L A ANALELE
j

| pm

ae

ae aaa

|

No. 9.

a

e e

ee

a

923800

a

|
ACADEMIA

|

ROMANĂ”

Be

rh

|

i

„ARHIVA SENATORILOR
|

i

|

U
DIN CHIȘINĂU

ȘI OCUPAȚIA RUSBASCĂ DELLA 180 i-A812

re

OPERAȚIUNILE

MILITARI

DELA

AMĂNUNTE

RELATIVE

LA

-

!

EXTRAS

i

ANALELE

| i
:

|

i
| |

i

N

DIN

|

ROMÂNE

:

SECŢIUNI!

i

ISTORICE.

:

rece

|
|

ii

Ma

Seria II. — Tom. NXXI.
MEMORIILE

|

1812;

ȚERI

AMBELE

ACADEMIEI

.

LA

1807

ROSETTI

“RADU

|

|

[I.
NEGOCIERILE DIPLOMATICE ŞI

|

=

e

A. R.—TOM. NNNI.—MEM. SECŢ. ISTORIGE.

BUCUREŞTI
Institutul de Arte Grafice «CAROL

STRADA

16,

i

GOBL»

i
S-sor

DOAMNEI,
1909.

Prețul 1 leu 50 bani.

loan St. Rasidescu

16
.

21.199

i

|
|

i

Analele Societăţii Academice Române.
— Seria ]:
Tom. I-—-XI. —
Analele

Sesiunile anilor 1867—1878.
Academiei Române. — Seria
II:

Tom. I—Ă — Desbaterile şi
memoriile Academiei în 1879—1888,
Indice alfabetic al volumelor
din
Tom. AI.— Desbaterile Academiei„nale pentru 1878183
în 1855-9.
a.
>
AȚ.- Memoriile Secţiunii
Istorice,
PR
AZI. — Desbaterile Academie
în
1839—90,
>
AŢI. — Memoriile Secţiunii
Istorice.
.
,
»
XIII.— Desbaterile Academiei
>: AIV.— Desbaterile Academiei în 1890-91 »
AV, — Desbaterile Academiei înîn: 1891—2,
1892—3
»
AV. — Aemoriile Seoțiunii
Istorice .
Ă
»
AVI — Desbaterile Acndemici
în 1893-43,
»
AVI. — Îemoriile Secfiunii
Istorice. ..
»
AVII. — Desbaterile Academiei
în 1894 -5
3
AVII.—A1lemoriile Secţiunii
Istorice,
|.
,
« " AVIII. — Desbaterile Academiei
În 1895—6 .
»XVIII. — Memoriile Secţiunii
»
AIĂ, — Desbaterile Academiei Istorice . -.
în 1896—-7.
»
ATĂ— Memoriile Secţiunii
Istorice .*. |
»
AXĂ. — Desbaterile Academiei
în 1897—8.
>
AX. — Memoriile Secțiunii
Istorice .
Pa

LB,

2.—
3.—
2.—
3.—
12.—
4.50

2,50

sI 1]

4,—
8.—
4,50
3,50
7
2
5
1
4,50
3.—
4,50
5.—

indice alfabetic al volumelor din
„Tom. XXI.— Desbaterile: AcademieiAnale pentru 1888—1898
în 18989...
»

>
n

2.—

XAĂI.— Alemoriile Secţiunii
5.—
Istorice .
6
- Manuseripte din biblioteci
Străine relative la istoria
Românilor,
(AL doilea memoriu), de A,
|
Iorga .
el
Socutelile Brașovului și scrisori
româneşti
către Sfat în Secolul
VII, de A, Zorga
DDR
Socotelile Sibiiului
Ri
1,60
de. ,A! Zorga.
=,
Cronicele muntenc. Intâiul memo
riu,
Cron
icel
e
din
secolul XVII,
de A. Iorga.
.:
Expunere pe scurt a principiilor ee
LEO.
fund
amen
tale
ale istoriei, de A. DAenopol
.
ECC
aa
-_ Edilitatea sub domnia lui
..—l5
Caragea, de V. A. Urechiă
1460
JĂZI.—Desbaterile Academiei
în 1899—1900.
,..
.
XXII.
Memoriile Secţiunii Istorice
„6.—
.
32
Românii şi Maghiarii înaintea
istoriei, de 4. D. Aenopol.
: ... — 25.
Portretul lui Miron Costin,
.
“ Portul barbei și părului la de S. FI. Marian
ee
80
Romani, de Jon Kalinderu.
a
Zece Maiu. — Cuvântare de
50
Dad. Sturdza, . .
60
Din domnia lui loan

Caragea, 1812--1815, de V. A Urec
» XXTII.—Desbaterile Academie
hiă ...
1,80
» XĂTII.— Memoriile Secţiunii i în 1900-1901,
d
Istor
ice,
d
Manasie. Comnen Ipsilanti,
de
Societatea

Toan

sub

1. G. Caragea,

Cirea de Gambutz,

„_A660-—1740,

de Zcau

C. Zrbiceanu | 20
de V. A. Urecliă.
| e

ca episcop al Marmaţiei

Puşcariu

:

Pa

Dositeiu

Circa,

21,60

Din domnia lui Alexandru Calimah,
—,20
de V. 4. Urechiă,
Portul perucilor şi bărbierii
1,60
la Romani, de Zou Kalinder
u.
Originea câmpulungeană a lui
Gavril, Mitropolitul Kievului, .., —20
de 7 p
Stefanelli,
|
20.
XĂZV.—Desbaterile Academie
i
în 19012,
*. XĂXZV.— Memoriile Secțiuni
e
6.
i Istorice
”
Două acte oficiale necunoscute
3.—
de pe timpul Impăratului Bizan
; Isaac ÎI Angel, privitoare
tin
la Românii din Peninsula Balc
anică =
spre finele secolului XII, de
C.
Frbi
cean
u,
. .
aa
Teoria probei (în știința mode
d0
rnă), de Petre Popescu.
Priviri istorice şi literare
ae
50
asupra epocei fanariotice,
de
C,
ceanu
Lrbi. .
,
|
Din luptele pentru. nam: Răst
—,40
urnarea lui Vasile Lupu. Stud
torie, de Z. Tanoviceanu ._:
iu is:
..
I
I
I
„China. supusă», manuscript
-—,30
grecesc cu acest titlu. Descrier
e și extracte, de C. Erbiceunu
a
Luteranismul, calvinismul
eo
Și întroducerea linibii române
în biserieile din Ardeal, de Dp. dt.
AM. Marienescu . .
ea
Originea Voevodatului la Româ
—,30
România sub raportul moral ni, de Zoaa Bogdan.
—,20
,
de
7.
Tano
vice
anu
.
.
AA V.—Desbaterile. Academie
Pe
—S0
i în 1902—3, 20|
5,50
»
AĂVI.—Desbaterile Academie
i
în
1U0
3y.
»
XĂXVI—demoriile Secțiunii
5.—
Istorice.
a
Regele Carol 1 şi Instrucţiune
=
a publică. Cuvântare de Zece
1903, de D. 4. Sturdza.
Maiu
90

Inv.A.3.59 2.

ABEIVA SENATORILOR DEA CHIȘINĂU.
DELA

RUSEASCĂ

ŞI OCUPAȚIA

1806—1802

II.

DELA
NEGOCIERILE DIPLOMATICE ȘI. OPERAȚIUNILE MILITARE
ȚENRI :
AMBELE
LA
VE
RELATI
TE
AMĂNUN
n
DE

1807 LA. 1812
a

|

": RADU ROSETTI

Şedinţa. dela 15 Maiu 1909.
I.
NEGOCIAȚIUNILE DINTRE NAPOLEON ŞI ALEXANDRU I IN PRIVINȚA
PĂSTRĂRII DE CĂTRE ACEST DE PE URMĂ A MOLDOVEI ŞI A ȚERII-ROMÂ.
NEŞTI, DELA SFÂRŞITUL IERNII 1$07—1808 PÂNĂ DUPĂ INTREVEDEREA
Ma
DELA ERFURT.
SE

Am, văzut

că, la Tilsit, Napoleon promisese lui Alexandru, verbal,

Moldova şi 'Țara-Româneâscă,

dar fără a specifică în chip lămurit

compensația pretinsă, de el în schimbul acestor țerişi mănținând,
în textul tratatului, obligațiunea pentru împăratul Rusiei de a-și re|
trage imediat trupele peste Nistru.

El mai avă dibăcia să lase pe Alexandru să creadă că acel obiect

va fi Albania, și Grecia,pe cari Napoleon aveă să le
de compensație
păstreze după împărțirea Impărăţiei. Otomane, la care împăratul l'ran-

cezilor se arătase dispus. Surprindorea țarului fu din cele mai ne-

plăcute când află, mai pe urmă, “că, compensaţia pretinsă de Napoleon eră Silezia. Această provincie care, după tratat, Napoleon

aveă”s'o restitue Prusiei, Alexandru. nu voiă să i-o lase cu nici

preţ, căci : 1) posesiunea

ei dădea

lui Napoleon o bază. de, opera-

țiuni prea, apropiată -de graniţele Rusiei; 2) aparţinea Prusiei . al
cărei rege: eră aliatul şi amicul lui și a cărei. ființă ca Stat o
priviă, cu drept cuvânt,ca necesară Împărăției “sale; 3) se temeă

„ca Napoleon să .nu dea Silezia Marelui Ducat al Varșoviei.
Analele A. R—Tom. XXXI.—Memoriile Secj. Istorice.
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In prima jumătate a iernii 1807—1808 silinţele lui Alexandru
fură mai cu seamă îndreptate asupra unui. punct: să îndemne pe.
„Napoleon a căută, pentru anexarea de către Rusiaa ţerilor noastre,
compensaţiuni în 'Turcia.
|
Am văzut pretextele sub cari evacuarea Principatelor, începută
de către oștirea, rusească, fusese suspendătă; Napoleon din: partea
lui nu evacuă provinciile pe cari tratatul le restituise regelui Prusiei,
fiindcă acesta nu achitase contribuţiile de -răsboiu la cari fusese
îndatorit. “
Impăratul Alexandru, prin tratatul de alianţă dela Tilsit, se îndatorise să declare răsboiu Angliei, dacă, această putere nu primiă
mediaţiunea, lui spre a încheiă pacea, cu Frânţa până la, Noemvrie

1807. Bombardarea

Copenhagei

de

către

flota

engleză și distru-

gerea, puterii navale daneze (16 .August 1807), fără declaraţie
labilă de răsboiu, veniră să justifice pe deplin acest pas în
lui Alexandru. 'Trebue adaos că, incurajat de Napoleon, el se
gătiă să pună mâna pe Finlanda.
„Articolul 5 al tratatului secret dintre Franţa şi Rusia, din 8

1807, stipulă următoarele:

preaochii
pre:
Iulie

«Si lors de la paix future avec l'Angleterre, le Hânovre vient ă &tre reuni
au royaume de Westphalie, un tevrritoire forme de pays cedâs par S. M.
le roi de Prusse sur la rive gauche de PElbe et ayant une population de trois

ă guatre cent mille Ames
retrocedă î la Prusse,

„Pacea
rămăsese

cessera de faire partie de ce
|

royaume
|

et sera

cu Anglia devenise
un luciu foarte depărtat și Hanovera
în

stăpânirea

de

fapt a

lui

Napoleon, fără

ca, el să; se

fi arătat dispus a da Prusiei compensația stipulată mai sus.

O ârmată franceză sub ordinele lui Junot luase în stăpânire Portugalia în luna Octomvrie 1807, silind familia regalăsă caute: adă:

post în Brazilia.

|

Regatul Etruriei, înființat prin pacea dela Lunâville, eră, ocârmuit
de Maria Luiza, văduva primului rege Ferdinand de: Parma, ca
regentă, în timpul minorităţii fiului ei. Nu eră un mister pentru
nime, la începutul anului 1808, că anexarea âcestui regat către
Imperiu eră un lucru hotărit și care nu mai puteă să întârzie.

Negociaţiunile de pace între Rusia și “Turcia, cari trebuiau să se

facă la Paris, încă nu începuse la 1 Ianuarie

sau sub altul ele se amânau necontenit.

1808,

și sub

aa

ă

un pretext

|

3

.
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5să

la 10 Ianuarie (1), acesta
“Solul rusosc Tolstoi văzând pe Napoleon

ii spuse că nu i se va refuză Rusiei

după tratatul dela Tilsit, adăogând

nimic

din ceeace i se cuveniă

că va evacuă Silezia îndată, co
Grecia

trupele rusești vor ieși din. Principâte.

nu-i 'conveniă însă,

deci trebuiă să găsească aiurea un obicct de compensație; Silezia
îi conveniă mai bine decât oricare altul, nu pentru a o păstră

ci pentru a o da altuiă. Tratatul dela Ţilsit hotără evacuarea Prina
|
cipatelor, pe când el nu fixă epoca evacuării Silezici.

Piin insteucţiile ce Rumianţov le trimiteă lui Tolstoi la 11. Ia-

nuarie (2), îi recomandă ca, când cu prilejul tratărilor pentru pace
&u Turcii va fi vorba de frontiera dela Dunăre, să stărue ca

- să armeze brațul Sulinei, care este adevărata
ace frontieră
matcă d Duhării. Impăratul însă-se bizue, zice Rumianţov, pe zelul
pentru

binele patriei

al lui Tolstoi

până la lacurile Babada şi Razelm».

spre

«a împinge

acea frontieră,

- -

“La 19 Ianuarie (3); Napoleon scriă lui Champagny să purceadă
la schimbul deplinelor puteri dintre solul turcesc și Tolstoi, trimițând' totodată;la Constantinopol un curier spre a duce Porții vestea,
că tratările de pace sau început. Totodată îi poruiciă să trimită
alt curier lui Sebastiani, pentru a-l însăreină să pună Porții urmă-

toarele două întrebări :

e

|

1. Dacă Ruşii ar vrea să păstreze Moldova și 'Ţava-Românească,
este Poarta în intenţiune să facă cauză comună cu Franţa:în răs-

boiu? Cari sunt mijloacele ei de răsboiu? 20 In cazul când Englezii

ar debareă la Corlu, se însărcinează Poarta, să îndatorească pe Ali
Paşa, să aprovizioneze acea cetate și să -ocrotească trecerea. curievilor şi :a trupelor de uscat ? S'ar» acordă oare liberă trecere pentru

5.000 oameni cari ar merge într'ajutorul cetăţii amenințate și cari

nu ar puteă să îngrijească pe Ali Pașa?
“ 'Falleyrand cu care Napoleon urmă să se consulle, dar care

nu

se sfiă să-i tradeze secretele şi către Austria, şi către Nusia, spuneă
la 16 Ianuarie lui Metternich (4), că negociaţiunile cu Anglia pentru
pace trebuesc privite ca rupte cu desăvârșire și că Napoleon aveă

pentru moment două proiecto.: unul întemeiat pe baze adevărate și
celalalt care nu este decât un roman. Intâiul este privitor la îm-

părțireă

"Turciei,

al doilea

la

(1) D. A. Sturdza, op. cit., 1, p.'105. -

(2) lbid., p. 108.

(3) Ibid., p. 710.

(4) Ibid., p. 749.

o expediţie

în

India.

'Talleyrand

4

_

hADU nostri

|
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mai spuse lui: Metternich că, deoarece Austria.
nu se poate opune
acelor proiecte, trebue să iea, parte la. ele. Impăr
țirea 'Turciei eră
ca și începută, nici Franţa nemai fiind în stare
să smulgă Moldova,
și Jara-Românească din mâinile Rusiei,
.
|
i

La 23 Ianuarie se. deschideau,

la Ministerul

Relaţiunilor . Exto-

rioare din Paris, negociaţiunile pentru încheierea
: păcii
și Turcia. Din protocolul conferinței
(1) rezultă că, după
Tolstoi, ele au fost amânate spre a-i permite să
primească
lui un supliment de instrucțiune. Plenipotenţele
însă, fusese
In

audiența

ce

o acordase

lui Metternichla

între Rusia
cererea lui
dela Curtea,
schimbate.

22 Ianuarie

(2), Napoloen puse convorbirea,pe subiectul împărțirii
'Turciei, arătând că
el nu caută printrinsa nici o sporire, de
teritoriu. : «lgiptul și
câtovă colonii i-ar fi de folos, dar acest folos
nu ar puteă să compenseze mărirea, prodigioasă a. Rusiei».
.
'
Se încercă să sondeze pe Metternich și să stârnească
, poltele Austriei,
declarând că ca trebue;să iea parle la, acea împăr
ţire a unui imperiu
care se află la granițele ei.
Ea
e
|
Intr'o

păratul

convorbire

co

o avi “Caulaincourt,

Rusiei (3), îl vedem

păratulse

arătă

însă

întreținându-l

foarte

la 21

Ianuarie,

cu îm-

de expediţia în-Indii; îm-

rezervat asupra aceştui proiect,

punând
în îndoeală chiar putinţa de a-l puteă aduce
la îndeplinire.
„. Instrucţiunile trimise lui Caulaincourt la 29
Ianuarie
(4) îi. reco-

mandau

ca,

nu respingă

în convorbirile

idea,

lui

împărțirii

cu

'ureiei

împăratul

și cu

humianţov,

să

și să se informeze: de chipul

în care ei cred că trebue săvârșită și cari ar [i puter
ile ce ar

aveă
să participe la ea. Mai eră însărcinat să arate
că acea împărțire este
puțin folositoare pentru Franţa, care nu aveă
întinsa un lot folositor, chiar în cazul când acest lot ar fi de mare întin
dere, și în sfârșit
să-i convingă că măsura are a îi delerită până
la încheierea păcii
cu Anglia.
.
_
Scopurile lui Napoleon sunt caracterizate într'u
n chip minunat în
următoarele rânduri. ale :serisorii adresate de
'Tolstoi lui humianţove

la 3l Ianuarie 1808 (5):

-

«Il est 6vident que le dâsir 6none& de notre
part d'acqudrir la Moldavi,
et la Valachie n'a st si favorablement aceuei
lli par lui [Napoleon]
que pour

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,

p.
p,
p.
p.
p.

720,
728,.
730,
732,
1734.

e
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valable

motiver un6 seule raison, quelquc peu
pas âvacucr

qu'elle

5

puisse âtre, de ne.

et de forcer le roi ă souserire ă toutes les conditions

la Prusse

qu'il lui impose;en attendant il se pardera bien de finir si promptement les
affaires de “Turquie, dont il a su si adroitement attirer la nâgociation 4 Paris
pour, les. terminer. ou les retarder ă son grâ».

La. 2 Fovru uariie (1) Napoleon adresti lui Alexandru o. scrisoare,
prin care, fără a vorbi de împărţirea Turciei, îl întreţineă despre o
expediţiune . în Indii:
4

"«Un6' armâe de 50.000 hommes, russe, francaise, peut-âtre mâme un peu
autrichienne, qui! se dirigerait par “Coastantinople sur PAsie, ne serait pas!

et li mettrait aux

avrivee. sur P'uphrate, quelle ferait: trembler VAngleterre

genoux du continent, Je suis en mesure en Dalmatie; Votre Majeste Vest
“sur le Danube. 'Un mois apres que nous en serions convenus, larmee pour:
sait &tre sur.le Bosphore. Le coup en retentirait aux Indes, et l'Angleterre,
serait soumise, Je: ne. me refuse ă aucune des 'stipulations prealables, neces-

saires. pour arriver â un uussi grand but. Cele ne peul che que dans une

enlrevue avec Volre Majeste, ou bien apris de sincâres conferences 'enlre
Romanzof el. 'Caulaincouri el Lenvoi ici dun homme qui fit bien dans le

systăme.... 'Tout peut tre decide avant le: 15 mars. Au l-er Mai nos troupes
peuvent âtre 'en Asie. d

De. împărţireea, Turciei, de. Principate nici un: „cuvânt, în schimb
găsim în rândurile de mai sus întâia idee despre o intevedere cu

împăratul, Alexandru.
In acoeaş zi (2), scriind lui Caulaincourt, după ce se plângea. pe.
larg. de; "Tolstoi, îl însărcină să zică împăratului că, deoarece „nu-l
gri ibește Să, evacueze. Moldova şi "Para Românească, împăratul Alexandru să nu-l. grăbească. pe dânsul să evacueze Prusia. Să spună
lui Alexandru, şi lui Rumianţov .că idea unei. expediţii în: Indii
nu este departe de el şi că se gândește la o împărţire a Imperiului.
Otoman și la, ducerea unei armate, de 20— 25.000 Ruși, $--10.000
Austriaci și. 35—40. 000 Francezi în Asia, şi de acolo în Indii, că

nimic nu e aşă de Ușor ca 0 asemenea. operație.
Din raportul "lui
cum

Tolstoi” din
Metternich,

îi comunicase

oi: instrucții pentru! cazul când

(big pd
2) id, p. 136,
(3) Ibid., p. 749.

Curtea

din Viena

trimisese

după
solului

Austria ar fi chemată să joace vreun

|
-

că,

Fevruarie (3). aflăm

10

|
îi
i

|

Ia
a

G

2

rol

,

|

în schimbările
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ce „Napoleon

avea

e

|

de gând

să

536

le. îndep

linească
în Răsăritul Europei. Austria doriă ca, integ
ritatea. Imperiului Oloman să fie păstrată, şi „Metternich eră
însărcinat să aducă, a-:
ceastă dorință la cunoștința guvernului francez,
dar în cazul când.
împărțirea “Turciei ar fi fost hotărită în. chip
irevocabil, Metternich.
eră, autorizat; să, accedeze la toate punerile
la cale, dar numai în
bună înțelegere și cu Franţa și cu Rusia, oferi
nd chiar “concursul

militar al Austriei spre a ajungela scopul dorit.

a

La 15 Fevruarie (1) Sâbastiani eră, învitaţ
să meargă la Divan
spre a luă-cunoștinţă de răspunsul Porții la
comunicarea, ce o făcuse,
că “Turcia va aveă poate să cedeze Rusie
i Moldova Și . Ţara-Ro-.
mânească. Miniștrii turciîi declarară că
Sultanul văzuse cu ceâ
mai;

mare mâhnire

schimbarea: ce. se făcuse în dispoziţiile

Franţei,
care-i comunicase o asemene știre, fără a,
o însoţi de. vreo lăgă-.
duință de. ajutor. Ri declarară că Poarta
nu va cedă . niciodată
Principatele, preferind de o mie de'ori răsbo
iul unei asemenea, umilinţe. Sultanul hotărise să scrie împăratulu
i Napoleon spre. a-i.
„expune situația critică în care se află imper
iul 'său,
i
Ne întrebăm

de care comunicar
este
e vorba, aici?

