralii 'ruși, dar evacuarea, începută a fost suspendată. : Articolul 
secret: al lratatului arată ceeace este de făcut dacă Poarta: res- 
pinge :mediațiunea Franţei, dar Poarta s'a grăbit să. primească acea; 
mediațiune., Se speră deci-:că lui Tolstoi i. se -vor trimite puterile 
trebuitoare și că Principatele vor fi evacuate conform armistiţiului 
care va:fi executat în:toate. Să ceară puteri pentru ca Tolstoi să 
trimită. Angliei o notă, făcând cunoscut acesteia angajamentele luate 

(1) Ibid., p. 613, 
(2) Sti! nou, | ! 
(3) D. A. Sturdza, op. cit., ], p. 613. 
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de Rusia, către F'ranţa.. La, :1 .Decemvrie trebuesc închise porturile: 
Portugaliei şi. ale Suediei, de voie sau de nevoie. Dacă trupele ru- sești vor. rămâne în Principate, cele frcniceze ut: vor - evacuă, Silezia. ' Aceasta, este, împreună. ciu neplata, contribuţiilor, cauza: sus-: pendării evacuaţiunii provineiilor . prusiene.. Sa 'făcut într'âdevăr la Konigsberg .0. convențiune: pentru evacuared, provinciilor prur-: siene, dar sa - făcut alta ia. Rusciuc . pentru. a: provinciilor turcești. De câte oriii:sc va; face mențiune .: despre ::nieevacuarea: provinciilor; prusiene, Savary să răspundă arătând neevacuarea Prin- cipatelor și. neplata contribuţiilor de răsboiu datorite de către Prusia. ;„ Aceste însemnări. sunt'-desvoltate. mai pe larg în. instrucțiunile tri=; mise -de..Champagny lui Savary 'la, 13 Octomvrie (1)... i 

Aceste, instrucțiuni trimise -celor doi ambasadori sunt. bazele: pe: cari: urmează negociațiunile. în! tot cursul iernii. şi “al: primăverii anului :1808, Hotărirea, lui Napoleon de a nu cedă: Principatele de- cât în schimbul Silezici: se 'desemnează din ce. în ce.mai clar: “EL arată: că nu are interes la “împărţirea Imperiului. Otoman și “că din posesiunea, Albaniei, și Moreei sar. alege numai--cu «des coups et. de .l'embarras ă gagner> (9) 
„Chestiunea: pusă; „pe: asemenea teren nu puteă face: nici un pro : gres, căci :cu toată dorința ceo aveă Impăratul Alexandru să dobân- dească ţerile române, el: nu: se puteă, gândi un moment la așezarea. definitivă a, lui: Napoleon în Silozia. Această: aşezăre ar fi desfiinţat ce, mai rămăsese din ;Crăia aliatului său, Regele -Prusiei; și: ar. fi: alcătuit o suliță, veșnic îndreptată spre coastele Rusiei. : : ii: „; Corespondenţa. ce 'a. urmat este prea lungă spre â-fi. rezumată în acest memoriu; 'cetitorii: vor putea! găsi toate : piesele: de 'căpe-: tenie adunate. în -Volumul.-1 de. Acte și Docuiente relative la: Re-: nașterea României a d-lui D. A: Sturdza. îi. m 

;:-Precum am ; văzut, Poarta, primise. cu bucurie mediaţiunea Franţei: Și trimisese puterile necesare ambasadorului ci din Paris; dar în zadar.: Se reincepură tratative pentru modificarea textului armistiţiului dela: Slobozia, dar. faţă . de :reaua voință a Rușilor nu șe ajunse. la .nici: un. rezultat.. ; e. E a eri 
Operațiunile - militare tură suspendate de fapt 'până în primăvara: anului. 1809.. Voiu “expune în:alt: memoriu: în urma; căror împreju:: rări ele fură reluate. : Ri 
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(1) Ibid., 1, p. 617, 
(2) lbid., p. 639. sq.: 
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