Nu

poate fi
cea, făcută în urma, ordinului. lui. Napoleon
dela. 12. Ianuarie și
pe care an menționat-o mai sus, căci în acea
„Comunicare se întreabă Poarta dacă, în caz că Rusia ar voi să păstr
eze Moldova și ȚaraRomânească,

ea este dispusă să facă cauză comună

cu 'Fran

ţa împotriva Rusiei. Fost-a întrebarea schimbată
mai în. urmă, cu sau
fără știrea lui Napoleon, sau avem a face
cu altă comunicare,

anterioară?

-

Alexandru

i

|

|

1, influențat și de oamenii cari îl inconjurau,
ale căror

tendențe antifranceze erau cunoscute,

găsiă, și nu fără dreptale că;

dela Tilsit încoace, aliatul său dobândise
mari (2) decât acelea ce le-ar putea trage

foloase neasemănamai
t
el din stăpânirea înche:

zeșluită.a ţorilor române.
|
a
Aceste păreri reieșiau foarte lămurit dinti”o convorbire
ce
împăr
atul
o avi
cu

Caulaincourt

în a doua jumătate a lui l'ovruarie 1808 (3):

Lempereur : L'ktrurie, le Portugal, lo, Hanovre,
qui 'devait &tre rendu î
VAngleterre, ct tant
d'autres royaumes, qui sont dans

equivalents assez considrables

vos mains sont des.

pour deux provinces ruinces. que les Tures

(1) Ibid,, p. 758.
(2) Dar prezentând cu bună seamă mai puţine chezășii
de trăinicie,
(3) D. A. Sturdza, op. cit., 1, p. 769.
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de votre empereur (Bă
t
me donneraient sans vous si je ne voulais les tenir
zând). Vaus avez tout: vous n'avez donc quă choisir.»
Şi mai departe:

«La Valachie et la Moldavie ne valent point la Silesie. Sans ce sot armistice 'ces provinces seraient 6vacudes. Je ne imanquerai jamais de pretexte plausible pour les avoir. Vous reculerez cela, mais n'empecherez pas
les 'Tures de faire des sottises. Le Grand Seigneur, lo Divan sont-ils maitres de leurs pachas? Vous serez cause que 200.000 hommes seront €goru6s si jo mo decide ă Gvacuer, Et qu'y gagnerez-vous? Ne semblerait- il
pas, aux difficults les qu'on me fait, qu'il est question Wune chose imprâvuc,
de vous prendre quelquechose, de „m'approcher de vous? On dirait que
cela vous coiite quelquechose? Si vous voulez âtre vrai, et Lempereur le
sait car il me a dit, la Porte 'meme n'y perdra rien. D'anciens traites et

les habitudes du pays

6t6 toute influence

autant que la religion lui ont

sur ces provinces qui ne lui. rapportent rien (!!)».
La aceste: cuvinte prin care împăratul căută să micşoreze valoarea obiec-

tului dorit de el, Caulaincourt răspunde că aceleași

argumente

sar pulcă

aplică spre a mutivă desmembrarea Prusiei:
«Ce qu elle perdrait Sterait-il quelque chose ă Votre Majest6? Le roi lui
mâme n'y gagnerait îl pas aisance et tranquillite? 3Mais la grande question
mest pas lă, Sire. Liinterct de la France c'est lo trait6 de Tilsit pur et simple. Ce qui est au delă cest linteret de Votre Majeste. Eh bien, lempereur oublie le sien; mais lors qu'il veut faire ce, que Votre Majest6 desire,
ce qui lui est utile, n 'a-t-il rien ă prâtendre pour lui mâme? /aquisilion
dela Valachie el de la Moldavie remplil . la puge de Vhistoire. Le râgnue de

Volre Majeste râalise ce que les prâcedenls out
ne retirera d'autre
pn6e 2...»

avantage

de

fail. desir er, et la France

cet arrangement

qu'uno

acquisition 6loi-

“Apoi, după ce vorbește de Anglia, de dosrambrareă T ureiei,. de
Persia şi chiar de o expediţie franco-rusă în Indii, menită să înspăimânte pe Anglia, impăratul revine, la neputința în care se află să,
„cedeze asupra Sileziei:
|
| «Nous sommes

francs avec vous. AL “de Champagay a dit au Prince Guil-

laume que la non 6vacuation de la Prusse tient ă Pâvacuation de la Valachie et de la Moldavie. Est-ce vrai?. De lă des

m'ecrivent, me pressent et me

lamentations.

d&sespărent. C'est pour

rendu la moiti€ de nos stats, — disent-ils—mettez

nous

Ces gens-lă

vous qu'on nous a
donc.dans

le

cas

d'y rentrer, ]lfaut que nous payions -des sommes €normes, et nous ne pos-

8

|
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[Is nont

pas de quoi. diner,

c'est ă la lettre. Je n'ai pas fatigu6, Lempereur, de ces lament
ations, quoi-

quelles fussent de nature ă intâressor tout souverain,
Vous voulez,, avoir
une de leurs provinces. Les d6chargerez-vous ulors des contri
butions qu'elle
"dont payer? Cest un pays ruine. Agrandissez la France
mâme,. Je vois avec
plaisir sa puissance; mais ne vous €lendez pus si
pres de nous,

La 25 Fevruarie(1)

siguranța

care. domnește

tatea ruseascăsă

Caulaincourt raportează lui Napoleon că neasupra, afacerilor cu Turcia face ca, socic-

fie bănuitoare faţă do el. Achiziţiunea

Princi

telor a, fost admisă ca un lucru. atât de pozitiv, încât publicul papriveşte ca alcătuind niște stăpâniri definitive ale Rusiei. Dacă le
ele

vor

trebui

derea
Un
sat lui
Rusiei,

să fie evacuate,

această

evacuare

va fi privită,ca pior-

unei provincii. :
a
E
lung raport al ambasadorului Franţei, din acecaş zi sadar adreChampagny, dă seamă despre altă convorbire,cu împăratul,
în carede către amândouă, părţile se reproduce aceleași ar-

gumente

ca în cea rezumată mai sus. oiese

dintr'insacă

ţarul
eră, mult mai puţin bine dispus către Austria decât către,
Prusia,
căci îl vedem emițând idea că compensaţia ce s'ur puteă
da Fran:
ței, în loc de Silezia, S'ar puteă găsi în cuprinsul statelor
austriace.
«Et TAutriche, ne pourrait-on pas faire un arrangement avec
ell
lui e,
prendre la Boheme pour quelquechose en Italie 2

In acelaș raport Caulaincourt dă' seamă, despre o convorbire
. cui
Iinmianţov. Cancelarul se plânseso că la Paris sa vorbit lui
Tolstoi (2)
in chip prea categoric, ceeace a indispus po împărat,
m
„“Jaimerais mieux

qu'on

lui ett

parl&

d'une

manitre

moins

positive,

.
L"empereur est quelque fois au mome
dent
donner Vordre de: demander la
stricte exccution du traită de Tilsit.J6' m'y expose, je vous le
dis francho:
ment, ce n'est pas ă .lambassadeur qus je parle en ce moment.
Vouis'con-

naissez le pays, vous pouvez apprâcier tout ce que Pompe
reur Alexandre ”
a fait pour lempereur; vous pouvez donc juger de Leffet
que cela produir-

rait. Je vous sers vâritablement plus que nous par ce moyen,
car

6n

no

donnant pas suite, pour ce qui nous regarde, aux pensces de Tilsit,il faudra

que chacun

În

rentre chez soi, mais alors nous ne vous
e

Aia

(1) Ibid,, p. 773.

!

Dc

- (2) Solul rusesc la Paris,

.

.

aa

auronş ancuni

e

obli-

beata

.

i
.
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ă. ce;.que
gation el cette. alliance. n'aura servi. que: vos. interets, Est-ce..l
en. Valachie
vous pouvez vouloir? Les “Tures.cn rentraut en. Moldavie el
nous doune:
ils
pass,
actuel
moment
le
mais
feront, beauconp de. victimes;

:6ter de fail.
ront -ces. provinces si, nous y .tenons encore. Ce nest rien leur
ez Pemcounaiss
Vous
sont.
C'est peu nous donnor aussi dans Tâlat ou elles
dans
ent.
pereur.,et le: pays; quel avantage recucillerez-vous d'un changem
.

,

if

|

a

De

Ja religion de Tilsit...

-

e

Da

"Apoi, după ce sfăluește po l'ranţa, săse întindă cât va ptiteă, numai
aa
nu la graniţele lusici, revine, la Principale: ,
i

.

Ă

/

"r
, M.'Vambassadeur; vous minspirez tant. de conliance que je
“«uienez
mon
vais vous fire part d'une 'reflexion: que je "n'ai' pas “meme faite'ă

maitre. Quand

'je le vois dispost

ă &vacuer la Valachie

ct la Moldavie, ce

qui: 6teraită notre influence toute'sa force comme toute son influence, je
ne regrelte pas, je vous assure, ces" provinces, mais je suis inquiei,de ce

qui”cn resultera ct des “moyens quwen tireront nos ennemis commtins pour

attaquer le systeme' dans 'lequel je veux affermir mon pays, “A quoi 'menerait cette Gvacuation? A des diflicultes înterminables. Pourrait-elle,, se
faire juste, en mâme temps? Nous &vacuerions peut-âtre au jour. dit, mais

le moindre

retard de votre part” amânerait des explications, doa îl râ

sultorait' nâcessairement un stat pire que celui dont

vous! dissimule” pas que Pempereur m'a encore
VOder commedu point de dâpart de Frodârio.

on veut'sortir,Je ne

parl6 de cette ligne „de
a
a

“In urnia 'convorbirii, Rumianţov puse din nou po tapet idea
desmembrării Turciei care, după el, ar face să dispară toato' gre-

utăţile' şi la caro

s'ai- puteă oventual' asociă și Austria. Caulaincourţ,

insă răspunse! că această

idee eră pentru moment iroalizabilă.

“: Oprirea, pe loc a mişcării de evacuare a Principatelor

de călre

oștirea rușcască nu .puteă decât să nemulțămeascăşi să îngrijească
pe Austria și's'o facă să păniească, încă din toamna anului 1807,
e!n și Alexandru, prin cae 'nu numai că
Napoleo
ger
între
o înţele
so ' închezeșluiă acestuia, Dunărea ca” graniță cu 'Tureia europeană,
dar- so' urmăriă, si distrugerea Imperiului Otoman;'am văzut mai sus
cât de fundată eră această bănueală. Raportul adresatla 26'Fe-

vruarie 1808 de către Metternich, ambasadorul! austriac la Paris,

lui Stadion, Ministrul Afacerilor străine al Austriei; no dă în această
*
privinţă un adaos de amănunte peste cele ce le cunoașteni, *
1) D.A. Sturdza, op. cil. L, p. 780,

i
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"Din această piesă "reiese: iarăș,
că Metternich eră în cele mai
strânse” raporturi cu Talleyrand,:car
e lucră cu solul austriac în sens
opus direcțiunii politice “adoptate de
Napoleon. Principele de Bens:
vent eră: un partizan 'convinsal măn
ţinerii Imperiului Otoman și
cu totul potrivnic ideii do'a-l' desmem
bră.
i
De
"”Apoi'vedem' că;.âtât cabinetul” din
. Viena cât şi Metternich : și
Meerveldt (1) credeau că impărţire
a “Turciei eră. dorită: numai „de
Napoleon și că el eră sin
gurul care

indeplinire. Talleyrand fu acela, care dedoriă grabnica ei aducere la
stăinului
i Metternich că '«cu-

cerirea Turciei eră una din ideile
de predilecție ale împăratului
Alexandru, care leagă, de acea, idee.
gloria domniei lui, închezeșluirea, siguranței lui personale, și că
împăratul se deschisese de re-.
pețite:

ori către dânșul (Talleyrand) asupra
acestui subiect». o
„Mai vedem că, solul austriac își făceă
, iluzii, crezând că sar pute, izbuti, să se inspire Rusiei vepu
lsiune pentru acest proiecl de
împărțire.și, că Napoleon se deschise
se în această, privință către
el spre
a înfă.
ţișă. Austria, la Petersburg, ca fiin
d cea dintâi care
agilase, chestiunea.
4
i
n acest timp sosise la elersburg scri
sorile din 2 l'evruarie ale
lui Napoleon,, adresate una împăratului
şi cealaltă lui Caulaincourt
care. se grăbise să o comunice
lui Rumianţov. Ambii diplomaţi avură,
la 28 Fovruarie, o .lungă 'conterinţă
spre a trată despre «le grand
objet» și îri care Rumianţo

v, întrebând pe

Caulaincourt dacă are
dela suveranul său instrucțiuni asup
ra modului de împărţire, solul
francez, arătându-i scrisoarea împă
rătească, îi declarase că nu are
alteovă.

a,

DI
i
|
„ Rumianţov 'atunci. declară că tot ce
propune. Napoleon . convine
lusiei, care admite chiar ca,Napoleon
să dobândească posesiuni mari
in.

India, adăogând: „Pranța are sievoie
de stabilimente acolo spre
a formă marina
Apoiri
într
ebă dacă Nap
.
nească,pe 'Turci şi din Asia,

oleon se gândește să, izgola care. întrebare solul. răspunse
că

chestiunea, împărţirii eră pusă numai
pentru Europa, dar nu puli
să.arăte care. eră partea anume ce
Napoleon voiă s'o0 dobândească
pentru dânsul. Apoi cancelarul il înt
rebă brusc dacă nu are să-i
spună covă despre Silezia.
N
In cursul discuţiunii care urmă, amândo
i căzură de acord că, pentru

reușita unei asomenea-. negocieri, o. întâ
lnire intre cei doi împărați
... a
E
DN
ar fi de folos...

(1) Ambasadorul austriac la Petersbu
rg,

e

"
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(1) împăratul Alexandru arătă lui Caulaincourt.
„La, 1 Martie următor
bucuria. ce o resimțiă, văzând că Napoleon revenise «la, ideile dela
Tilsit în privința marelui obiect», şi că se gândește chiar la. o des-.
membrare

a Turciei

decât

radicală

mai

aceea, de care fusese vorba

atunci. Impăratul adaose: că, la Tilsit, el.se mulțămiă -pe deplin.cu,
stăpânirea Moldovei și a 'Țorii-Românești, dar dacă Napoleon. voește,
să meargă mai departe şi să distrugă cu desăvârşire Imperiul Oto-,
man, el este gala să-l ajute. chiar ai cucorirea Indiei. Mai. emise.
idea. ca să se facă din Constantinopol un fel de oraş liber. Declară,
că mijlocul ce-l preferă. pentru. punerea :la calea întregului proiect:
eră o întrevedere cu Napoleon, .la'locul şi în ziua. ce acesta, va ho-:
tări. In sfârșit, împăratul Rusiei „se. felicită. că în scrisoarea lui Napoleon. către Caulaincourt nu: mai eră..nici vorbă, despre Silezia. -.,
Caulaincourt mai avu încă conferinţe cu Rumianţov în. privinţa
punerii la cale a «marelui obiect»: la.2, 4 şi 9 Martie (2). In aceste
conferințe se discutau două ipoteze:. 10 an proiect de alianţă cu o,
împărţire parţială a 'Turciei. și 2% un proiect de împănrţeală, desă:;.
vâvșită, In ele [u vorba .de provinciile turcești cari ar. fi atribuite,
Rusiei şi de -acele. ce ar.reveni Franţei în fiecare din: cele două
ipoteze de mai sus. Rumianţov revenind asupra . declaraţiei : înpă-i
vatului că dorește ca Constantinopolul să .fie un oraș liber, îi: ceru,
în cazul ipotezei a doua, pentru Rusia, împreună cu Principatele;,
Serbia, Bulgaria şi Rumelia. Franţei îi oferiă Albania, (cu ; parte
din Macedonia), Mor ea, Arhipelagul, Egiptul, Siria și. schelele, Le-,
vantului.. Austriei i se. atribuia de Rumianţov o, parte din Bosnia
turcească...

cu ,Cro aia

al

Caulaincourt „protestă că. Rusia, își face. o parte proza mare şi că,
Napoleon îi va. lăsă Constantinopolul numai cu condiţie .ca.: Dardar,
nelele să-i aparţină, lucru ce Tumianţov nu voi de loc să admită.
„ Partea, Austriei fu. sporită cu Serbia și. cu o pate: din. Macedonia,
cai ta
î
a
până în; Marea Egee.
In ultima conferinţă, Caulaineourt scrise următoarea, însemnare ce
i-o. dictă, Rumianțov (3) şi. la care făcii ;observațiunile.. co. urmează
a
DEE
o
acelei însemnări.
“Dans Pidie du tb ile drattianice : La Russie aurait ln Moldavie, la Bessarabie, la, Valachie et la Bulgarie; la- France. aurait VAlbanie, „partie de la
”

e

o.

ț

(1) D. A. Sturdza, op. cit, |, p. 192 sq:
(2) Ibid., p., 95 sq., 801 sq,, 808 șq.
(3) Ibid., p. 811.
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Bosnie,

la Morse; Candie; !'Autriche la: Croatie,
partie de la Bosnie. La'Servie
serait independante et :donnâe'ă un prince
de la maison d'Autriche ou â tout
autre prince Granger” 6pou

sant -une grande duchâsse de Russi
e. +. Dans Pidee du'grand: Partage :
La Russie aurait la.i Moldavie,; la :Bess
a::
rabie, la: Valachie, la''Bulgarie'et parti
e de la Romțlie, la! fronti&re 'russe:
partant de la Bulgar
et; ie
suiva.nt celle actuelle de la Servie jusqu'ă
la chaîne:
des montagnes qui se dirige: sur 'Traj
anopuli, Mou la: Maritza servirait
de
Irontiăre ă cette puissance jusqu'ă la
mer. La, France aurait la Bosnic, PÂlb
anie,
la” Mor6e, Candie, Chypre, Rhodes,
toutes les iles de Archipel, Smyrne
ct:
les” Echelles

: du Levant, la Syrie” et IEgypte.' L'Au
triche aurait la Servie en

toute:'propriât& comme: Province
autrichienne,

sauf les parties que la France

pourrait

la Maeddoine jusquw'ăla mer;:

desirer pour. fortifier“sa frontierei

d'Alba
de :man
ni
icree,
: aussi ăi ce que cette puissance ait
SaloniqueOn
. ti-.
rerait donc' une. ligne de Scapia sur
Orfana, ob la frortiăre! autrichienne
aboutirait!ă; la mer. Lă Croatic” dont
il n'est point. parl& serait î la France

ou ă TAutricheiau
; grâ de Vemperâur

Napolon.

Soit qu'on adopte 'une ou
Lautre ide; les trois” puissances copartăg
eantes contribueront ă une expâdition aux Indes;ila Russie ne prâtend
ă rien aux Indes pour sa coopsration.'
* Auneze. Objections-presenttes

le Comte Rumiantzov.i

par A. de Caulaincouit et non admi
ses par.
it
ai +

“«10.La possession de: Constantinople
parla Rusie, 20 La n6cessite de:
donner 'les Dardanelles'â la Frarice,
si elle pouvait consântir â voir la Russie'
S'6tablir â Constantinople

(LAutriche! poiărrait: ctre dedomm
agee en Croatie'.
dela perte qwelle ferait: en“ Maedd
oine),: 3o Si on'ne peut sen-"
tendre: sur: les deux premidres:'b
jec
ou en Bosnie

tio
ns,
:reve
nir î, la "premicre idee! de!
lempereur Alexandre et aviser
aux -moyens d'tablir 'un gouvernâ
ment
independant â: Constantinople. 40:
Detnander' lormellement “si 'empercu
r
de“Russie ne coopererâit point
ă la congustede la Syrie ei de:
PEgy
pts
qu'il 'offre? Nola.— Si'la France
avait les Dardanelles, ou 'qu'on
ctablit.un
gouvernement indepândani ă “Constan
tinople avec un arrondissement cn
Furope, la Russie pourrait ctre dedomm
age
e en Asie, du câtâ de 'Trebizonde».
1
pa

“Se pare: că:pe 'când Caulaincourt
'se siliă să reducăpe cât: pu-!
“tea pretenţiile Rusiei și să
!

inchezeșluească Franței partea
leului în:
proiectată, a, Impărăţiei turcești,
Napo
leon
uila
se
cu desăvârșire
împărțirea

de «idea cea'mare» pentru a:și:
aduce iarăș aminte
'de Silezia. Aceasta esto' impresiunea, ce
ne lasă cercetarea instrucţiunilor:
trimise
la 9 Martie(1)

În

de Champagny

III

(0) Ibid., p. 812. sq;

lui Caulaincourt.. E

i
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Exterioare

arată

solului francez

13

la Pet6rs-

burg că împăratul văzuse cu părere de rău atribuindu-i-se cuvinte ce mu le vostise niciodată, spre a le opune textului 'scris

al tratatelor dela Tilsit, care singur poate alcătui titlu pentru
Sa
părțile contractante.

Prin tratatul de pace'dela Iulie 1807, Franţa sa îndatorat să
“ evacueze provinciile restituite regelui Prusiei, iar Rusia” să eva-

cueze Moldova şi 'Țara-Românească. Prin tratatul de alianță Rusia

se îndatorează să declare răsboiu Angliei, dacă aceasta nu. va
primi -mediaţiunea Rusiei spre 'a încheiă pacea cu Franţa, Iar Napoleon se indatoră,:să unească puterile lui cu ale împăratului Rusiei spre a face răsboiu Turciei, în cazul când aceasta nu ar primi
mediaţiunea Franței pentru încheiarea, păcii cu Rusia. Anglia neprimind mediaţiunea şi: bombardând Copenhaga, Rusia, i-a «declarat răsboiu, executând astfel stipulaţiunile tratatului. Din partea. ei,
Turcia, a executat şi ea hotăririle dela Tilsit, căci a primit mediațiunea Franţei, a iscălit armistițiul astfel cum. l-a voit plenipoten-

țiarul rus și n'a ascultat de îndemnurile Angliei. Nu se poale deci

tăgădui că Poartu esteîn drept să s'aștepte la aducerea la. înde|
..:
plinive a tratatului care garantează independența ei.
(Napoîmpăratul
Tilsit,
dela
tratatului
e
"Astfel fiind stipulaţiunil
nu .le violează întru nimic când vorbeşte de Moldova, şi de
leon)
Ţara-Românească ca neaparținând Rusiei mai mult decât aparţine

Silezia, Franţei. In cazul când împăratul: Rusiei ar voi ca. tratatele

sus pomenite să nu fie aduse la îndeplinire, împăratul Napoleon este
gata să consimtă la dorințele aliatului său, dar este vederat că asemenea schimbări să fie alcătuite astfel, încât*să mulțămească. ama
a
bele părți.
Oreșterea, de putere -și de avuţie a Rusiei prin achizițiunea Moldovei, a, 'Ţerii-Româneşti şi poate prin a Finlandei, provincii limitrofe cu teritoriile ei, poate fi socotită cu greu, valoarea nouălor provincii având a spori neasemănat pe viitor prin 0 mai: bună,
ocârmuire şi dobândirea lor având ca urmare și dobândirea “altora.
Este de mirat în asemenea împrejurări ca Rusia, să facă objecţiuni
la dobândirea de către Franţa a Sileziei, a unei provincii atât de
îndepărtate de graniţele ei.: Dacă Rusia are încredere în durata alianţei sale cu Franţa, 'atunci prezența Francezilor în Silezia nu:poate
alcătui pentru ea, vreun temeiu de grijă. Iar dacă Rusia, socoatecă
această alianţă nu are sorţi de durată, atunci este de interesul

Franţei să aibă

faţă de dânsa o pozițiune

defensivă. Prusia, :înar+

A
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mâhndu-se impotriva, Franţei, trebue să conteze pe cooperațiune
a
Rusiei; este deci firesc ca Franţa să nu fie grăbită să pună în mâ-

nile

Prusiei

niște

arme

ce

ea

pare

atât

de

dispusă,

să

le întrebu-

ințeze. Acesta este sensul în care. împăratul doreşte să vorbea
scă
Caulaincourt care până acum n'a pus deștulă vigoare în argumentarea lui.
DN
Aceasta nu vreu să zică că Napoleon respinge toate vederile
Rusiei asupra Imperiului turcesc și refuză să, coopereze la
ele,
dar. numai că urmările acestor vederi vor fi examinate, că
dată
fiind importanța lor, Franța nu va puleă, să violeze, pentru
executarea lor, tratatele subscrisede ea fără a cere foloase proporționale cu cele la cari consimte.
|
|
La 10 Martie(1) avi loc o nouă întrevedere între Caulaincourt
și Rumianţov.: Acest de pe urmă arătă că, împăratul Alexand
ru
ţineă numai decât la posesiunea Constantinopolului,: căci orice
împărțire desăvârşită a Imperiului Otoman, care nu ar atribui
acest
oraș Rusiei, ar fi contrară sentimentului națiunii rusești și
ar ne-

mulțumi-o

mai mult chiar decât situațiunea actuală. Impăratul

nu

se simțiă justificat să dea aliatului său ajutor de trupe -pentru
o
expediție în Indii, dacă nu i se asigură, stăpânirea pe Constan
tinopol și pe Dardanele.
e

Rumianţov propuse să se fixeze prin tratat un drum militar care

av putea să, fie dorit de Franța, spre a trece Dardanelele în
orice
timp, a merge din Europa în Asia Și din Asia în Europa. Caulain
„court respinse această propunere și propuse ca să se dea
Franţei
“ Dardanelele din Asia, dar Rumianţov nu consimți nici la
această
idee, zicând că împăratul, care prevăzuse că ea va fi pusă
înainte,
se pronunțase cu hotărire impotriva ei. Cancelarul rus mai
comunică “solului francez, că împăratul aprobase cele propuse de
Rumianțov în privința, închezeșluirii posesiunii de către Franța a
schelelor
Răsăritului, dar că Rusia nu puteă să coopereze la cucerir
ea Siriei și a Egiptului.
Inainte de a, se despărți de Caulaincourt, Rumianţov îi propuse
„ca Napoleon să întrunească cu Imperiul său și Regatul
napolitan,
dând regelui spre despăgubire Siria, Candia, etc., terminâ
nd prin
cuvintele : «Ne nous touchons pas pour rester amis.»
|
După ce le supuse împăratului Alexandru (2), Rumianţov
puse

(1) Ibid,, p. 8i2. sa.
bi,

pag:

te

i.

a

|
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propunerile lui pe hârtie și le remise lui Caulaincourt(1). La 13 Martie
Alexandru. scrise (2) lui Napoleon pentru a-i spune că scrisoarea lui
dela, 2 Fevruarie îl readusese la, vremile din Tilsit, a căror amintire îi rămăsese atât de scumpă. Apoi lăudă geniul lui Napoleon
care concepuse un plan atât de mare şi declată că pregătiă pentru
el. o armată care să iea parte la expediţia în Indii, alta spre a-i
- schelele hăsăritului situate în Asia-Mică și că,
ajută să cucerească
a poruncit comandanților flotei ruseşti să fie la ordinele lui Napoleon. Apoi se declară gata să se întâlnească cu aliatul său la Erfurt.
Termină dând amănunte asupra cuceririi Finlandei de; către tru-

..

pele lui.

a

Purtarea mai mult decât îndoelnică a Franţei faţă de Turcia,
neevacuarea Principatelor de către Ruși, svonurile că, într'ascuns,
Napoleon consimţisela cedarea lor lusiei, cele despre o înțelegere
între ambii împărați pentru desmembrarea, Impărăției Otomane, svonuri împrăștiate cu dibăcie în Constantinopol de .către diplomaţia
engleză, sau raportate do Muhib Efendi, solul turcesc din Paris,
uimiso, îngrijise și nemulțămise în cel mai înalt grad cercurile
Porții, făcând-o să bănuească. fățărnicia, Franţei față de ea.
La, 4. Martie Sultanul (3) adresase lui Napoleon o scrisoare în care
îngrijirea și nemulţumirea se oglindiau. Mustafă IV reamintiă lui
Napoleon toate dovezile de credință ce-i dăduse guvernul său,
buna credință neschimbată ce el o arătase în îndeplinirea. angajamentelor sale, precum și făgăduințele formale ce i se făcuse
după. închtierea tratatului dela Tilsit şi speranțele legitime. cărora
aceste făgăduințe dăduse naștere. Termină solicitând din nou ocrotirea împăratului și rugându-se să i se garanteze. întegritatea teri-

toriului Împărăției sale.
“La 14 Martie (4). Generalul

|
Sebastiani, solul francez la 'Constan-

au
tinopol, comunică că știrile transmise Porții de Muhib Efendi
ia
distrus cele de pe urmă speranțe ce Poarta le pusese în prieten
spripe
bizue
mai
se
să
Franţei. Muhib a înștiințat-o că nu trebue.
i
inul lui Napoleon care este cu desăvârșire angajat pe căile politice
pentru
ă
rusești și care, de i-ar cere-o aliatul său, n'ar sta, la îndoeal
acuma
a-i jertfi 'Tureia, 'cum îi jertfiă în acel moment Suedia. Până
măsură,
cu
te,
demnita
cu
dar
e,
Sultanul și miniștrii lui se plânses
!

(1) Ibid., p. 822 sq.
(2) Ibid., p.: 826 sq.

(3) Ibid., p. 806.

(4) Ibid., p. 827,

.
O
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ei exprimase mai multă durere decât mânie. Cele de pe urmă ştiri
dela Muhib au stârnit indignarea lor; bănueala și ura au înlocuit
simțirile de încredere și de admiraţie ce le aveai odinioară pentru
Napoleon. «Franța», ziceă S6bastiani, «este privită ca o aliată necredincioasă, care a trădat pe Sublima Poartă; această credință este
-obștească. Nu. este cu putință a o distruge și astăzi Turcia simte
„mai multă ură împotriva Franţei decât împotriva Rusiei».
Nu este deci de mirare dacă, din întâia jumătate a lunii Martie,
circulau sgomole (de altmintrelea neîntemeiate) cum că 'Turcia semnase cu Anglia (1) un tratat secret și că comandantul Dardanelelor,
care se credeă că: este înlocuit, fusese trimis la Malta spre a încheiă

alcătuiri nouă.

-

|

Din scrisoarea, adresată de Caulaincourt lui Napoleon la 16 Martie (2), vedem că atât împăratul cât și Rumianţov urmau să bă-

nuească

că

Franța

n'a renunțat

la idea

de a dobândi Silezia și

că această bănueală îngrijiă și supără mult atât pe împărat cât și
pe sfetnicii lui. Pe de altă parte Rumianţov nu voiă să cedeze de
loc asupra stăpânirii Constantinopolului și a Dardanelelor:
«Que Votre Majest6 r6unisse Pltalie â la France, peut-âtre meme IEspagne,

qu'elle change les dynasties, fonde des royaumes; qu'Elle exige la coopsration de la flotte de la Mer Noire et d'une armâe de terre pour conqusrir
IEgypte; qu'Elle demande les garanties qwElle voudra; quwElle fasse avec
lAutriche

les

changes

qui

lui

conviendront;

en un mot

que

le monde

change de place; si la Russie obtient Constantinople et les Dardanelles, on

pourra, je crois, obtenir d'elle tout ce quelle pourra offrir et lui faire tout
envisager sans inquictude. Le ministre a, beau paraitre modâr€, calme, con-

ciliant, ambition perce et personne ne peut la cacher au nom
tinople....».

de Constan-

La 22 Martie (3) Caulaincourt anunţă că Cutuzov fusese. trimis
cu întăriri la oastea din Principate și că Turcii îndreptase spre
Dunăre multe trupe: din Asia-Mică. Depeșa din 23 Martie (4) a lui

Rumianţov către 'Tolstoi confirmă marile pregătiri de răsboiu făcute de Turci. Prin această depeșă se prescriă lui Tolstoi să urmeze a reprezentă: guvernului francez, ca și în trecut, că ceeace
(4) Ibid,, p. 830.
(2) Ibid., p. 830 sq.

(3) Ibid., p. 832 sq.
(4) Ibid,, p. 834 sq.

e

era

... IE: TPI,
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priveşte Moldova şi 'Ţara-Românească nu are nici o legătură cu
ceeace priveşte Prusia şi-i recomandă să. aibă grijă a despărți în
totdeauna aceste două interese de o potrivă încredințate. solicitudinii

lui.

Dintr'o. depeșă
court reiese

din 4 Aprilie (1) a lui Champagny

că Napoleon,

crezând

către Caulain-

să cunoască, dispoziţiile Tur-

util

: ocupate
cii de
ciei. asupra cesiunii eventuale «a celor două provin
armatele rusești», însărcinase po S6bastiani să sondeze Poarta .în
această privință. Răspunsurile lui S6bastiani arătau că Turcii erau
cu desăvârșire hotăriţi să i se -împotrivească și că această, oventualitate «pare să trezească în ei acel vechiu fanatism care a făcut
altădată gloria şi puterea lor». Mai vedem că Poarta arătase atât
lui S6bastiani la Constantinopol, cât și lui Champagny la Paris,
prin solul ei, oarecari îngrijiri în privința expirării armistițiului.
Napoleon însărcinase pe Champasny s'o liniştească, comunicându-i
că suspensiunea de arme stabilită prin tratatul dela Tilsit va fi
mănţinută până la izbutirea, sau ruperea negociaţiunilor pentru
pace, constituindu-se chezaș pentru împăratul Alexandru în această
|
chestiune.

La sfârșitul lui Martie un manifest al împăratului Alexandru de-

cretase

anoxiunea

Finlandei (2)

Impăratul

la Impărăţie.

eră

foarte

mulțămit de acest rezultat al alianţei lui cu Franţa, dar Rumianţov

afectă 'să vorbească de dobândirea Finlandei ca de aceea a unui
pustiu pe malurile Mării-Caspice; gândul lui nu se puteă, despărți

de Dunăre

și chiar

de

Bosfor,

făceă. pe Caulaincourt să

ceeace

zică: «Nu-mi aparţine să cetesc în viitor, dar cine oare va, mai opri
„pe acest colos, dacă el ţine un deget pe "Torneo şi are un cot așezat
Sondarea, Porții

o

:

pe Constantinopol?»
de către

S6bastiani

în

privința

unei

eventuale

cesiuni a Principatelor aduse ca rezultat să hotărască pe Turci la
reînceperea, răsboiului și la purtarea lui cu desnădăjduire. Dar Rumianţov asigură pe Caulaincourt că trupele rusești primise ordin
să evite până și cele mai neinsemnate harţuri, împăratul nevoind
să facă nimic în acoastă privinţă înainte de a, se fi înțeles cu Napoleon.
Pe de altă parte. însă Tolstoi, la 14 Aprilie, remise lui Champagny: o notă în care eră zis că, față, de întinsele măsuri. militare

(1) Ibia., p. 837.
(2) Ibid., p. 810.
Analele A.

R.— Ton. XXXI.—Mem.

Secţ. Istorice.

to

(3) Ibid., p. 810 sq.
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ale Turcilor și de insemnata sporire a oştirilor lor, Rusici nu-i rămăsese decât să respingă nedreapta agresiune ce se medită, O
schimbare în intenţiunile guvernului otoman atât de lămurit manifestată, distrugând temeiurile cari făcuse să seînceapă, negociaţiunile
la Paris, nu puteă, decât să le facă nule și ncavenite (1).
«Impăratul

Rusiei

crede asemenea

că această nouă

stare

de lucruri nu

mai admite legătura'stabilită de Majestatea
Sa Imperială și Regală (Napoleon)

între afacerile Turciei și ale Rusiei și că, apreciind

temeiurile cari. înda-

toresc actual pe Rusia să mănțină ocuparea Moldovei şi a Țerii-Românești,

nu va mai face ca evacuarea statelor restituite regelui Prusiei prin tratatul
dela Tilsit să atârne de aceea a celor două Principate».

«Impăratul (Alexandru) l-a însărcinat să-și roînnoeascii reprezentaţiunile în

această privinţă,şi să reclame

tot interesul augustului

său aliat în favoarea

M. S, prusiene... Asemenea împăratul a primit cu multă mulțămire ştirea
ceM. $.1. și R. a binevoit să o dea lui “Tolstoi în audiența, dela 17 Fervuarie

despre viitoarea evacuare a statelor prusiene și a Marelui Ducat al Varșoviei».

In aceeaș lună Aprilie 1808, împăratul ordonase trupelor franceze
„să ocupe Roma, pusese stăpânire pe Legaţiuni, pe Urbino, Ancona,
Macerala, și Camerino și întrunise fostele ducate de Parma și. de
Piacenza precum și Regatul Eiruriei cu Impărăţia lui. Apoi plecase, aproape fără d oveste, la Bayonne unde aveă să obțină, prin
manopere . odioase, dela slăbăciunea lui Carol IV și Ferdinand VII,
renunțarea lor la tronul Spaniei,:pe care Napoleon aveă să așeze
pe 'fratele său Iosif.
a
Dela. Bayonne scriă la 18 Aprilie lui Caulaincourt, zicându-i între
altele că, în nota asupra proiectului de împărţire redactată de Ru-

mianțov, se găsiau

«lucruri scabroase»

cari cu greu

s'ar putcă

pune la cale, dacă acel proiect ar alcătui un ultimatum al Rusiei.
Arătă, că tocmai în vederea acestor greutăţi ceruse intrevederea,

căci spre a termină această afacere a trebui cel puţin treizeci:
de curieri și că treizeci de curieri a câte două luni fiecare ar ne-

cesită tei ani, pe când

tratând

chestiunea

în

persoană, ar îs-

prăvi-o în treizeci de conferințe, ceeace, socolind, câte două. con-

erințe pe zi, ar cere numai cinsprezece zile.
Impăratul Alexandru. nu-și ascunse nemulțumirile din cauză că
plecarea neașteptată a aliatului său la Bayonne amânase întrevederea
între ei, la care eră gata să plece(2).

(1) Ibid, p. 843.
(2) Ibid., p. 844 sq.
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Legăturile Curţii rusești cu cea daneză îi permiteau să aibă un
oarecare contact cu Poarta. prin solul danez la Constantinopol, d-l

Hibsch,

pe care ministrul danez la, Petersburg, baronul de Blome,îl

rugase să se pună la dispoziţia lui Rumianţov spre a procură acestuia,
lămuririle dorite de el(1). Hiibsch scrisese la, 14 Martie lui Blome
că, aflându-se la Căpitan Paşa, unde vorbiă cu acesta de situaţia,
actuală a Imperiului Otoman, de primejdia la care eră expus în urma
apropierii dintre Franţa şi Rusia şi despre greutăţile cari împiedecau
necontenit încheierea, păcii», venise acolo şi Sultanul, căruia, Căpitan
Paşaîi comunicase obiectul convorbirii lor. Sultanul însărcină pe ministrul său să spună lui Hibsch că dorinţa, lui este să se împace cu îm=
păratul Alexandru şi că îl roagă pe dânsul să-şi întrebuințeze silințele: spre acest, sfârșit. Folosindu-se de această, deschidere, Rumianțov
serise lui Blome la 21 Aprilie(2) pentru a-l rugă să transmită Sultanului dorința împăratului Alexandru de a medeă restabilite cât

mai curând legăturile:de prietenie între ei:

sin„M. S. a încredințat împăratului Napoleon, ca mediatorului acelei păci,

ilor,
gurele condițiuni cariîi păreau de natură, schimbându-se starea fruntari
împăcă
țată
să ducă la pace temeinică și statoruică. M. S. este încredin
aceste condițiuni Porții Olomane

valul: Francezilor a comunicat

prin urmare numai de Inălţimea Sa (Sultanul)
Alexandru că le primeşte . . a,

să comunice

şi depinde

împăratului

Precum am văzut, Franţa se mulțămise să sondeze numai Poarta,
in privinţa cesiunii Principatelor, fără, a-i arătă clar şi lămurit că
„această, cesiune eră o condiţiune sine quad nou pentru încheierea

păcii. Destănuirea ce aveă s'o facă, ministrul danez nu
să confirme

le aveă

bănuelilece

Napoleon către ea

Poarta asupra

puteă, decât -

nesincerităţii

lui

şi, deoarece Rumianţov știă prea bine că Poarta

de:
eră absolut ireductibilă în ceeace priviă cesiunea Principatelor,:
grăsă
menită
ră
manope
o
ca
mersul lui nu poate fi privit decât
co'bească reizbucnirea răsboiului. Apoi alegaţiunea cum că lusia
când
cazul
în
municase Franţei că va încheiă pacea cu Turcia numai
aceasta i-ar cedă Principatele, alcătuiă un neadevăr patent, deoarece

am văzt că Napoleon
noastre

nu

decâtîn cazul când

(1) Ibid., p. 827 sg.
(2) Ibid., p. 846.

admise ca Rusia să dobândească țerile
el ar obțineă

Silezia.

|
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"“Intun raport din 26 Aprilio (1), Caulaincourd comunică că, foştii
miniștri: blamează pe" împăratul Alexandru pentrucă nu-a ocupat
Turcia, cu trupele. lui când a văzuț că Napoleon ocupă Spania..
“In aceeaș 'zi(2) împăratul scrise lui Caulaincourt din Bayonne
că
Albanezii.au asasinat, fără nici un teimeiu pe niște ofiţeri italieni și
că o. mare fierbere: domnoște la, Constantinopol.
- «Tout se prepare done pour conduire â boune fin lentrevue,
que je compte
pouvoir avoir lieu. en: Juin., Pour cola il faut que lu Russie montre
moins

d'ambition . . .».
i
m.
a
e,
NE
|
O lungă depeșă a lui Metternich către Stadion (3), purtând data
de
27 Aprilie, după ce se ocupă cu schimbările aduse în luropa de politic
a
destructivă a Franţei, conchide că. viitorul câmp, de răsboiu allui

Napoleon

va fi în;.Turcia:. toate

măsurile

lui vizează la distrugerea

Porții. Aceasta ar puteă fi salvată numai prin ferma, voință și unirea
intimă a cabinetelor dela, Petersburg și dela Viena și printr'un răsboiu
fericit purtat de ambele Curți. împărătești împotriva, Franţei. Metternich. rezumează în chipul următor conținutul depeșii lui;
|
«Il me parait constant: 1%,Qn'il est impossible de regarder. I'Gtat de
paix
avec la France comme un tat de repos ; 2 Que le retour de Napoleo
n aprăs

son expedition

d'Espagne

sera le signal de nouveaux

mouvements; 3% Que

la partie occidentale de Europe Gtant soumise et ayant subi les "change-

ments de dynastie et de forme que Napoleon medite depuis longtem
ps, il

ne peut tourner son activită que vers LOrient; 40 Que tout indique que le

partage de la Turquie est le premier but vers lequel

alliance, offensive

et defensive. entre la Russie

il tend;

5% Qu'une

et I'Autriche, ayant pour r6-

sultat une guerre heureuse contre la France, larrsterait scule dans ses projets;

60 Que cete alliance, vă les dispositions morales et physiques des deux

-empires, n'6tant pas possible, il est essentiel de songer ă un accord de
nature ă garantir leur existence reciproque; '7* Que'si nous ne parveno
ns pas,

d'un commun

accord avec la Russie, ă arrâtor par la voie de la persuasion

les projets destructeurs de. Napoleon contre. la Porte, îl faut 7.
preudre une
part aclive ; que si on parvient & soustraire la Turquie
au danger qui la
menace, îl men faut pas moins se concerler sur les mesares
ă opposer &

Pingaiele aclivil de ce prince; 8% Que si Napol6on ne renonce pasă
ce boulever(0) Ibid., p. 846 sq.
(2) Ibid., p. 848.
(3) Ibid,, p. 848.
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sement, qu'il ne peut gucre.entreprendre sans nous, il sagit de:prendre des
mesures diplomatiques ot militaires pour ne pas le laisser sortir d'une ligne

de conduite âă convenir.

. -

Precum reiese din depeşa lui Caulaincourt dela 28 Aprilie (1),
Rumianţov îi dăduse asigurarea că, cu toate că împrejurările puteau
cere -măsuri grabnice, împăratul Alexandru va, așteptă vești dela
aliatul său înainte de a luă o hotărire în privința Turciei.
La 29 Aprilie Napoleon(2) răspunde din..Bayonne'la scrisoarea
ce Alexandru îi trimisese. pentru, a-i comunică manifestul relativ la,
anexiunea Finlandei. După ce vorbeşte de expedițiunea lui Bernadotte
şi de afacerile Spaniei, vorbește și de afacerile turcești. Zice că proiectul alcătuit de.Rumianţov este departe dea puteă conciliă toate interesele, scop la. care trebue lucrat. “Arată că nu știe co face Austria,
şi nu are nici legătură nici știință. despre mişcările ei. Se plânge
de greutăţile ce-i face Poarta cu cei o sută de paşi ai ei cari toți
|
|
fac după capul lor.
Caulaincourt comunicând lui Rumianţov copie despre refuzul ca-

refuz comunicat de Scbastegoric al Porții să cedeze Principatele,

tiani, împăratul Alexandru se arătă foarte mâhnit din cauza acestui
demers. «Care este scopul acestor scrisori, zise el; a face să valoreze temeiurile 'Turcilor pentru a se pregăti la răsboiu ?» Impăratul eră supărat și de faptul că Franţa garantase Sultanului durata,
armistiţiului, un armistițiu pe care-el, Alexandru, nu-l încuviințase
niciodată. El nu voi să se lege nici acuma, după încredințarea, dată
Turcilor de Napoleon, dar Rumianţov scrisese lui Prozorovsky să
înceapă ostilitățile numai în cazul când ar fi absolut silit.
““ Catastrofa familiei regale din Spania umpluse- de grijă Curtea
dela Viena, dând dreptate prevederilor lui Metternich (3). Acesta înțelesese că, după ce Napoleon va fi isprăvit cu Spania, el își, va
îndreptă armele împotriva Austriei. spre a o pedepsi pentru că ea
adunase, după tratatul dela Presburg, mijloace pentru a, rezistă
unei nouă agresiuni franceze şi își puneă toate silințele pentru a
convinge Curtea lui că singurul mijloc de apărare eră o hotărită
şi strânsă alianță între Austria şi Rusia. O mare piedecă la această
alianță o alcătuiă acţiunea Rusiei pentru dobândirea Principatelor,
înfăţişată de solul austriac Merveldt, în toate depeșşile lui, ca, fiind

(1) Ibid., p. 855.
5
(2) Ibia., p. 856.
(3) Ibid./.p. 869 sq.
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singura ţintă a tuturor negociațiunilor dintre Rusia și Franţa, ceeace
stârniă în cel mai înalt punct gelozia lui Metternich şi a cabinetului
austriac. La încheierea unei înțelegeri între Austria.și Rusia lucră
și solul rusesc la Paris, Tolstoi, care eră foarte ostil politicei franceze.
La 21 Maiu impăratul Alexandru avi cu Caulaincourt o nouă,

convorbire(1) în privința împărţirii
vederii cu Napoleon.
-...:

Imperiului

Oioman

și a; întrea

Rumianţov voiă ca, înainte ca; această convorbire să aibă, loc, să
se “fi ajuns la o înţelegere asupra, modalităţii împărţirii. Caulaincourt sfătuindu-l să primească întrevederea fără condițiuni, împăratul consimţi. Atunci solul redactă o notă în care, după ce .se
consemnă, acest fapt,se adaose că împăratul Alexandru speră
că |
întâia întrevedere va, puteă să aibă loc înainte de 1 August.
Intr'o scrisoare adresată de Napoleon din Bayonne, la 31 Maiu (2)

lui Caulaincourt,
mai

împăratul declară. că primește

fără condițiuni

şi că nu admite

întrevederea

bazele propuse

cari îi sunt prea defavorabile, adăogând:

nu-

de Rumianţov,

|

«Jai dit ă Tempereur. Alexandre: Conciliez les intârâts
pires. Or, ce n'est pas concilier. les deux empires que 'de

des deux emsacrilier les in-

târets de lună ceux de Pautre et compromettre mâme son indâpen
dance.
D'ailleurs nous nous rencontrerions dăs lors. nâcessairement,
car la Russie,

ayant les debouchâs des Dardanelles, serait aux portes de 'Toulon,
de 'Naples, de Corfou. II faut done que. vous laissiez pendtrer que la
Russie vou-

lait beaucoup

trop -et qu'il 6tait impossible

que la France

voulit consen-

tir A ces arrangements; que c'est une solution d'une question
tres difficile
et quo c'est pour cela que je voulais essayer de .sarranger
dans une con[Grence. Le fond de la grande question est toujours lă: Qui
aura Constanlinople ?

„In cursul

a

E

lunii Maiu

trecii prin Șumla,

1808,

Rusciuc,

Ma

S6bastiani

București

întorcându-se

în

l'ranța,

și Iași, unde se întâlni cu

Prozorovski (3). Cu acest prilej solul lui Napoleon ar
fi: izbutil să
hotărască pe: bătrânul comandant de căpelenie să prelungeas
că durata,
suspensiunii

ostilităților. Acest

pele Kuralin, 'solul Rusiei la
confirmat de altă parte. -.:
(1) Ibid., p. 875,

(2) Ibid., p. 879,

|

(3) Hurmuzali, supl. 1, vol. UI,'p. 153.
(4) D. A. Sturdza, op. cit, I, p. 880,

Viena,
Ina

fapt fu: comunicat

lui 'Tolstoi(4),

de Princi-

dar
|

nu esto
|
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"La '1 lunie Napoleon! scrise din Bayonne lui Caulaincourt pentru
a-l

autoriză

să fixeze

ziua

întrevederii

la

care

consimţiă . deli-

N
e
N
nitiv (1).
oră un
-- Asezarea pe tronul Spaniei a unui frate al lui Napoleon
ifapt de natură a stârni şi a îndreptăţi pănuelile :tuturor suveran
multă
lor, chiar ale: celor către cari împăratul F'rancezilor arătă mai
tron,
de
dase
depose
il
care
pe
prietenie. Nu fusese doară suveranul
dispo.la
pusese
po el şi pe urmașii lui, un aliat credincios care-i
a
ziție: toate puterile şi toate resursele lui ?.
seamă
cu
“Toţi sfetnicii împăratului Alexandru, printre cari: mai
a lui Nae
urată
nemăs
nea
ambiţiu
do
faţă
Czartorijski(2), îl sfătuiau,
de
.lepede:
se
să
ă,
credinţ
bună,
de
poleon și de lipsa lui absolută
hotă“cu
ivească
îimpotr
alianţa, franceză şi, unit cu Austria, să se
toţii prorire planurilor cuceritoare ale împăratului Francezilor. Cu.
nou armele vedeaucă Napoleon nu va întârziă să-și îndrepte din
mai
e,
împotriva, Austriei. Dar împăratul, eră hotărît să lemporizez
ă.
francez
alianța
aduce
putea.
ce-i
păstrând iluzii asupra foloaselor
încopula
court
Caulain
Dintr'o convorbire ce impăratul o avi cu
luna Sepwul lui Iulie (3), rezultă că întrevederea eră fixată pentru
convingă pe
temvrie și că Alexandru mai credeă că va izbuti. să

Rae

Napoleon să-i lase Censtantinopolul şi: Dardanelele.

S6baDintr'un lung și amănunţit memoriu adresat de Generalul
Impe:
starea
despre
stiani lui Napoleon, la 12 Iulie 1808(4), tratând
politică,
riului *Otoman, despre resursele sale militare și starea sa
Rusia, oxprecum şi despre. situaţia sa faţă de Franța, Austria şi
trag următoarele rânduri privitoare la ţerile noastre : :
ts ; ceux
du. Les Grees de Constantinople sont ou boyards ou nâgocian
nt aucun
poss6da
ne
ci ne s'occupent que.de leur commerce. Les boyards
leur: sont
qui
immeuble, aucune industrie, ne vivent que des ressources

offertes par les principaut6s. de. Moldavie

et de Valachie ; tant quiils ont eu

mais cutde Vargent, ils ont eu acces dans les maisons des ministres tures;
mepris
le
loule
de
charges
sont
ils
jord'hui qwils sont accables de misâre,
exiqui
abjecls
plus
les
qae doivent înspirer les hommes les plus” vils et

'stent. Parmi les famillos de princes, celles des Souzzo et Callimachi. sont
les seules attachâes & la France. [ls ont quelque influence, mais elle ne
.
e
(1) Ibid., p. 883.
886.
p.
1518,
lulie
8
din
sky
Czartorij
lui
memoriul
(2) Ibid., p. 883 şi mai cu seamă

(3) Ibid., p. 891.

(1) Ibid., p. 893.
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peut pas balancer celle des Morousi, qui, avec les
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richesses dont ils sont

encore possesseurs, se sont fait des. proteoteurs et qui
portent jusqu'ă Il'exagcration la haine contre la France (1).
AP
&..... La province de Valachie est dans un stat de misâre
difficile ă peindre. Le sjour de -larmâe russe, qui p&se enticrement sur
elle ct la ra:

pacit& Ipsilanti Pont reduite au dernier. âtat do miscre;le mâcontentement.
des boyards et du peuple est trâs'grand, mais co mecontentement
est. in-

capable de produire aucune cffet. Avilis el accoulumes ă tremble
y S0us a
prince grec, qui wavail d'aulres iroupes que deua cenls
Albâncis, ils ne
conţoiveni pas la possibilil de rcsister dc, autorile(2).»

" “Asigurările ce impăratul Alexandru le dădeă lui Caulai
ncourt, că
alianța şi prietenia lui pentru Napoleon erau departe
de a fi niște
cuvinte deșerte, nu-l împiedecau să. revină necontenit
asupra «ma"vei lucrări care trebuiă să le cimenteze și să le facă
indisolubile» (3).
Veștile primite dela Constantinopol, cari anunțau ucidere
a, Sultanului “Selim și detronarea lui. Mustafă, erau un nou
temeiu de care.
se folosiă pentru a; susținea, că. Turcii trebuiau scoși
din Europa.
Asigură, pe' Caulaincourt.că se. va; înțelege fără. îndoea
lă cu Napoleon -asupra limbii de măâţă (la langue de chat), cum
numia Dardanelele. Se declară uimit de purtarea Austriai, o găsiă
neoxplica-

bilă și imprudentă.

-

AIE

a

a

Guvernul Austriei, sub imboldul energic al Arhiducelui
Carol,
se apucase cu tot dinadinsul şi in chip foarte stăruit
or de reor-

ganizarea armatelor. sale. O asemenea, reformă nu puteă,

decât

să,

atragă băgarea de seamă a Franţei: și Rusiei. Principele
Kurakin,
solul rusesc la Viena, crezi de datoria lui să lămurească,
la 1808,
impotriva cui erau îndreptate aceste înarmări, cu atât
mai: mult cu
cât Rusi
se 'găsiă
a în stare de-răsboiu cu 'Turcia,
„
- Stadion răspunse că Austria nu aveă de loc gând
să iea parte
la acel răsboiu:
și că, efectivul garnizoanelor de pe frontiera tur-.
cească eră: cel de: pace(4). La începutul lui Iulie, Stadio
n, din ordinul împăratului, intră în convorbiri mai deschise
cu Kurakin în
privința afacerilor Europei în deobște și a acelor
ale Turciei în

special.

(1)
(9)
(3)
(4)

Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Tbid.,

Declară

p.
p.
p.
p.

898.
907, 909.
911.

că

Austria

nu

puteă

să

tolereze timp mai

:
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indehingat violențele și insultele ce le suferiă dela Napoleon: rup|
“bwa cu Franţa eră deci probabilă și inevitabilă.

Cabinetul Vienei doriă să-și asigure de mai nainte concursul
Rusiei. Kurakin declară la rândul lui că Rusia nu puteă să. admită ruina Austriei, dar voi să știe până la ce punct ea eră dispusă să respecte interesele rusești în Orient în timpul cât aveă să

țină răsboiul, și dacă cabinetul

pună

obstacolla aneziunea

dela

Viena ar consimți

către Rusia

a

să. nu

unor provincii. tut- -

cești? Stadion dădii solului an răspuns absolul satisfăcător, totuș
ș

Kuvalin

întrebă

din nou:

«Vous me faites comprendre, M.le comtei1), quo vous ne verriez pas d'un
«cil, jaloux

Danube ?»—«Non

que la Russie ctendit'sa domination jusqu'au

cortain6ment» repondit resolument le comte de Stadion». Apoi

ministrul

urmă:

«Mais je vous avoue, que si les deux principautes vous 6taient finalement

en
cedâes, il y a une petite partie de la Valachie, qui nous a te ccdâe
convegrande
tr&s
1718, par le trait de Passarovitz, qui „serait ă notre
ce
nance. Cependant nous, ne ferons jamais valoir d'autres pretentions sur
que celles 'que lamiti€ qui existe 'entre nos maitres pourra adterritoire

mettre, que celles qui pourront
nous».

1

deriver

d'engagements! ă 'Vamiable entre
!

_

La, finele lui Iulie, Contele Merveldt, solul Austrieila Petersburg,
propuse lui Rumianţov mediațiunea Austriei .pentru a termină
răsboiul cu Turcii. Rumianţov mulțămi, dar spuse că Napoleon pri:

din
. l
mis6 rolul de mediator. Atenci 'solul declară că cabinetu
Viena este dispus: să coopereze lu::aneziunea Țerii- Românești
şi a Moldovei către 'Rusia «sous certaine modalite». Solul mai

_ adaose că eră în .interesul Rusiei să amâne împlinirea planurilor
ei până în “momentul când: împrejurările vor permite Austriei şi

Rusiei să 'proceadă la împărţirea tuturor posesiunilor turcești, fără,
a mai aveă să consulte o a treia putere, mai :ales:una atât.de formidabilă ca Franţa. Rumianţov răspunse că timpul încă nu 'sosise
pentru o împărțire desăvârșită a Tmpărăţiei: Otomane, dar-că, când

acel timp va sosi, consimţimântul şi concursul Austriei vor fi: indispensabile. Aceste propuneri ale Austriei dovedesc că cabinetul

(1) Ibid., p. 911.

m
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Vienei întrebuință 'toate mijloacele 'spre a obţincă alianț
a Rusiei

în
vederea, răsboiului 'cu Napoleon, de care se pregăt
iă, Dar împăratul
Alexandru recunoscu că o alianță cu'Austria eră
cu neputinţă, re- .
sursele Rusiei fiind sleite și -ea având nevoie de
odihnă, pe când alianța cu Austria ar -fi însemnat un nou răsboiu
cu Napoleon (1).
Acesta, faţă cu înarmările Austriei și cu greutăţile
ce le întâmpină în Spania, se: hotărise să-și asigure alianța
-Rusiei, consimţind
"la anexarea de către ea a Principatelor. Intâiul semn
al acestei schim:
bări îl găsim în' depeșa adresată de Champagny
lui Caulaincourt
la
16 August (2), în care cetim următoarele: -

"&u.Entre les grandes

puissances. les

o

|

trait6s seuls ne doivent pas trela

regle des procedes. II faut, en allant au dela des traites,
iînspirer de la con-

fiance et la justifier. Uno liaison

de souverain est encore plus dâterminte

par le sentiment que par. le besoin. C'est dapres ce princi
pe

que

l'empe-

reur 6vacue les 6tats prussiens sans exiger de la Russie l'&vac
uation de la
Valachie et de la Moldavie. qu'il âtait en droit de prâtendre...».
Pregătindu-se pentru întrevederea, dela, Erfurt, Napoleon
însărcină
pe Hauterive, «una .din luminile Departamentului Relaţiunilor
Exte-

rioare», să

alcătuească .un

memoriu asupra

împărţirii Turciei. (3).

Tlauterive, elev al lui Talleyrand, eră cu totul contra ideii
împărţirii
Turciei, dar, pe de altă parte, neputând să se pronunţe împotr
iva plă:
nurilor împăratului, aicătui o lucrare în care, după ce
arătă toate
temeiurile' pentru cari Turcia: nu trebuiă să fie împărți
tă, declară că
împărțirea este inevitabilă. «Spre a luptă împotriva Angliei,
uzurpătoare
a mărilor, Franţa și Rusia, cele două mari puteri continentale
, erau
conduse să adopte un sistem paralel și nemărginit de mărire
; Turcia
așezatăpe calea, ce aceste două puteri trebuiau s'o urmeze
spre a
lovi pe'inaimică lor în India, este astăzi. întâiul stat care
trebue să,

resimtă, efectele acestei obligaţiuni de a cotropi. Turcia, este
condamnată». Hauterive. exprimă totuș dorinţa caîmpărțirea, să fie
admisă
sub formă 'de simplu proiect, având-a fi adus la îndeplinire
numai
în împrejurări mai. bune (4).
|

Modul de împărţire propus
împărțitoare urmă meridianul
: (1) Ibid,
(2) Ibid., p. 913.

(3) Ibid., p. 914 sq,
(4) Ibid,

|

Ă

|

de Hauterive
dela: Nicopoli

eră foarte simplu: linia,
până la Marea Egee.

21

ARHIVA SENATORILOR DIN CHIŞINĂU, Il.

607

elele,
Partea dela răsăritul acestei linii, cu Constantinopolul și Dardan
să fie
avcă
ului
paralel
„aveau să aparțină lusici, cea dela apusul
i și
Austrie
împărţită între Franţa și Austria, Franţa, fixând partea
ca
eă,
luând pentru:ea Egiptul și Arhipelul. Hauterive mai propun
act comiacest plan de împărțire să fie comunicat Angliei «ca un
asupra
are
nu
dacă
nire,
indepli
la
natoriu, menit să fie imediat adus
a rede
ei
ului
guvern
acestei puteri efectul să învingă îndărătnicia,
(1).
alta
și
una
și
tuză Europei şi lumii pacea, de care au nevoie
a
ondenț
Napoleon pusesela dispoziţia lui Talleyrand toată coresp
însă-l
cu Caulaincourt (2) cerându-i -s'o . studieze; deoarece aveă
a
aveau
ce
țiunile
negocia
cu
nat
soțească la, Erfurt şi să fie însărci
puse
se
ce
după
că,
lui
ile
urmă acolo. Talleyrand zice în memori
trebuiîn “curentul afacerilor, nu se mai îngriji decât de mijloacele
între:
de
toare spre a împiedecă, pe cât'eră cu putință, «ca spiritul
întreprindere să nu predomnească, din cale afară în acea stranie
povesti
vedere». Napoleon chemându-l mai pe urmă într'o seară, îi
'mân:
Rusia,
cu
le
afaceri
în
ani
_tot ce zisese şi scrisese de doi
dru,
Alexan
tului
împăra
drindu-se de ascendentul ce-l luase asnpra
l
tratatu
din
iă
deși el (Napoleon) executase numai ceeace-i conven
liber
dela Tilsit. Apoi îi spuse că voeşte să se întoarcă dela Erfurt
fi îngrijită
să facă în Spania ceeace voiă, fiind sigur că Austria .va

şi conținută și nefiind angajat în chip lămurit faţă de Rusia. Ceru

ească
lui Talleyrand să-i pregătească, o convenţie caro să mulțum
iva
împotr
samă
pe împăratul Alexandru, să fie îndreptată mai cu

că
Angliei și în care să fie la largul său față de ceilalți, adăogând
cc
e
că prestigiul nu va lipsi.

îl va ajută şi
să
Mai pe urmă Napoleon îi scrise pentru: a-i arătă ce voiă
ros'o
grăbi
:
se
rand
conţină articolele convenției pe care Talloy

i
dacteze.
.
:
menită
(3)
ie,
Prin acea convenţ
«Să conţină principiile pe
riabil şi cari îi” vor călăuzi
ajunge la restabilirea păcii,
10, Confirmă și reînnoesc

m

cari „sunt hotăriţi să le'urmeze în chip invaîn “toate demersurile ce' le vor face spre a
Di
ambii împărați:
alianța încheiată lu Tilsit şi se îndatoresc să nu

încheie nici să trateze de pace
(1) Ibid.,
(1) Ibid,, p. 918 sq.
(1) îbid., p. 921,

E

cu duşmanul

comun.

.
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2, 30 şi 40, Se specifică condiţiunile în cari se vor
trătă condiţiunile de

pace cu Anglia.
5” Se va propune

|
|
Angliei să trateze pe baza

de

a
ut; possidetis,

zându:se într'insa şi Spania ; și condițiunea sine
gua non, de care

cuprin-

înaltele
părţi contractante se îndatorese a nu se depăr
tă niciodată, va fi ca Anglia
să, recunoască pe de o parle alipirea TeriiRomânești, a Moldovei şi a Finlandei către Rusia, iar pe de'alla pe Iosif
Bonaparle ca rege al Spaniei

şi al Indiilor.

60 Poarta Olomană

fiind încercată, în urma tratatului dela Tilsit,
de mai
mulle revoluțiuni şi schimbări, cari par să
nui lase nici o pulință de a
da şi, prin

urmare, nu îndreplățesc nici o speranță
de a obținea dela ea
găranţii ândestulătoare pentru persoanele
și bunurile locuitorilor Terii-Ro- .
mdnești şi ai Moldovei, şi Dajestatea
Sa împăratul Rusiei care de atunci
& contraclat față de ei angajamente
osebile și cari, prin 0 urmare a
revoluțiunilor. sus zise, s'a văzul silit să
facă cheltueli enorme spre a păzi!
acele provincii, fiind pentru aceste motiv
e hotăril să nu le pdivăsească, cu
alât, mai mult că singură posesiunea
lor poale da împeriului său o frontieră. firească şi necesară, Majestatea Sa
împăratul AVapoleon nu se va.
opune,în cât îl priveşte, ca /acele provincii]
să fie alipite la Imperiul Rusiei
şi zisa Sa JMajestate se dezistă de mediațiune
a oferită și primită de Rusia
în tratatul dela Tilsit,
E
_
a
7 Totuş Majestatea Sa împăratul tuturor Ruşil
or se va mărgini, pentru
prezent,

să ocupe ca prin recul Țara-Românească și
Moldova,

lăsând acolo
toate lucrurile în starea în care se;giisesc
astăzi și va propune chiar să
înceapă, [ie la Constantinopol fie într'o insul
ă a Dunării şi sub: mediaţiu-

"nea Franţei, o negociațiune spre a obțineă, de
bună voie cesiunea acestor două
Provincii. Dar această negociere nu se va desch
ide decât numai atunci când
negociațiu

nile cu Anglia vor fi dat un rezultat oarec
are, spre a nu da loc
la discuțiuni nouă cari să poală depărtă
pacea.
|

80 Napoleon se îndatoriă să se silească a obțin
eă dela Poarta Otomană o

cesiune de bună voie. Toate notele și toate
demersurile ambelor
acest scop urmau să fie făicute în înțelegere
și în acelaş spirit,

9 In: cazul când
tăţile, Napoleon nu
Rusiei prin bunele
face cauză comună
„cauză comună

curți

în

un refuz al Porții Otomane ar face să reînceapă
ostiliaveă să iea nici o parte într'insele și se mărginiă
să ajute
lui oficii. Dar în cazul când Austria sau altă
putere ar
cu Poarta, în acel ,răsboiu, Napoleon aveă să facă
îndată

cu Rusia, acest caz fiind privit ca interesând
alianţ

a obştească
unind amândouă Imperiile.
|
10* Părţile contractante se îndatoriau a mănţineă
întregimea celorlalte posesiuni ale Imperiului Otoman, nevoind în
această privință să determine şau
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să întreprindă ele înseși covă, nici să. sufere. ca cevă să fie întreprins, de
către oricine ar fi, fără ca ele să -fie prealabil înţelese... . .. .. ...;; -...
„110 In: negociaţiunile cu: Anglia, Napoleon aveă să făcă cauză comună, cu
Rusia spre:a face ca, alipirea Moldovei și; a. Ţerii-Româneşti către Rusia să
fie recunoscută chiar îîn cazul, când Poarta nu ar.-fi admis această cesiune.
19 Impăratul Alexandru se dezistă de angajamentul luat de Napoleon în articolul 5 al tratatului secret dela Tilsit, relativ la cesiunea unui teritoriu
de pe râul: Elba către Prusia, în caz când Hanovera; ar fi alipită la Vestfalia.

Precum se vede, Napoleon. plecă la. Erlurt gata să cedeze Principatele Rusiei.
Negociaţiunilo fură, conduse până la Erfurt de câtre Champagny
și Rumianţov, având ca punct de plecare o «notă asupra situaţiunii (1)
prezente», redactată de către 'cel dintâiu. Nota, stabiliă ca principal
obiect al negociațiunilor: încheierea, păcii generale, căreia i se puneă
în: drum: numai! îndărătnicia miniștrilor. “oglezi.: Spre! a 0 .învinge,
ambii împărați aveau :să scrie: regelui Angliei. Ministerul englez,
chiar 'de: nu.voiă pacea, n'aveă să indrăzneascăi a mărturisi: reaua
voință de care este animat, ci-aveă să facă: răspunsuri evazive
permițând :să se câstige. timp. De acost răgaz trebuiă să se 'tragă
folos, stabilind o înţelegere obştească a puterilor continentale asupra,
condiţiunilor . „păcii. cari aveau" să fie impuse: Angliei. Din'-ele
numai. Austria. arătă. dispoziţiuni îndoelnice. - Trebuiă, deci” să i. -so
forțeze“ mâna, silind-o. să - recunoască, ca probă-a, sincerităţii ci; noua
stare'-do: lucruri: din Spania.
Pacea

urmă să 'fie întemeiată: pe

principiul: ti possidetis. Feaaţă

aveă să consimtă ca Rusia să: păstreze Finlanda și Principatele pe cari
le posedă de fapt, dar acest consimțământ va trebui: să; fie: ținut secret
până

la, începerea

negociaţiunilor,-'spre a: evită ca 'Fureia, aflând de

el, să nu se arunce în braţele Angliei, care astfel ar pătrunde îîn Marea
Neagră, 'ceeace ar face pacea, mai grea de incheiat, și. mai; neavantagioasă ' pentru Rusia. In cazul când Anglia, ar, propune con-..
dițiuni “neadmisibile pentru pace, ambele Curți, împărătești şi-ar rezervă, să avizeze la, mijloacele” trebuitoare spre. a, învinge Ppunerea

cabinetului dela 'Londra.'

Negociaţiunile dela, Erfurt: fură foarte grele, mai ales din Cauza, :
îndărătniciei cu care Rumianţov pretindea, casă, se dea, imediat în
vileag că Franța recunoscuse anexarea Principatelor către, “Rusia,
Champagny scriă lui Napoleon la 6 Octomvrie:

(1) Ibid., p. 922.
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» «Yespârais cteindro le sentiment de mefiance qu'annongait la râponse de

M. de Roumianzoff;-mais je n'ai pu l'ebranler; celui qui '€st pret a saisir
une -proie qu'il a longtemps' convoiteest
o sourd ă loutes les raisons qui

peuvent retarder sa jouissanse.

II y a trente ans que AM.de Roumianzoft

ă.rev6 cette acginsition;
“c'est le triomphe de son systeme; lă est sa reputation et son honneur. Tout autre interât lui paraitra faible auprăs de celui-lă».

„Napoleon adaosese
cuvintele următoare:

la art. -7 al proiectului alcătuit

de Talleyrand

$

:
”
EA
e
i
,
„2
DIR
"“«Il ne sera donn6 aucun
veil ă la Porte sur les intention
s de la Russie,
qu'on nait connu Leffet des propositions faites par les deux puissancesâ

lAngleterre».

ei

|

i:

stie

+. Rumianţov nu voiă cu nici. un preţ. să admită vreo trăgănare,
mai ales îndelungată a. luării în posesiune definitivă a Principatelor.

Cum .raporlează Champagny:

cu orice. preţ;

le vrea

el vrea provinciile turcești;. le vrea

astăzi mai

degraba decât mâine.

El întrebă,

cum, și, când fi-va cunoscut. efectul acestor propozițiuni? Rumianţov
cereă, ca, toate. stipulaţiunile să-fie precise.
aa
«Chipul vag
în, care .au fost „redactate articolele dela Tilsit, ziceă,
el,. ne-a făcut prea mult'rău; un :an'a,. fost pierdut” .și. astiel. este
singurul rezultat, al. alianţei noastre. cu voi». Champagny nu mai nădăjduiă, să aducă pe. Rumianţov să-și : schimbe, “părerea, când Na-

poleon

izbuti

să obțină

dela,

impăratul

Alexandru

ca tratatulsă

conțină stipulațiunea
că recunoașterea, de către Napoleon a anexiunii
Principatelor către Rusia să; fie ținută în cel mai adânc secret.!

:. Iată de. almintrelea, textul” articolelor. cari ne privesc din „Convențiunea
- secretă. de alianţă între Franța și Rusia încheiată

la Erf
în urt
12 Octomvrie

1808“... .

Ia

E

Art. 5. Les hautes parties coniractantes: s'engagent î regarder comme

condition absolue
de la paix avec P'Angleterre quelle reconnaisse la Finlande,

la Valachie
et la Moldavie comme faisant partiede !Empire de Russie. -:
Art. 8, Sa Majest& TEmpereur de Russie, d'apres les râvolutionset chan-

gements qui agitent TEmpire Ottoman, et qui ne laissent aucune possibilite
de donner

et, par cons6quent,

aucune. esptrance

d'obtenir.
des

garanties

suffisantes pour les personnes
-et les bien des habitants. de la: Valachie. et
de la Moldavie, ajant dâjă porte les limites de son empire jusqwau Danube
de ce câte, et râuni la Valachie et la Moldavie ă son empire, ne

(1) Ibid., p. 923,

pouvant

ci

ai
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qu'ă cette condition reconnaitre Pintegrite de lEmpire Ottoman, Sa Majeste
YEmpereur Napoleon recornait la dite râunion ct les limites de Lempire
russe de ce cât portees jusquau Danube.
Art. 9. Sa Majest6 lErmpereur de Russie s'engage ă garder dans: le plus

soit

profond secret l'article precedent et a entamer, soit ă Constantinople

partout ailleurs, une ngociation, afin d'obtenir ă lamiable si cela, se. peut
la cession de ces deux provinces. La France renonce ă sa mediation. Les
plenipotentiaires ou agents des deux puisances sntendront sur le langage
ă tenir afin de ne pas compromettre lamiti existant entre la France et la
Porte, ainsi que la stirete. des Frangais residant, dans les. Echelles, ct pour
empecher. la Porte de se jeter dans les bras de l'Angleterre.
“Art. 10.—Dans le cas ou, la Porte Otomane se refusant ă la cession de
ces deux provinces, la guerre viendrait se rallumer, PEmpereur Napoleon
n'y prendra aucune part et se bornera ă omployer ses bons offices auprâs de
la Porte Ottomane; mais Sil arrivait que PAutriche ou quelque autre puissance fit cause commune avec lEmpire Ottoman dans la dite guerre, Sa Ma-

jest YEmpereur Napoleon ferait immediatement
Russie, devant regardor ce cas

entre les deux empires.

comme

un de

cause
ceux

avec

commune
en

Dans le cas.oi l'Autriche se mettrait

la

gencrale

de lalliance

guerre

contre 'la France, PEmpereur de Russie s'engage ă se declarer contre lAudu câte de la France, ce cas 6tant cgalement un de
triche et ă se .mettro

ceux auxquels s'applique

alliance qui unit les deux empires.

-

Ard. 11.—Les hautes' parties contractantes s'engagent dailleurs ă main
tenir lintegrite des autres possessions de Empire Ottoman, ne voulant ni

faire elles-mâmes, ni souftrir qu'il: soit fait aucune entreprise contre aucune
partie de cet empire, sans qu'elles en soient preâalablement prevenues.
„Dmpăratul Rusiei se mai legase faţă de aliatul lui'să nu reînceapă ostilitățile cu Turcii inainte de trei luni.

„IL
OPERAȚIUNILE MILITARE DELA DUNARE, DELA RELUAREA OSTILITĂȚII. OR
IN APRILIE: „1509 PÂNĂ LA SF ARȘITUL ANUL Ul 1509.

Un congres menit să trateze despre pace se întruni la Iaşi îîn!n cursul
lunii Fevruarie, dar el nu se întruni nici măcar o singură dată.
Prozorovsly primise ordin dela Petersburg să trimită și înainte de ..
deschiderea congresului, la Constaintnopol, un curier pentru a vesti
pe Sultan că, dacă nu va da solului englez pașapoartele lui, răs-

boiul va reîncepe două zile după intoarcerea. curierului,
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» Căpitanul. Paslkievici, care fu: trimis ca curier, ;plecă la 7 Martie
și:se: întoarse 'la: 3 :Aprilie,: aducând un: refuz catogorio: din partea
Porții.
Prozorovski: voi să se. folosească de nepregătirea, Tureilor și: de
faptul că aveă înțelegeri în armata, lor, spre a luă Giurgiul cu asalt.
Armeanul: Manuc .“Bei; care! fusese secretar. al lui Mustală, Bairactaar și eră. depozitarul: averii. şi: a secretelor. lui, fugi din Constantinopol după moartea: Vizirului (1), merse la Rusciuc de.unde' ridică
toate bogăţiile lui Mustafă și. veni la. București unde se stabili.
“Fu, bine. primit de:-Ruși. și. chiar decorat, fiind în măsură de-a
lo. face servicii.: El. ave, în- Rusciuc.:un prieten: numit Ahmet, care
ocupă in garnizoana de acolo: un- rang însemnat și care se temeă
» la: sosirea :noului. Vizir.:în. Rusciuc, acesta va: pune: 'sub sabie
pe toți oamenii. devotați predecesorului. său. Pus la cale de; Manue
Bei, el găsi mijlocul să “scoată, din Giurgiu pe toţi tunarii cari 'se
aflau acolo, nelăsând în :acea garnizoană decât 400 oameni și se.
declară gata să iasă din Rusciuc și. să se unoască cu. Rușii, îndată
ce. aceştia se. vor: apropiă. de: Giurgiu.
a
Langeron
(2) căruia îi împrumut aceste amănunte, zice că întreprinderea dădu: greș numai: din: cauza 'ușurinţei și, a incapacității
lui 'Miloradovici care fusese. însărcinat 's'o aducă la, îndeplinire.
Miloradovici care. locuiă la. Vistierul ilipescu și eră cu totul sub
„influenţa; acelui boier, lăsă hârtiile lui, până chiar cele mai importante, 'pe toate: mesele, în toate camerele; ordinele. cele:.mai.. secreto erau. astfel, cetite și. date în vileag,- când nu erau încredințate Vistierului. de însuș Miloradovici. Filipescu fiind - de. partida,
Francezilor și-a. Tureilor şi având relaţiunii foarte strânse cu Con: .
sulul francez Ledoulx, "Turcii erau vestiți la timp despre. orice desemn al Rușilor. Nu este deci lucru de 'mirare dacă hotărîrea lui
Prozorovski de a luă Giurgiul cu asalt eră cunoscută și lui Aidin
Pașă, comandantul cetăţii.
Asaltul fu dat în ziua ded Aprilie ; Ruşii se făcură stăpâni pe
oraș, dar nu. putură să pătrundă în cetate. Ajutoare turcești sosind din Rusciuc, ci părăsiră și oraşul cu o pierdere de peste 500
oameni.
Se
(1) Mustafă Baiaractar pierise: în. ruinele valatului său cu prilejul răscoalei ienicerilor
dela, 14. Decemvrie 1808, pentrucă ei,bănuiau pe Vizir că favorizează. corpul rival, al seimenilor; se ştie că la 29 Maiu 1807 Selim fusese depus și înlocuit prin Mustafa IV, „care
']a 28 Iulie 1808 fusese depus, şi înlocuit prin Mahmud IL.

(2) Supl, I, vol. III, p. 157 sq.
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- In: schimb însă “ei izbutiră să iea, Slobozia.
|
e
In Oltenia Isaiov se făcu stăpân pe insula, Ostrovul-Mare la, începutul .lui Aprilie, și respinse, la: mijlocul aceleiaș luni, un atac
ce "Turcii îl incercase dealungul Oltului. Un atac al Rușilor asupra
Zimnicei însă nu izbuti.
“Isaiov respinse toale atacurile. turceşti. asupra.
«
Ostrovului-Aare,
dar încercarea lui de a se face stăpân pe Cladova, la 21 Iulie, nu:
izbuti: fu silit să. se. retragă :cu o pierdere: de 1.000 oameni. Lan-:
geron (1) zice.că pandurii: români, -comandaţi de colonelul lor Curt,
un țăran moldovean dela Focșani, «care înaintase în armata rusească nu se ştie cum», „0.luase la . fugă dola inceput. adăogând că:
«Aceşti panduri sunt buni numai în redute, unde teama ce o au de
sourteă ce-i aşteaptă dacă cad în mânile Tureilor, îi sileşte săs se apere:până
la cea.: Lă “pe urmă extremitate.»
a
Prozorovslti

care-se află. în “București

la, întoarcerea

lui. Paskie-

vici, se duse la corpul principal. al armatei sale, card se. află -sub.
comanda lui Cutuzov și întâlnindu-se cu el la Focşani, se îndreptă
asupra Brăilei: pe care o, asediă .la 7. Aprilie. In această cetate. comandă Nazirul. Ahmet, om de. o mare „vitejie, oștean foarte priceput şi care ştiă să comunice trupelor lui îndrăzneala de care eră
însuflețit.
|
+După mai multe mici.
|
atacuri, în. deobşte nenorocite, Prozorovski, împotriva părerii celorlalți. generali, dădu asaltul la.2 Maiu,
dar acest “asalt.
fu , respins.cu o pierdere de- 200 ofițeri.şi 5.000
soldaţi. La 6.Maiu Prozorovski ridică “asediul şi se retrase pe “Siret, dar nu fără a fi pus mai intâiu să dea foc și să.distrugă toate
satele raielei, izoonind pe locuitorii. lor, cărora nu li se lăsă alicovă
decât .câte .o pereche. de boi.și-uncar..:
În „acest

timp. .Langeron,. care. comandă

înâintea, Ismailului, se. în-

- cercă, să convingă pe noul comandant al acelei. cetăţi, 'fostul' mare.
Vizir Mustată
- Celebi, să i-o predeă, însă fără succes. . ..
Prozorovsk dispusese :trupele; lui astfel, încât ori -unde.: Turcii se
incercau să năvălească, se găsiau,
în fața: unor. forțe :superioare.

Prozorovski se pregătiă să treacă Dunărea la: Galaţi, pe un' pod
ce. începu să-l 'așeze acolo, lăsând. comanda armatei: do, rezervă, lui
Langeron

; dar, la încoputul- lui. Iulie, bătrânul. feldmareșal Găzând,

(1) Ibia,, p. a

i
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greu bolnav, operaţiunile. fură mărginite la niște harțuri ale garnizoanei Brăilei cu Cazacii lui Platov..
“La 6 August podul dela Galaţi eră; gata şi trupele începură să
treacă Dunărea ; Isaccea, Tulcea și Babadagul fură ocupate fără i impotrivire, Voinov primi ordin să împresoare Ismailul:

Prozorovski care trecuse Dunărea la 17 August și încălecase
încă la 19 ale aceleiaș luni, muri la 21 August. Principele Bagration care
Zass

sosise .de curând din Petersburg

fusese

luă comanda,

armatei.

E

însărcinat cu asediul Ismailulul și îl luă, la 25 August,

prin capitulațiune.
. :
:
La 30 August Măcinul, singura cetate de peste Dunăre
cercase să se apere, se predă. Rușii urmară să înainteze.
«Bulgaria fu cu desăvârşire devastată

care în-

şi prădată de ci și această ţară atât

de rodnică, atât de bogată, care ar fi putut să hrănească armata în tot tim-'
pul verii și chiar în al iernci, fu ruinată şi schimbată în pustiu. Platov și
şefii regimentelor lui dădură foc tuturor satelor și trimiseră acasă la ei

peste 50. 000 capete de vite».

e

“

La 3 Septemvrio Hârşova seo predă lui Platov; la 11 ale aceleiaș
luni Chiustengea (Constanţa) aveă acoeaș soarte, Cetatea Și orașul fură
distruse,
Bagration trimise până spreo Bazargic şi Varna, detașamente cari
răspândiră teroarea, în imprejurimile acelor orașe. La 22 Septemvrie

el' eră, înaintea Silistriei.

E

Contele Serghie Camensli, după ce rase dela pământ, din ordinul
lui Zass, Tulcea şi Babadagul, primi ordin să se îndrepte, prin. Constanţa, la Mangalia, pe care o distruse asemenea.

La începutul lui August Turcii, în număr de 6—700 oameni, ata-

când Cerneţul, Colonelul Jeltuhin care 'comandă acolo, «un om cu-:
noscut ca, neayând nici vitejio nici hotărire. nici cunoștințe militare»,
părăsi postul ce-i fusese încredinţat, deschizând. astfel drumul Oraiovei. Din ordinul lui Langeron care primise comanda peste toate
trupele din 'Tara- Românească şi din Oltenia, colonelul Acht reluă
Cerneţul la 31 August. Turcii încercând un atac asupra, Ostrovului,
| la 31 August,: fură răspinși cu pierderi.
"Marele “Vii văzând grosul' armatei rusești pe malul drept al Dunărei și aflând dela, partizanii Franţei că Langeron dispune de prea
puţine trupe la București, se hotări să se folosească de această îm„Pprejurare pentru

a încercă

o lovitură

asupra

capitalei

'Țerii-Româ-

ARILLVA

615

SENATORILOR

DIN

CHIŞINĂU,

35.

II.

nești, silind astfel pe Bagration să se întoarcă cu oastea, lui dincoace :
de Dunăre. EI şi începuse să grămădească trupe multe la Giurgiu:şi
in împrejurimi. Langeron descrie pre larg primejdia, în care se află
Bucureștii și vorbeşte de '“informaţiunile date 'Turcilor de Filipescu.
Acesta, prin Miloradovici, cu care eră în corespondenţă, află, multe
lucruri ce ar fi trebuit ținute secrete, între cari şi pregătirile de apăvaro făcute. Apoi “Langeron mai povesteste o încercare, probabil

închipuilă, făcută de Filipescu pentru 'a-l otrăvi. Mai arată că, la 4

de
Septomvrie, "Turcii ocupase cu putere tot Ostrovul-Mare, afară
din
reduta, despre țărmul român, "caro însă în urmă fu părăsită

a

Da

ordinul generălului Isaiov.

în: La 6 Seplemvrie. Langeron,; aflând că, Turcii erau gala să se
,
alcătuită
fiind
centru
drepte spre Bucureşti pe trei coloane, cea din
deși,
înainte,
din 30.000 oameni, se hotări să-i previe şi să le ieasă
E
N
dispuneă numai de cevă peste 6.000 oameni. :
leșind la $ Septemvrie din :București, inaintă asupra Giurgiului;

la 10 se află la Fălăstoc. Turcii atunci ioșiră din Giurgiu în număr,
de 7— 8.000 .şi.o luptă destul de serioasă se dădi la locul unde;
fusese

satul Frasina,

luptă. în -care

Turcii

bine de;

pierdură mai

1.500 de oameni, iar Ruşii 2 ofiţeri şi 170 soldaţi. Langeron zice

că acest succes al lui impresionă mult pe Vizir, făcându-l să creadă
că Ruşii dispun la Bucureşti de mult mai multe trupe decât ii
spusese Alexandru : Suțu şi “agenţii lui din București și că, din.
această

ea,
țat
:la. operațiun
cauză, 'ar îi.renun

Asediul Silistriei
răstimp garnizoana

ţini până
făci. șase

proiectată.

-;

i

la. sfârșitul. lui. Octomvrie. In. acest;
ieșiri dând locla lupte sângeroase.

Un corp de 'Turci .sub. comanda lui Pehlivan veni dela; Rusciuc,
spre a da ajutor garnizoanei, neliniștind mult pe Ruşi. La 22 Oc-.
tomvrie Bagration îi atacă cu 11.000 oameni și -60 tunuri, dar. fără:

succes şi, în urma acestei lupte, se. văzu silit. să ridice asediul,
Dar frigul,
luând poziţiune la: Carasu, în mijlocul valului lui Traian.
precum și lipsade corturi şi de proviziuni 'sili pe. Ruși să treacă,
po malul stâng al Dunărei, lăsând un corp de observaţie la Hârşova..
“Turcii din. Brăila întreprinse mai multe expedițiuni spre . a face
furaj şi a'prădă, dar fusese în totdeauna respinşi de Viazemski şi de;
i
Aa
|
|
Olsufiov.

„Generalul

Essen luând comanda, inaintea Brăilei, deși: dispuneă

numaide 6.000 oameni, împresură orașul, care numără 12.000 de
apărători, în chip atăt de strâns, încât Ahmet să văzi silit să-l

36.

| m RADU

ROSETTI

e

616

predeâ.: la, 2: Noemvrie, din:'cauză că proviziile lui :erau sleite. „Dar
garnizoana obțini. să se retragă pe. malul: drept ali Dunărei."Arm aa îșiluă pe. urmă; cartiorelo. de iarnă.
i
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„In Martio 1810: Bagration ppărăsi comanda armatei, care fu reluată
de Contele. Nicolae Camensli. Iată cum îl „udecă Langeron (1);
«Comme gensral, il manquait: de la premidre qualită nâcessaire
ă un:soldat,
de celle 'meme 'sans; “laqudlle toutes 'les 'autres sont paralysâes.
Il: craignait:
le “danger. ']l 'n'ignorait pas! qu'on 'lui connaissait cette 'faibles
se; il en .rou:
gissait et cherchait ă forcer la -nature;: mais trop souvent elle!
le trahissait.
«Lie Comte 'Kamenski -avait encore dW'autres d6fauts. 'Lvexcâs 'de'
sa .vio-

lence: stai 'telle que' souvent il. s'oubliaiti: :meme avec des personnes dont

il eut dă respecter Tâge et le'rang. Il'n'tâit ni affablni
e populaire: avec:
les soldats 'et'îl
'
n'en “Gtait păs aim6.! Son: ipeu de courage''les 6loignait 'encore de lui Le: soldat russe' nee pardonne jamais cette faiblesse ă son chef»
[ta
imi

,

PET

uiti

:

m

. Gamenski. adună; grosul : armatei: lui la Slobozia, în. întâia jumătato
- &'lunii Aprilie,'și "dtăpăi ce își complectă toate: aprovizionările, trecu
Dunărea, la Hârşova: unde.:se aflară:.adunaţi în ziua, de 17. Maiu:
60.000:'de oameni. După douăsprezece :zile armata se îndreptă spre
Silistria, :un corp .fiind detașat sub -comanda :contelui: Serghie : Ca-.
menshi fratele Comandantului de căpetenie, spre Bazargic,
m
“La 2 Iunie Rușii ajunseră înaintea, Silistriei și asediul : începu ;
Turcii fiind 'în număr: mic; și rău: „aprovizionaţi, nu :îndrăzniau "să:
neliniștească, pe

împresurători.:

„iu

“La 5 Iunie: sosi în: tabără vestea: că Serghie. Camenski luase. Bazargicul și că, 'vestitul Pehlivân (fostul comandant al Ismailului), 'se:
găsiă printre prinși, : -.
* Elie Oglu, comandantul Silistriei, începi tratăril pentru capitularea;
cetăţii la. s. Iunie și trei zile mai târziu capitulaţia eră iscălită: Turcii
obținură dreptul să părăsească orașul.

“La 13 lunie Camenski se îndreptă spre Şumla cu grosul: trupelor,
după eco.-detașase: “pe colonelul Sabaneov : :cu trei. balalioane și ecovă
(1) Ibid., p- 221.
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cavalerie împotriva Rasgradului, unde ajunse la:13 Iunie şi'se'împreună cu altă coloană, ! mai puteriică, venită din 'Purtucaia, Orasul:
şi cetatea 'lură luate după o scurtă apărare; în numărul prinşilor
se găsiă:şi Scarlat Calimah, Domnul Moldovei. :
i:
i
Turtucaia fusese luată de wenerălul Zass încă dela 1 'lunie, aproape
fără luptă. De acolo el primi ordin să împresoare Rusciucul, înaintea,
căruia 'trupele lui ajunseră la 4 Iunie, 'izbutind să-l impresoare din
toate părțile :la 17 Iunie. Se purcese la: un asediu regulat ; Turcii!
_încereară vreo două. ieșiri, dar fără succes. Zass auzind «că Camenski
vine: spre a conduce asediul: în “persoană, încercă un asalt'in ziuă
do :6 Iulie, 'dar fără succes. Ruși fură respinși cu o pierdere: de

700 oameni.

i

“Camenski. care ajunsese înaintea, Șumlei la, 22 luinio, atacă a doua
zi orașul, voind: să-l iea:'cu asalt. Lupta ținu
|
două zile, în urma cărora Rușii so -rotraseră cu o pierdere de : 2.000 oameni.'0 împresurare regulată nu izbuti mai bine, Turcii reușind să ravitalieze
oraşul, Camensli se hotări 'să lase pe frate-său înaintea Şunlei și
să meargă :să dirigeze asediul ' Rusciucului, plecând cu o parte din
oaste în noaptea de 7 spre '8 Iulie.
:
-“Langeron care primise ordin: să 'meargă la, Rasgrad, fu atacat; de
Turci, “sup. comanda lui "Ahmet, fostul 'Nazir- al Brăilei, în ziua-de' 8
Iulie, la Derechioi, dar izbuti să-i respingă. La 4 August Tureii,:cari'
primise întăriri, atacară fără succes pe Serghie Camenshi inaintea
Șumlei.
"Contele "Nicolae 'Camensti: aădti asalt Rusoiiioului în
î noaptea dăla.

6 la 7 August, acest asalt șostă pe Ruși! 6, 000 morţi Și Dă 000, ră
niţi, fără a, izbuti.
In urma acestei

ncizbânde! Camensli

chemă la, Rusciue trupele

dela .Rasgrad și dela: Șumla, însărcinând pe. Langeron cu asediul: în!
regulă a Rusciucului' și al Giurgiului. -.
Lo
"15, 000. de 'Turci cari venise în „ajutorul. Rusciului :se "întărise: la

Batin;' Camenski porunci “fratelui său să-i izgonească idin. acea -poziţic. După o încercare neizbutită din cauza incapacității lui Sergliio'.
Camensli, în ziua de 28 August, comandantul de: căpetenie -veni
să atace pe Turci în persoană la 7 :Septemvrie. Lupta fu sânge„roasă, dar Turcii fură nimiciţi, deabiă 800 scăpară, 5.000 tură uciși

și 5.000 prinși.
Rusciucul și Giurgiul capitulară în ziua de 27 Septemvrie, garnizoanele și locuitorii fiind învoiţi să se ducă
La 11 Septemvrie Şilistria capitulase,

unde

le conveniă,
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La 16 ale aceleiaş luni, pandurii români de sub ordinele colonelului Jeltuhin, cari trecuse Dunărea din propria lor iniţiativă, se.
făcură stăpâni pe Lom, TȚibru, și Orova, fapte pentru
. cari Jeltuhin,.
incapabil, corupt și mișel, obţinii gradul de general-major. ....,
|

_La-27

Octomvrie se pred
și. Nicopolul
ă:

înaintea

căruia. venise

Camenski.
A
DR
a aaa
„O expediţie în interiorul Bulgariei, sub ordinele lui Voronţov, a-.
junse până .la Plevna şi până la: Selve, la picioarele Balcanilor..

„In

Oltenia unde Isaiov izgonise pe “Turci din Ostrovul-Mare încă;

dela mijlocul lui Martie, el trecuse pe malul drept al Dunărei, dar fu-.
sese chemat înapoi de Camensli. Contele Țucato, un ofiţer de mare
valoare,

primi

comanda,

trupelor.

N

aa

„EL operă în înțelegere cu Sârbii și, trecând Dunărea la 5 Iunie,
se împreună cu ei.. După mai multe harțuri, toate în avantajul Ruşilor, o. luptă mai însemnatavu
ă loc la 17 Maiu, în urma căreia
Turcii din Dudu.se predară;la 5. Iunie capitulă și Brza, Palanca,
asigurându-se astfel comunicaţiunile între Oltenia și Serbia.
„Sârbii se prezentară înaintea Cladovei, pe când .'Ţucato ameninţă
Negotinul și Prahova. Această de:pe urmă poziţiune, unde Turcii
aveau o tabără întărită, se predă Ruşilor tocmai la 18 Septemvrie.
„O: expediţie, în. interiorul, Serbiei, făcută din ordinele lui .'Țucato,:
de. către Contele. Orurl cu puţine trupe, avi drept rezultat cură-:
ţirea,:de "Turci.a, unei :însemnate părţi a Serbiei. Orurk primi dela
Cara Gheorghe poreclea de «Mântuitor al Serbiei».
i
Țucato murisela 6 Septemvrie, Isaiov a doua zi; comanda îu
luată de colonelul Ţvileniev, care veni înaintea Cladovei, asediată de
„Petru Dobrinici și de Sârbi, cu un batalion de Ruși. Cetatea capitulă
la 13 Septemvrie. Comanda peste trupele din Oltenia fu atunci
„datăde Camenski generalului Zass care se făcii stăpân pe Bugova
și pe Florentin. Orurk fu trimis.pentru,a, doua oară în Serbia, spre
a :lace o diversiune în. favoarea. Sârbilor. Inaintând prin Deligrad,
el luă cetățuia Gurgozoviţa la 17 Noemvrie, apoi deoarece Cara
Ggheorghe bătuse pe Turci, se întoarse în Oltenia unde-și luă cartierele de iarnă...
:
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|
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IV.
“NEGOCIAȚIUNILE DINTRE AUSTRIA, FRANŢA, RUSIA ŞI
TURCIA PRIVITOARE LA PRINCIPATE DELA INTREVEDEREA DELA ERFURT
PÂNĂ

Napoleon
cauză

că

cedase

voiă

să-şi

din.

acţiune trebuitoare,

de

libertatea

toată,

asigure

Principatelor, întâiu

asupra

lui Alexandru

e

1810..

LA SFÂRȘITUL ANULUI

,

pentru a sdrobi insurecţiunea, din Spania şi pentru a asigură domnia, lui
şi în acel regat şi apoi pentrucă prevedeă că, în. curând, va uveă

să

poarte

din. nou: răsboiu

cu

fiind o, asemenea:

Dată

Austria.

oventualitate,. trebuiă să se cvite cu îngrijire a da husiei vrev priDa
DI
i
cs
.. ..
cină: de nemulțumire.
gra-.
cărei
ale
asupra,
luptă
lao
du-se
pregătin
Austria, din partea ei,
vități nu-și puteă face iluzii, se încercă să capete și ea bunăvoința:.
Da
Rusiei.
Arhiducele Carol, sufletul partidului răsboinic dela Viena, primind
in audienţă pe Tolstoi la Noemvrio 1808, după ce-i explicăîn toate:
amănuntele întreaga organizare răsboinicăa Austrioi, îi zise că, în
caz de răsboiu, pe lângă măsurile militare! ce luase, lucrul pe care
Austriaîl doriă mai mult “eră uniunea cea mai “strâmtă, înțele-:

gerea cea mai desăvârșită cu Rusia.

|

.

Din: această pricină Arhiducele doriă ca Rusia să termine cât mai
curând afacerile oi..cu Poarta, adăogând: Luaţi Principatele și păstraţi-le, întindeţi-vă, dar terminaţi cât mai curând, pentru ca să puteți:
îndreptă' marea voastră influență și “%uterile voastre spre. centrul:
a
E
.
Europei(Î).:
id “lui Cau-.
Valladol
din
seriă
n
Napoleo
(2)
1809
”
La 9 “Ianuarie
de.Rusia..:
apropie
se
să
nise
îl.ademe
Austria
laincourt, că veştile din
îndrepte
se
să
gata:
este
că
Apoi îl însărcină să spună împăratului
, şi
purtarea
schimbă
împotriva Austriei,. dacă această putere nu-și

nu ar fi avut grijă să

că ar şi fi început răsboiul cu 'dânsa, dacă

nu facă cevă potrivnic alianţei sale cu Rusia. Dar: că acuma. el:
doreşte ca ei (Napoleon şi : Alexandru) să iea, acunia cu Austria tonul
cuvenit, precum el propusese la Erfurt. Altfel nu:vor puteă; isprăvi
nimic 'bun în privința afacerilor: cu Turcia.
.lui Caulaineourt(3) cu: 5 zile mai
In instrucţiunile ce le trimise

târziu, -Napoleon :ziceă că răsboiul' este inovitabil dacă amândoi îm(1) D. A. Sturdza, op. cit. |,
(2) Ibid,, p. 931.
(3) Ibid., p. 832 sq.
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Păraţii nu țin Austriei
un limbaj ferm și hotărit și dacă nu smulg
pe slabul -ei ;monarh:din vârtejul intrigilor englez
unde e.
este târit».
ap

DIN

Ci

A d

a

Ea

«Dacă Austria voeşte pacea, împărăţii î-o garantează; deci ea să desarm
eze,

să recunoască Finlanda, Moldova

și 'Țara-Româncască

ca stând

sub

stăpâ-

nirea împăratului Alexandru şi să înceteze de a-pune obstacole intereselor

celor două împărăţii.

.

„Dacă se opune, atunci amândoi solii să facă un.
demers co:
mun Și să părăsească odată Viena.. Impăratul nu-i va,
lăsă să: plece
și pacea va fi restabil:Dacă
ită.nu va împiedecă plecarea lor, atunci
trebuesc luate măsuri pentru a isprăvi cu o putere care,
de cinspre-:
zece. ani, deşi veșnic învinsă,: turbură necontonit pacea 'Iiurop
ei. Dacă
“mijloacele 'de -conciliare:
nu izbutesc, trebue să se întrebuințeze forța:
spre a o constrânge.:
|
La::23 Tanu
Napole
ar
on “eră
ie
'la .
Paris, unde găsi o: depeșă a
lui Andr6ossy (solul francez;la, Viena), care se termină prin
cuvintele:
«Au “momentoi je .terminais 'ma depâche, il m'est revenu
que. le cri de.
gucrre 's'est fait entendre ; Pattaque 'serait au commencement de
Mars». -+

-Impăratul :se iapucă 'cu patimă de pregătirile răsboiului. Simţis
e

că curtea

Vienei fusese impinsă . la - măsurile

îndrăznețe -ce le luă

de: către nemulţumiţi. din. anturajul :lui cari, în absenţa

rivalitățile lor și. scontând

elementele

unui alt guvern.

depărtarea

-lui, se

sa, uitând

unise spre a

căută

Talleyrand trădă, secretele împăratului

Și către Rusia şi. către. Austria, aceasta fiind pusă în cunoșt
ința tuturor'elementelor.de neînțelegere cări începeau să fiarbă
între Napo-:
leon și Alexandru. Impăratul: ghicind “că acel ce, de mai
multe luni,

țesiă. fivele . intrigii care. încurcă, ițele politicei lui .nu puteă,
să fie,
decât; Principele -de Bânâvent, în 'urma. unei scene memor
abile îl
disgraţ
iă cu desăvârşire,!

destituindu-l

din postul de mare șambelan.:

_“Disgraţilui
a Talloyrand, departe de a pune capăt raporturilor lui cu

Rusia-și cu Austria, le făcu numai mai.frecuente. O coresp
ondenţă în
regulă se stabili, în care Talleyran
- contrib
dui mult la .alimentarea

bănuelilor:lui- Alexandru: şi - la: doslipirea. lui” de, Napoleon
(1).
. bal

"Martie (2), Caulaincourd 'dă samă

de:ultima, lui convorbire.

-(1) Albert Vandal, Napoleon et Alexandre I, 1, p. 44.sq.
(2) D. A. Sturdza, op. cit., 1, p. 935,
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cu. împăratul. Caulaincourd :vorbise. despre pregătirile răsboinice ale
Austriei, despre marile: concentrări de trupe în Boemia și pe'Inn şi expusese necesitatea ca împăratul Alexandru să aibă pregătite trupele me:
nite să între în Galiţia și în Transilvania. Impăratul însă afectăsă creadă,
şi oxpuse pe. lung solului, că pacea eră încă posibilă. Mai arătă, greuaveă să
ce e.
tătile ce le întâmpină. din cauza celor trei. răsboai
Congresul
Poarta.
cu
și
Suedia
cu
poarte, în. acelaș timp, cu Anglia,
dela, :lași se despărțise îndată, din cauză că Turcia:nu voiă să rola bunele :raporturi co le stabilise cu Englezii și să . romită
nunţe:
solului. englez pașapoartele, adică pentru.o pricină care interesă mai

e

DE

-.,

cu.scamă Franța.

ă să se:facă
nevoie
„- 'Totuş împăratul asigură.că dacă: va. fi. absolut
dificultățile
de
vorbiă
răsboiu: Austriei, Napoleon îl va găsi gata; mai
lui financiare şi. de posibilitatea eventualității.de. a vedeă nevoit :a

i: bănesc. ;
un serviciu
cere. Franţe

.

i

ci

- Cu. prilejul. acestor, întrevederi ce le: are cu. împăratul, Caulaincourt, îmboldit de Napoleon, stărue pentru .ca planul cooperării mi-

litare dintre Franţa și Rusia să se stabilească.

gurările. cele mai: favorabile, dar găsește
spre -a amână luarea. vreunei -hotăriri. Bl
vorbește .de purtarea: Austriei, asigură că
do granița austriacă,: dar de fapt. nu.iea
tează

nici

un

angajament.

Cu

Alexandru

dă asi-

totdeauna, vreun . pretext
nu cruță sarcasmele când
trupele lui sunt aproape
nici:0 măsură, nu-contrac:
de.a

alt: prilej: întemeiază. nepulința,

da. un răspuns: hotăritor pe faptul că îndatoririle lui.religioase îi
(1).
absorb, în săptămâna, mare tot timpul și. toate preocupațiunile
Aprilie,
lui
începutul
la
Turci
și
Ruși
„Ostilitățile reîncepând între
Poarta, 'dispuse ca strâmtorile să fie pe viitor închise vaselor tuturor
(2). Poarta, le asigură
puterilor, comunicând acestora măsura, luată

că această măsură este numai

vremelnică și că va fi ridicată îndată

co nu va mai, există vreun inconvenient. pentru:ca vasele puterilor

amice să plutească

ct

pe Marea-Neagră..,

i

ii

ziua. de 9
în ate.
„ Pregătirile.de răsboiu ale Austriei fiind termin
Aprilie 1809, trei armate austriace, comandate fiecare de. un Arhiduce, trec fără. prealabilă declaraţie de răsboiu fvuntariile Bavariei,
ale Marelui Ducat al Varșoviei și ale Italiei.

Se știe cum Napoleon răspunse la acea agresiune : prin victo=
piile dela. Abensberg, Landshut, Eckhmiihl, Rogensburg, şi Ebersberg,

(1) Ibid,, p99isq,

i

Il, p. 65 sq...:.
-(2) Albert Vandal, op. cit.

i
aa

ie
tiu

42

e

RÂDU ROSETEL

Ş

693

iar la 15 Maiu eleră la Schânbrunn. Totuş în cursul bătăliei.dela

Aspern'și Esslingen (21. și. 22 Maiu), două, creșteri: subite și conse- „cutive ale Dunărei rupând podurile și lăsând o parte din armata fran"ceză 'izolată
pe malul stâng: al Dunărei, ea [u scăpată de o catastrotă

numai mulțumită vitejiei sale strălucite şi geniului

împăratului.

Na-

poleon își retrase trupele în insula Lobau, unde stătă șase săptămâni,
pregătind: victoria 'dela Wagram, care lăsă Austria, la picioarele lui.
_ In' zilele cari precedase “începerea ostilităților, Alexandru adunase
o armată ruseascăde aproape 60.000. de oameni la granița Galiției
sub comanda: bătrânului Galiţin.: Dar această armată nu se. mişcă

din cantonamentele ei, neîmpiedecând cu nimic înaintarea, Arhiducelui

Ferdinand,
"a: căruea,

"care comandă

superioritate

trupele 'Marelui

numerică

sili pe

Poniatovăli,

Ducat, să se retragă, părăsind: Varșo-

via și lăsând pe Austriaci să înainteze până, spre 'Thorn și Danzig.

1.

La toate stăruinţele lui Caulaincourd spre a obţincă ordine către
Galițin pentru ca acesta să înceapă ostilitățile, împăratul găsiă' câte

un' pretext de 'amânare. Ordinul. promis la 17 - Aprilie nu: plecase

încă la sfârşitul:lui Maiu..-::
aaa
a
"Și cooperarea; trupelor rusești ar fi fost de neprețuit folos pentru
Napoleon. Unite cu Poniatovski,: ele ar fi sdrobit oastea Arhiducelui
Ferdinand, apoi amenințând pe 'Arhiducele Carol dela spate, l-ar fi
împiedecat să se opună; lui Napoleon pe șesul Dunărei, silindu-l să
se arunce cu armata 'lui:sau 'în' Ungaria, .sau în Boemia. . :
"O scrisoarea generalului rus Gorceacov către Arhiducele Ferdinand fu 'prinsă de Poloni și comunicată de ei lui Napoleon.
„ «ln ea se. oglindiă o ură, neîmpăcată împotriva Francezilor și se expuneă

nădejdea. unei. alianţe între Ruși și Austriaci. pentru susținerea împreună a
cauzei celei dreple».
.. „i
oa
|

“ Napoleon' care până atunei își tot făcuse iluzii asupra eficacităţii

alianței lui cu Rusia,

nu-şi

mai puteă

ascunde,

după bătălia ' dela

Aspern, el că nu mai aveă de aşteptat nici un ajutor serios din acea
parte; 'el pirdi orice încredere! în buna credință a aliatului său. La,
2 Iunie el însărcinăpe Champagnysă scrie lui Caulaincourt următoarea scrisoare:
:
i
a
“Monsieur lAmbassâdeur, /Empereur: ne veut pas que je :vous cache
„-que les dernitres circonstances lui ont beaucoup fait perdre de la confiance
que lui inspirait Yalliance de la Russie, et quelles

dices de la mauvaise foi de ce

cabinet.

On

sont

pour 'lui

n'avait jamais

vu

des

in-

prâtendre

4
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|

garder lambassadour de la puissanco ă laqucile on declarait la guerre.... .
Six semaines se sont 6coulces ct larmee : autrichienne -occupe le' Grand:
Duch6

comme

une

de ses provinces. 'Le ceceur de l'Empereur est blessc; il

n'6crit pas ă cause de cela ă l'Empereur Alexandre; il ne peut pas lui t€-

moigner une confiance qu'il n'âprouve plus. Il ne dit rien, il ne se: plaint
pas, il renferme en lui-meme son deplaisir; mais il a'apprâcie pas lalliance
de la Russie....: Quarante mille hommes que la Russie aurait fait entrer dans
Je Grand-Duche auraient rendu un vâritable service et auraient au moins
entretenu quelque illusion sur un fantme dalliance.: L'Bmpereur a mieux
aim6 que je vous €crivisse ces mots que de vous envoyer dix pages dinstructions, mais il veut que vous regardiez comms annulces vos anciennes
instructions- Ayez Tattitude convenable, paraissez satisfait; mais ne prenoz
“aucun engagement et ne vous mâlez en aucune manitre des affairo de la
Prusse avec la Suâde et la Turquie; remplissez vos fonctions d'ambassadeur

avec

grâce

et dignitc,

ne

faites

faire; mais qu'on n'apercoive aucun
votre

conduite.

Que

la Cour

de

que

que

changement

Russie

tant que vous paraissez Vâtre d'elle;
plus ă lalliance de la Russie, il lui
dont il est desabus6, soit partagte
lettre du moment que vous Vaurez

ce

vous

avez

dans vos manisres et dans

soit. toujours

contente

trei 'de zile după
_-

Austriaci

începerea ostilităților;

să facă

ce

voiau,

de. vous,.au-

par cela meme que l!Empereur ne croit
importe d'avantage que cette croyance,
par toute Europe. Andantissez cette
lue et qu'il n'en reste aucune trace..

Rușii trecură fruntaria Galiției de abiă la 3 Iunie,
pe

strictement ă

evitând

cincizeci: și

în realitate însă. ei : lăsară

cu

îngrijire

orice

act; de

ostilitate impotriva lor.
Intrarea Ruşilor în Galiţia avuse mai mult de scop să pună capăt insurecţiunii ce Poniatovsli o fomehtase îîn. acea, provincie, austmiacă. Impăraţul Alexandru şi hHumianţov nu se temeau acum
de nimic atât ca de reconstituirea Poloniei. Impăratul declară . lui
Caulaincourt că chestiunea "Poloniei eră singura asupra, căreia nu
va, transige niciodată. «Vreu cu. orice preț să fiu liniștit», zise Alexandru “ui Caulaincourt ; el. legă. cooperarea lui la, răsboiu de
oarecari

garanții

co

le cereă împotriva

restabilirii Poloniei.

La

26

Iulie Rumianţov remise. lui Caulaincourt o notă care urmă să afirme alianţa, dar care semnală faptele acelor cari carborau numele
"de Poloni», vecapitulă motivele de plângeri ale Rusiei, mărturisiă teme-

' vile Rusiei și coreă în sfârșit explicări și garanții (1). "Garanţiile cerute
(1) A. Vandal, op. cit, p. 112 sq.
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|

înșă. nu

erau

-

Babi hositei

specif
; ic
Caulainc
atourt
e
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transmise

nota

rusească
. lui
Napoleon: Nemulţămirile.. împăratului Alex
andru nu. putură . decât
să. [ie mărite prin . Stipulaţiunile tratatului
de pace: dela Viena, cari,
pe când atribu
; ia
Mareluui Duca
.. teritt
orii . din. Galiţia locuite -.de

1.900.000

Această

locuitori, nu dădeau Rusiei decât 400.000.
suflete. ..
favoriza
re.a: Marelui

Ducat

eri,

într adev

ăr. însoțită . de
asigurări repeţite
că «împăratul,. departe. de a fi dispus
.să resusciteze idea... renașterii. Poloniei, atât de
depărtată, de. gândul lui,
este dispus.să lucreze. împreună cu împă
ratul Alexandru la, tot ce
va puteă.să șteargă amintirea, ei din
inima vechilor ei locuitori» ;
mai adăogând că:

""«Majestatea!:Sa aprobă ca cuvintele de Polon
ie şi de Pol

onezsă dispară
na numai din loate transacțiunăle polit
ice,
dar
Ea
chiar
«
și
„
din
.
pt
istorie (1).
.
.
.
Pi
,
.
:
IN
:

..

bi

„Aceste asigurări 'repeţite! și înșoţite de altele
nu puteau să facă
pe împăratul Rusiei să se mângâe! de
preferința “dată, cu 'prilejul păcii, Marelui Ducat și să-l împiedec
e să vadă în această,
preferinţă un- semn 'că : Napoleon: urmăreșt
e tocmai . scopurile de
ca
“seri
temeâ. Unul
din temoiurile de căpelenie pentru cari alian
ța
încheietă la Tilsit: avea, să se : schimbe
în dușmănie, ducând în
curând la răsboiu, eră de faţă. De altmi
ntrelea el există, în stare
latentă dela, înființarea Marelui Ducat prin
acelaș tratat (9)...
" Eră firesc ca, date fiind 'bănuelile și
nemulțămirea. Rusiei împotriva Franţei

'de o parte și starea” de amarăciune - în
. care învincercurile curții austriace de alta, să se
încerce de
către amândouă aceste părţi (Rusia și
Austria) o apropiere. Ea avu
loc la sfârşitul anului 1809, însă în' convorbiri
le cari avură loc cu
acest prilej, împăratul Alexandru arătă, cea,
mai mare rezervă, accentuând că rămâne aliatul lui Napoleon. La
Viena Rusia eră reprezentată vremelnic de
crea

lăsase

Contele Șuvalov.. EI eră autorizat:
să declare
că Rusia
nu cereă dela Poartă altceva, decât fruntaria
Dunărei: prin

urmare Moldova, Basarabiași Țara-Românea
scă, cucerite de armele
rusești, aveau să rămână Rusiei. Cabinetul
din Viena “declară din
partea, lui că nu va interveni dacă Rusi
a nu se va incercă, să, anexeze
și Serbia (3). 'Totuș este cert că anexarea
către Rusia a Principatelor
făceă mult sânge

'rău Austriei. *

ÎI

„I1)

e

să

.

A. Vandal, op. cit:, p. 163,
(2) Ibid., p. 165.

(3) D. A. Sturdza, op. cit., 1, p. 939 sq,

|
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Insă în ultimele. luni ale: anului 1809, vedem supărarea 'lui Na-:
poleon pe Rusia 'scăzând; tonul:lui față de această putere redevine

cordial, el se arată gata; la concesiuni, dispus - chiar să garanteze
împăratului Rusiei: că:'nu.. va restabili niciodată Polonia. : Pricina
acestei schimbări eră: hotărirea,. lui 'de a se divorță de' losefina: de
Beauharnais și nădăjdea că va luă în căsătorie o Mare Ducesă,
ă
soră a, lui Alexandru.
urmăcuvintele
ateibitimm
“Acestei pricini trebue fără indocală să,
toare, pronunțate 'de împărat cu prilejul deschiderii Corpului Lei
giuitor, la 3 Dechemvrie 1809:
“a. 3 + Les .provinces illyriennes; porterit sur la Save les frontiăres 'de
mon grand empire. Contigu avec lEmpire de Constantinople, je: me trouverai en situation naturelle de surveiller les premiers intârâts de mon commerce dans la, Mediterrance, PAdriatique et le Levant. Je protegerai la, Porte,
„si. la Porte s'arrache'ă la funeste influence de VAngleterre; je saurai la punir

si elle se laisse dominer par des conseils astucieux et perfides... Mon
alli€ et ami, PIimpereur de Russie, a rcuni ă son vaste 'empire la Finlande,
la Moldavie et.la Valachie et un district de la Galicie. Je ne suis jaloux
de rien de ce “qui peut arriver de bien'ă cet empire. Mes sentiments
pour son ilustre souverain sont daecord avec ma politique dh.
:

Se stie cum: Napolton, văzând că această căsătorie nu izbutoşte,
că Impăratul Alexandru il poartă numai'cu. vorba, şi că este pe
punctul de a primi un reluz, ceruse și obținuse, la începutul .lui
Fevruaric, fără nici. 0 greutate, .m
mâna fiicei împăratului Francisc,
încă, înainte 'de a fi primit. răspunsul definitiv al. Rusiei (1).
Ei
“Răceaia între cele două împărăţii nu puteă în. urma, acestei!
împrejurări decât să reînceapă şi să crească, Po de altă parie
„căsătoria cu” Arhiducesa nu puteă decât să "aibă drept urmare!
o apropiere simţitoare între Franța și Austria, Şuvalov (2) se, convinse, în primăvara anului 1810, că: Arhiducele Carol exercită, din
nou

o influență răsboinică

asupra polilicei externe a Austriei și pro-

clamă necesitatea de a impiedecă scopurile - Rusiei împotrivă, Turciei. Insuș împăratul Francisc zisese că: «Ces messieurs (les Russes)

auront bien chaud cot 6t6». La 8 Iunie 1810. Şuvalov raportă că
Napoleon,

cu toată alianța încheiată la, Tilsit și confirmată la Erfurt,

(1)A. Vandal, op. cit., Il, p. -253 sq.
|
(2) D. A. Sturdza, op. cit, |, p. Vl sq.
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eră, gata să facă răsboiu. Rusiei. :Daca această
știre. este cu bună
seamă inexactă, este - însă: cert că el căută, în
vara. anului 1810,
să stârnească poftele - Austriei: asupra Principate
lor;
. :.
i:
up
: Pretențiunea : Rusiei. ca: Napoleon. să dea. asigu
rări cum:că el nu:
va restabili Polonia, dusese la. prezentarea, de
către cabinetul rusesc,
a--unui proiect de .tratat în care. se găsiă fraza:
«que -le : royaume
de Pologne ne sera jamais râtabli».
DN
Ie
„ Aceste se întâmplau tocmai la începutul tratăr
ilor relative la, căsătoria, cu Marea Ducesă, și Napoleon, hotărit să,
izbutească. cu orice
preț la această căsătorie, dăduse lui Caulaincou
rt depline .puteri
pentru a semnă orice tratat de natură a liniști
pe Rusia. Caulaincourt
«judecând că instrucțiunicelele aveă nu puneau
nici o margine condescendeţei sale (1)», trecă 'peste această formul
ă, extraordinară. şi:
semnă

convenţia
la, 4 Ianuarie 11810. Dar când acel text fu

trimis
la. Paris ; și văzut „de împărat, acesta nu voi
cu: nici un:'preț s'o.
ratifice; Pe de altă parte, plenipotenţiarul rus,
Curakin,: nu “aveă
voie să primească vreo :.modificare a textului
acelei convenţiuni..
« Această, pretențiune a. Rusi
: exasp
ei
eră pe Napoleon care, cu drept:
cuvânt, ziceă că numai «Divinitatea poate să
vorbească cum propune
. Rusia» şi că o asemenea redacţiune -s'ar căută
în zadar în
analele vreunei naţuni (2.
ae
In desele convorbiri ce le aveă acuma cu Mette
rinch, nu-şi ascundeă nemulțămirea împotriva aliatului său
și reveni
' des
ă asupra
chestiunii. cedării Principatelor.
a
a

«C'est (3) ajouta-t-il «une grande affairo

pour les Russes et pour. vous;

je ne' crois pas que 'la Porte Y perde. beaucoup;

les :principautâs 6taient
depuis lOngtemps bien plus russes que, turques; mais
c'est cet agrandissement dela Russio qui formera un. jourla base
de la râunion
de la France
et de VAutriche, Le Danube est d'un intârâ immense
pour vous. Regardez,
la carte; ces pays-lă devraient bien plutât appar
tenir ă vous quaux Rus-

ses. Poss6des par ces derniers, ils seront
un sujet ternel de jalousie pour
Vous».

„Metternich: întrebându-l dacă, nu ar fi chip să se revin
ă la o stare
apropiindu

de lucruri

-se. de

statu-quo ante bellum,. Napoleon
ră-

spunse că, la Erfurt, se, legase să nu

se

opună

la

o mărire

a

(1) A. Vandal, op. cit., II, p. 221 sq.

(2) Ibid., II, p. 361 sq.

a
i
(3) D. A. "Sturdza, op. cit., 1], p.943. sq, Această
convorbire avi loc inainte de9 fulie 1810.
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prin anexarea: Principatelor, dar 'că

4N

stipulase îi -chip

hotărit ca ea, mu va trece, „peste Dunăre, adăogând:. «la, iSerbio doit

vous

appartenir

ncessairement; un jour.

-:

:

In aceeaș . convorbire. Napoleon, care urmărise .cu. multă atențiune. pe hartă, amănuntele ;ce i le „dădeă Metterinch, asupra, succeselor oștirilor rusești. la. Dunăre, exclamase deodată:
|
Pa
“a..Voilă la paix! Oui 'c'est la pai! Les Tures sont forces de la faire. Eh
bien, Cest comune je 'vous Ie disais dernitrement, Palliance eulre 'la France
e maintenant vous. devez songer
et VAutriche;- nos allies sont communs;
arriv6;-— la perte du. Danube,
est
moment
partes,—le
de'vos
ă vous refaire
le Danube Ja bas que,
facilement
plus
est odieuse pour vous; remonte-t-on
plus

haut»?

EI

In altă convorbire ce 'o avi Metternich cu Napoleon, spre

sfâr- -

șitul | lui Iulio (1), solul puse” împăratului următoarele trei întrebări:
10'Dacă 'este hotărit să mănţină în toată întinderea lor angajamentele ce 'le luase la Erfurt sau dacă nu ar fi dispus să facă, la
Petersburg, i impreună, cu' Austria, un demers care ar » putea să scape

Principatele

?

|

a

"9c: Dacă: ar: consimţi ca Rușii să “cipvindă +în cesiunea.- la care ar

sili Poarta, gurile Dunărei'" «până la braţul numit” Proclene'! Donau»

şi cari ar fi întențiunile * lui în cazul! când. învingori:pai Nouă ar sili pe
Turci să semnoze o pace mai Oneroasă decât aceea co'se provăzuse
it
a
la Tilsit?

30 Ce ar face Napoleon i în cazul “când “Turcia, ar încheiă o pace
stipulând, independență Serbiei sub protectoratul rusesc?! îi:

"La întâia, intrebare împăratul răspunse că nu' are cum și 'pentuu:
ce să so 'sustragă la angajamentele luate: de el faţă de: “Rusia. ' Dacă;
Austria voeșto- să facă 'Rusiei răsboiu, el i va. rămâneă” neutru, "dar!

nu '6 'sfătueşte la acel 'răsboiu. 5

ti

atuul

fain,

“La'a "doua întrebare“ răspunse ceă- și mă ginește coridesăendenţa:
'în' cazul - când 'Rusia, ar încheiă o: pace de-:
la 'talvegul Dunărei»;
pășind angajamentele luate faţă: 'de Frariţa, aceasta ' s'arprivi:ca:
fiind . deslegată de “orice "legătură, cu “Rusia: EL în asemenea. cazi
iat
Beto mai
Austria ar puteă contă po ea.
:
menţionată
a
stipul
recunoaşte
va
nu
că
Răspunse asemenea
bt
i
ai
i:
i
în a (reia întrebare, adăogând:

(1) Ibia., p. 952 sq.
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ce pays sous votre influence la

plus directe, je vous soutiendrai, et je me suis expliqus Irop longuement
ă ce sujet avec” vous ces. jours. derniers pour y revenir».
£.,
“Din rapoartele făcute” de * Colonelul Cernișşef, adjutantul: impăiratului Alexandru;uji asupra, convorbirilor lui cu Napoleon la 21 Octomvrie și la, 4 Noemvrie 1810 (1), vedem “că împăratul - Francezilor.
-ținuse; în :privința,,, condiţiunilor de pace -dintre. Turci și Ruși, simțitor. acelaș limbaj pe, care. îl ţinuse . lui „Metternich. .
“«Sil-ne

Sagit: que

du' thalweg” du Danube, j'y consens avec. plaisir; plus

dus le ialwegg, îje 'vous' fais la guerre; Pexistence” de la "Turquie est un

6bjet trop important pour” la:bonne politique de PEurope
avec indifference lu voir demembrer davantage».

pour que je puisso
„i

„Un raport. din Viena al- lui Metternich către împăratul Francisc,
purtând, data, de, 31, Oetomvrie :1810 (2), ne. arată că Șuvalov îl,
sondase în: vremile, din urmă asupra, putinţei unei alianţe cu. Rusia.
In cursul. „convorbirii,, Şuvalov îi declarase. că niciodată Rusia nu
va renunţă; la, poseșiunea Principatelor, dar făcu mențiune de o pro-,
punere având de scop schimbul Olteniei cu unele părți. din Galiţia,
austriacă: Metternich. se pronunță pentru . eludarea propunerii de
alianţă, “Totuş, negocierile urmară mai ales din inițiativa, Rusiei.

„Neînţelegarea,; dintre Napoleon și Alexandru I crescuse din zi în zi;
la sfârșitul anului 1810 tratatul de alianță suferiă din „partea, fie-.

căruia, din ei câte 0 atingere neprevăzută şi în curând aveă să pri
mească lovitura..de. moarte.
Ş
|
Micul. Ducat. de Oldenburg, unde domniă o casă strâns invugită
cu. familia imperială, a Rusiei, aveă pe ]Marea, de Nord o linie. de coaste
_carerupeă conitinuitatea frontierei Imperiului francez pe țermul acelei.
mări, In: acelaș, caz erau atât, alto mici principate germane cât și

orașele hanseatice. Printr'un senatusconsult, din 18 Decemvrie, ane-.

„xiunea, Olandei. deveni desăvârșită și se pronunţă în principiu. aceea,
„&-ântregului' litoral; :german, micii principi cu posesiuni pe mare pri-

„mind, indemnităţi.,, Totodată. Napgleon. informă

pe

solul

său la Pe-

tersburg, că. Ducele de: Oldenburg, va aveă să aleagă între următoarele alternative:

să. rămână

pe

loc

cu restricțiunile

ce vor

fi im-

„puse, suveranităţii. lui prin: stabilirea. vămilor. franceze, sau să re-

nunţe la, suveranitatea Oldenburgului; primind Erfartul ca, compen(1) Ibid,, p. 965 sq.

(2) Ibid., P

962 sq.
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saţie. Un triinis 'special fu. însărcinat să facă ducelui :propunerea;
ducele alese să rămână pe loc. Dar:autorităţile franceze, :prejudecând deciziunea,-lui, irupsese în Ducat şi: se făcură stăpâne:'pe '0cârmuirea; şi: pe resursele lui. Ducele protestă. La această protestare
Napoleon: răspunse. decretând, 'la: 11 Ianuarie 1811,:anexarea Olden-

burgului și dând ducelui în schimb Erfurtul.:Acest 'fapt: constituiă,

o violare a art. 12 a tratatului dela Tilsit, în virtutea, căruia ducii
de Oldenburg, de Saxa-Coburg şi de Mecllemburg-Schwerin urmau să fie restabiliți în pașnica posesiune a statelor lor(1).
.. Inainte de a cunoaște acest act arbitrar, impăratul Alexandru, să-

și din partea -lui, prin ucazul ;dela, - 31. Decemvrie 1810, o
vârşise

violare patentă a articolului 27 al aceluiaș tratat. Acel articol stipulă,
că relațiunile comerciale dintre ambele ţeri' vor..fi restabilite. pe
acelaş picior pe care se: găsiau înainte de' răsboiu, ceeace echivală,

cu punerea, în vigoare'a tratatului do comerț dela; 11 Ianuarie 1787.

Rusia, un: reîn:duse
„Acel tratat garantă productelor franceze intro
“intrare din
de
drepturi
la
le
supunânduprivilegiat,
câtvă
întru
gim
,
.
IE
na
yd
c
c
.
cele mâi moderate.
impreună,
franceze,
„:Restabilirea, acestui regim pentru importaţiunile

.al: lui Napoleon, erau privite înf
cu -intrarea în sistemul continental
ca, fiind cauzele atât ale. crizei
cercurile diriguitoare din Petersburg
şi: a Statului, cât
particularilor
averile:
treceau
care
:prin
dureroase

şi a îngrijitoarei scăder a cursului rublelor.: -. :.-. si

si

ii

Impăratul Alexandru, influențat de anturajul lui, -. dădu “decretul
de taxe grele,
sus menţionat prin: care. măriurile franceze erau lovite

iar cele: introduse ! prin fraudă, aveau 'să fie 'arse.--Acest decret

supuneă astfel mărfurile franceze urui.regim :mai greu decât pe cele
engleze. Intr'adevăr, stipulațiunea de mai sus nu. eră' privitoare ;la
mărfurile venite, pe. .imare. şi, dacă intrarea... mărfurilor „engleze: eră
erau țrans'ele intrau: cu: ușurință în. Rusia.când
absolut; interzisă,
portate de. vase.:neutre, în.special de vas 'americane. îi: sii ih
_.. Pe:deialtă parte; tot ;pe':la-sfârșitul 'anulul 1810, Napoleon, află,

spre .surprinderea,,lui,.:că dela Erfurt :incoace, impăratul ;Jusiei; făcuse în taină cele mai

întinse

pregătiri: de.răsboiu: și: că, dispunaă -

de; o.armată.: de. prima, „linie: de :240.000

oameni::cu echipamentul,

proviziunile :și muniţiunile; ; necesare, gata, „să „se arunce în: Orice.
moment asupra Marelui Ducat al Varsovei:sau: să:sg: îndrepte „spr&

|

linia, Oderului.
(1) A. Vandal,

op. cit., II, p. 526 sq.ii e

e

Analele A. R.— Tom. XXĂL.— Memoriile Secţ. Istorice.
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;+- Am; insistat: mai! pe. larg: asupra schimbăsilor în “situa
ţia politică
dintre. intrevederea, dela Erfurt. Și sfârșitul anului
1810, fiindcă din
sus pomenitele schimbări a ieșit ruptura dintre Franţa
și Rusia, ceeace
a silit:pe această din “urmă, Să încheie pacea: dela,
:București. care,
dacă; ni-a -luat- Basarabia, :a mântuit țerile noastre
.de : stăpânirea

rusească, ad:de.
ic
pieire
ăa

desăvârșită.
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OPERAȚIUNILE MILITARE DELA DUNĂRE DELA, DESCHIDERE ;
A
CAMPÂ
NIEI
e
ANULUI 1814 PÂNĂ' LA INCETAREA OSTILITĂȚILOR.!
:: ::-:
„» Afară-de:o expediţiune comândată de contele de.
St. Priest'asupra Loveei, întâiu “irespinsă și apoi izbutită, în :Fevruari6
, 'operaţțiu„nilo'rămaseră întrerupte în" tot cursul iernii 1810-181
1.
“In primăvara 'ant
1811,
lui!
contele Camonski căzând „greu bolnav,
fu' înlocu
prin: it:
Cutuzov' care! sosi la 13 Aprilie (|):
i:

In cursul iernii, Marele Vizir lusuf Pașă fusese înlocuit
prin: Ahme
Pașa, fostul: Nazir al: Brăilei, oștean viteaz. și destoinic,:
care adună

"a Şurla, o';oştire "de peste: 50.000 oameni,
cu: care înaintă asupra
“Rusciucu
“la! începu
lui
tul lui Iunie.
e
ae
EL se! lovi: ac!'cu!
ol
Râşii
o în: ziua: de 3 Iulie (st. n.), și fu respins
de ei după o luptă crâncsnă: îs
cei
d
“Acest succes.nu împiedecă. pe Cutuzov să evacueze
Rusciucul la
B 'Iulie, luând
'cu''el::și locuitorii creştini; apoi' dădu foc orașului și
aruncă în 'aer .părţi din cetate.: După 'ce trecu

“matei ; rusești:se aş::ez
impreă
jurul

în tot timpul” verii

Giurgiului

Dunărea, grosul

rămânând

ar-

'inactivă
ir

“În noaptea dela: 8:la:9 Septemvrie, - Marele. Vizir,
înșelând “pe
Ruși, trecu iDunărea,'cu o „par
din”te
trupel
. e sale şi începi să ri"dice întăriri în' “faţa : Sloboziei: Incercările Ruşilor de:
a-i aruncă
inapoi peste“ Dunăre 'ar fi izbutit fără de irezoluțiunea,
lui Cutuzov,
graţie
căreia

Turcii . fură

îngăduiţi

alte 'trupe 'pe țermul'român
i. ,

să se întărească, şi. să “aducă

n]

'- Cutuzov. descurajat: vorbiă:de părăsirea TȚerii-Româneșt
i şi spaima,

in' Bucureştieră mare. O nouă încercare a Rușilor
“Turci: din poziţiile lor -niu izbuti. ::
Ca

să scoată pe
aa
iza
i

(1) Camenski

muri la Odesa în ziua de Di

Mau,

er,

!
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: La, sfârşitul lui Septomvrie, generalul-major 'Turceaninov 'intreprinso o! oxpediţie pesto” Dunâre, în imprejurimile, Nicopolei, caro
'
reuși pe deplin. .. -.. =
“La 5 Octomvrie! Ruşii izbutiră. să ica. cu asalt o redută ce Turcii
avuse îndrăzneala s'o construească la depiiriaro "de 600 pași de întăririle lor.
In sfârşit Cutuzov se hotări s'asculte Sfaturile generalilor lui
şi să întreprindă o diversiune peste Dunăre, încredințată gensralu- |
lui Marcov. Graţie incapacității: şi indolenţei Turcilor, acest general
izbuti să treacă Dunărea fără opunere la 13 Octomvrie, iar a doua zi să
surprindă tabăra turcească de pe -malul drept și să se facă stăpân

pe ea aproape

Vizir scăpă la Rusciuc. |

pierderi. Marele

fără

Armata, turcească rămasă pe malul drept: se află, în urma reuşitei acestei expediţiuni, într'o pozițiune desnădăjduită, . expusă să
piară de foame. Ahmet propuse pacea. După zece zile do negocieri,
armistițiu: Vizirul

un

Cutuzov. 'consimți la

care

ceruse

întâiu

ca

graniţa, să rămână la Nistru, 'consimți ca Prutul s'o alcătuească.
Un congres se adună la Giurgiu spre a trată de pace.

“Turcii din întăririle: din faţa, Sloboziei nemai putând răbdă 'de
foame, de: boală și de lipsuri de tot felul, Cutuzov consimți: la o
convenţiune

trupe

căreia, acele:

în virtutea

erau

"puse

în . cvartire

sub paza Rușilor, sub numele de musafiri. In caz de încheiere
a: pacii, aveau să se întoarcă peste Dunăre cu armele şi: tunurile
ui
lor; în celălalt caz rămâneau prizonieri de răsboiu...
Bei
Ismail
lui
comanda
'
sub
In Oltenia, câteva mii' de Turcii.
Calafafața
în
trecuse Dunărea din ordinul Vizirului la 31 Iulie,
tului și voiră să înainteze, dar fură respinşi de Zass în ziua 'de 3

August, în niște întăriri ce ei le construise

mail Bei încercă să înainteze
-pins cu pierderi.

La
mului,

dar

fu .res-

9 Septemvrie; flotila rusească se făci stăpână, pe insutla: Locare fu fortificată.

Contele Orurk se află pe malul drept iîncă,

dela 4 Septemvrie. La, 19 Septemvrie
se

pe malul Dunărei.. Is-

din nou la 15. August,

ridicau acuma,

la: 16.000

Calafat cu intenţiunea

de a se îndreptă

_puneă de 2.500 : oameni
ţie. o: luptă

sângeroasă

vuacară faţă în faţă.

nu .ezită

Bei, ale cărui trupe

primind

lângă

îinspre Craiova. Zass care dis-

să-i: stea împotrivăși să: sus-

care -rămase

Zass,

Ismail

oameni, atacă din nou ps Zass

nehotărită ; adversarii : biîntăriri,

răspinse

încercări .ale lui: Ismail' de a-și face: drum spre

două nouă

Craiova... . .::.
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„Orurk. și. Voronţov,: trimiși peste Dunăre: în. Octomvrie,
se uniră
cu „1. 000 "do Sârbi şi.veniră.să se hărțuească cu Turcii
până sub zidurile

Vidinului

- Ismail

de

unde

tăţile incetară apoi și în
a

comunicau

Bei părăsi pozițiunile. lui.

SR
a

zi

cu

Zass,

tocmai

această „parte.
a

“i,

la 95. Noomvrio. Ostilin

VI,

"NEGOCIERILE DINTRE AUSTRIA, FRANȚA ȘI RUSIA,
şi CELE DINRTE
TURCIA ŞI “RUSIA DELA INCEPUTUL! ANULUI 1841
PÂNĂ: LA IZBUCNIREA
RĂSBOIULUI DINTRE FRANȚA ŞI RUSIA; TRATA
TUL:
Ra
DE. PACE DELA BUCUREȘTI.

Impărabuil Alexândru ! temându-se! ca Napoleon să
nu reconstituo
Polonia, se hotărise s'0: reconstitue el îns $, spre
a, lipsi! pe Napoleon de ajutorul Polonilor și a se folosi el 'de acest
ajutor. Scrisoarea adresată de el principelui: Adam Czartorijs
ki la 12 Fovrua.

rie 1811 nu ne mâi

lasă în această privință nici O indoeală, Impă:

ratul în acea scrisoare declară :

i

:10 Că. puterea. care: Vrea :să se. înstrcineze cu regene
rarea “Poloniei este
Rusia; ea
N
Sa
a,
2%. Prin această regenerare împriratul- înţelege să. vorbea
scă de întrunirea
a tot ceeace a făcut altădată, parte din Polonia, cuprin
zând! şi: provinciile
rusești, afară de. Rusia. Albă, astfel. ca: fruatariilo să fie
alcătuite . de Dvina,
+
Berezina şi Nipru;:
...
ii,
3* Funcţionarii guvernului, autorităţile constituite, precum, Şi
armata, tre:
bue să fie cu desăvârşire. naţionale: “poloneze;
- 42 Impăratul. neaducându-și bine aminte de Constituţia dela.
3 Mai, nu
poate să decidă nimic înainte de a fi. cotit: -0, roagă pe princip
e. să 'i-o tri-

mită. In orice caz o constituție liberală, în stare să mulțumeasc
ă dorinţele

locuitorilor, este oferită.
„5 Spre'a dovedi sinceritatea

celor ce le oferă,

proclamaţiunile

a
asupra

restabilirii Poloniei trebue să preceadă oricărui alt lucru, execut
area a planului
trebue să înceapă prin această lucrare. :-.- -..
!
Dar condiţiunile sine gua: non .sub cari împăratul oferă
foloaselo de mai
sus sunt ca:.
...:
:

1 Regatul Poloniei. să fie pe vecie întrunit

cu Rusia, al cărei împărat

va purtă de acum înainte titlul de: Impărat al Rusiei
şi Rege al Poloniei.
; 2.0 asigurare formală. și pozitivă a' unei unanim
ități de dispoziţiuni 'și

âe sentimente în :locuitorii . Ducatului. spre a produce acest
rezultat, care
trebue închezeşluit prin semnătura indivizilor celor mai
marcanţi.
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„Apoi împăratul făceă. enumerarea forţelor de cari dispuneă, pen :
tru: a. ajunge la îndeplinirea, scopului dorit, ajungând la un total
de 240.500 oameni în prima, linie, plus o rezervă, de 44.000 oameni
şi: de 80.000 recruți îmbrăcaţi şi exercitaţi în depozite, fără: a mai
vorbi de oastea din Moldova și dă cele din Finlanda şi Georgia.
” “ Prevedeă două, greutăți pentru indeplinirea planului: :
n
10, Reuniunea Galiției eră uha din ele din cauza Austriei. Este absolut necesar. ca aceasta să fie menajată şi să nu fie atinsă întru nimic. In acest
scop împăratul este holăril. să-i ofere Ţara- Românească şi Moldova: până
la Siret. în schimbul Galiției. Dar ar fi indispensabil să se amâne reuniunea Galiției până după consimţimântul Austriei, spre ai “dovedi că nu există
vederi defavorabile ei.
Impăratul este convins că. Napoleon se încearcă 'să provoace Rusia la o
ruptură cu el, sperând că el (Alexandru) va face greşeala să fie agresorul.
Aceasta ar fi o greşeală în împrejurările de faţă, dar împăratul este hotărit

să n'o comită. Insă totul so schimbă 'dacă Polonii sunt cu el. Intărit prin
50.000 de oameni ce-i vor da și prin 50.000 Poloni, se „poate înăreptă spre
Oder când va voi.

10 Cât nu va fi sigur de cooperarea. Polonilor, este hotărât să nu incep

| răsboiul cu Franţa;

. |

20 Pentru ca această cooperare a Polonilor cu Rusia săs aibă loc, trebue : să
primească asigurări şi dovezi neîndoelnice, numai în acest. caz va puteă
să înceapă

acţiunea

Napoleon din

specificată

mai

sus.

partea :lui se gândiă, la reconstituirea, Poloniei

în

întregimea, ei. Vorbise 'de această idee lui Metternich și, cunoscând.
cu ce dor se uită Austria .la provinciile
Adriaticei, zisese lui Metternich :

pierdute de po țărmurilo

" «Tout peut rovenir, ces “points- la sont des boule de cheveuz: pour. moi»,
că
n
adăogând : e
(Repoussoriez-vous un jour. des confârences ayant pour but d'amener V6change d'une partie gale de la Galicie contre ces provinces? Si jo 'puis
&viter

la guerre

avec la; Russie

pr&vu les cons6quences

tant mieux ;

sinon,

il

vaut

mieux

avoir

de la lutte» (1).

Impăratul Francezilor îşi aduceă acuma, aminte și. de „Turci.:El
scriă la 17 Fevruarie 1811 (2) lui Champagny, să : trimită, lui Latour

(1) A. Vandăl, op. cit. II, 475.

(2) D, A. Sturdza, cp. cit, 1, p.977.
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-Maubourg, la Constantinopol, un curier, însărcinându
-l să se apropie .de Poartă .pe cât cu putinț
și fără
ă a se compromite, să. facă
astfel. ca Sultanul 'cel:nou să-i serie:și să-i trimită
un.ministru, apoi
el:(Napoleon),': in-partea .lui, îi 'va, răspunde, varei
nţră în relaţiuni

cu el și îi va trimite un ministru.

.

.

.

iati

La 25 Fevruarie
(1) împăratul însărcină pe Champagny să, scrie *
Contelui Oito, solului francez la Viena, însărcinându
-l să sondeze

pe Metternich 'spre a află până unde ar”fi dispusă; Austri
meargă, pentru a împiedecă anexarea Principatelor 'de a să
către
Rusia. Neplăcerea ce o pricinueşte Aushriei ocuparea
Moldo
vei
și a Țerii- Românești de către Rusia este ea oare destul
de mare
pentru a o face să nu'se' teamă de. un răsb
cu:oi
Rusi
ua?!
Tot la, sfârșitul iernii dela 1810=— 1811, amândoi împăra
ții (Alexandru și Napoleon) schimbau scrisori din cele 'mai acre
(2).

” Chestiunea tarifelor, anexarea Oldenburgului, armamentele
Rusiei,
alcătu

iau subiectul lor, la caro veniă să se mai adaogă incrim
ina=
țiuni “multiple : fiecare acuză pe celălalt că voeşte să-i:
facă răsboiu.
”" La 25 Mart
(3), Napole
ieon trimise lui Champagny ;brulionul unei
scrisori ce trebuiă s'o transmită lui Otlo și în care îi ziceă
'că impăra

tul
Alexandru se îndatorise
să nu păstreze nimic, în Serbia. Dacă Rușii +
ar ocupă
Belgra

dul, aceasta ar echivală cu o violare.a aceste
găduințe:şi Austria poate” 1 contă că Franţa va reclamă împotr i fă- .
iva ei
și va sprijini orice acțiune a Austriei în această privinţă.

In Martie (4) se trimise lui Latour Maubourg instru
cţiuni precum
și un :proiect de alianță între Franța; și Turcia, din
care rezultăcă
Napoleon. voiă - să îndemne pe Turci să proclame ..răsb
oiul sfânt
şi să arunce 100.000 oameni la Dunăre. E] flăgăd
uiă,.;să restitue

Porții principatele, Georgia și Crimea..
„Alte

instrucţiuni în acelaş

sens

-

mg

sunt trimise la, -/Constantinopol

la 27 Aprilie (5). Ele însă produc puţin efect asupra. -Turci
lor cari
- devenise-cu drept cuvânt cu, totul sceptici în privinţa,
bunei

credințe
a împăraţului Francezilor către dânșii.
a
„:. Intro convorbire. ce Napoleon o avi cu Șuvalov. la.
13 Maiu (1)
următor, el se arătă în curent despre intenţiunile împăr
atului Alexan-

dru în privinţa Poloniei.

te

(1) D. A. Sturdza, op.'cit.; p. 980 sq...

“+

“02 Did. p. 992și 984
(3) Ibid., p. 988.
(4) Ibid., p. 990,
(5) Ibid., p. 99% sq.
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II.

court
on,
prin -Caulain
.:. Alexandru seriso la 18. Maiu (1) :lui- Napole
n.
Lauristo
numit
fusese
care părăsiă Petersburgul, undeîn locul lui
se
că
In: acea,-scrisoare împăratul Rusieise apără de :învinovăţirea,:
pregătește 'de'.răsboiu, arată că, din- potrivă, Napoleon este acela
gul să fie restituit
ă
Oldenbur
caist
care face pregătiri militare ;: ing
de mărire de terifel
“un
nici
dorește
ducelui și protestă că nu
e.
.
Di
pi
i
at
ta
toriu:
; Austriavîn privinţa: răsboiului cu Rusia urmară
„... Negociaţiunilecu
în t6t.. limpul'iverii şi al “toamnei şi cabinetul din Viena se. arătă
acuma, mai puţin 'rezervat;: se discută chiar numele generalului care .
aveă-.să comande corpul de. ajutor. austriac. In audiența, ce 0 .aVă
solul austriac: Schwarzemberg, la 17 Decemvrie.(2), Napoleon care
se bucură::foarte auzind că acel, corp ar puteă să fie comandat de

"Arhiducele: Carol, ceri ca' Austria să-i pună la dispoziţieo armată
"de 40 — 50.000 de oameni, care aveă să fie hrănită de ol, spre a operă
în care ar
la aripa lui” dreaptă, sub ordinele unui general austriăc
da îmle-ar
ce
directe
unilor
'aveă, încredere și conform instrucți
a răsurmare
'cai
ei,
Austri
păratul Francezilor. Napoleon făgăduiă

boiului : Moldova; Ţara-Românească și. Serbia,

.

Dunărea cu 'gurile

' pe
ci. devenind “apă austriacă. Austria ar păstră Galiţia întreagă;
care ar puteâ:pe urmă s'o schimbe cu Provinciile Ilirice și cu Triestul.

Granița, Austriei” despre: Germania

aveă, să fie roctificată, 'și: Silezia,

compensație :pentru Prusia.

Ma

“aveă să redâvină provincie austriacă, nefiind lipsă de obicete de

Da

aaa

:- La'94 Martie Austria, se îndatoră să dea lui Napoleon: un 'con-

se 'legase să-l ajute 'cu 20.000 'de' oameni. La 24
tingent; Prusia
să se
Maiu' Rusiafkenlise, un ultimatum care cereă ca Francezii

stâng al Rinului. Ambele “Imperii: își * terminase
malul ă
retperag
-pregătirile:*de 'răsboiu :' Napoleon porni “împotriva Rusiei cu o âr-

mată, de peste 560.000; de oameni, alcătuită din contingentele Eu-

eră declarat“ ta 22 Iunie și: Francezii: trecară,
'ropei întregi./Răsboiul:
îi
Niemenul cu două zilo mai târziu

“Am văzut că 'Cutuzov' încheiase un armistițiu cu Marele: Vizir

întrusă se” s'
incă din Octomvrie' 1811" şi convenise ca -un congre

nească în Giurgiu sprea trată d pace. “Negociatorii din partea; Rul Iosif Ponton (3)
şilor erau Italinsky, generalul Sabanev şi bătrânu
petit
.
i
e
(1) Ibid., p. 1001 sq. |
e

(2) Ibid., p. 1.009,

.

Cd

A

că, : precum
(3) Fostul dragoman al ambasadei dela Constantinopol; este de. observat:
1812, ( D.
Maiu
14
la
,
Ciceagov
lui
u
„Alexandr
rezultă. din scrisoarea; adresată de impăratul

'Turcilor.
A. Sturdza, op. cit. 1, p. 1019), acel monarh -priviă::pe fraţii Fonton ca vânduți
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. Plenepotenţiarii turci. erau .Selim. Efendi,. care ocupă funcți
unea, de
Ardoni:Kedisi sau judecătoral taberei, Galib Efendi, care
eră Reis
'Efendi.și 'fu pe: urmă

Mare

Vizir, şi: Hami
: Efendi.
d ” „Aceștia,

asistați de::Beizadeă, Dumitrache Moruz, în calitate de dragomanerau
al

Congresului, desp
care: Langer
re
on:
:zice (De
mt
a

gr

te

C'tait un homme instruit, aimable et tr&s fin. Koutouzov,
le croyait entierement: d6vous'a nos intârâts et il:se trompait:: îl n'âtai
t:'dâvou6 qu'ă

lui seul; comme tous les Grecs du Fanar; mais on rcussit & se Paltac
her
en-lui ofjrant la. perspective de la: principaule de la
Valachie. qu'il croyait

oblenir par notre protection: et . aussi par celle :du Kiaya . Bey
et que .cependant il meut pas.

te

„ Negociaţiunile mergeau foarte încet, Turcii căutari-fel de
fel de
pretexte pentru a le, amână. Cutuzov sțărui foarte mult:pentr
minarea, lor, deoarece fuse, înșiiințat că are să fie inlocuit u terfoarte, mult, să, încheie.el pacea înainte 'de sosirea succesorul și doriă,
Cutuzov cereă Dunărea, ca hotar. şi Turcii nu. acordau decât ui său.
Prutul, apoi instrucțiunile ce trebiiiă să le ceară necontenit delă;
Petersburg
aveau nevo
de ie
timp. indelungat spre âsosi,
- Ea
1; Impăratul fu foarte nemulțămit de armistițiulce Cutuzoviîl
acordase
Turcilor ; titlul de. musafiri
dat acelor din tabăra turcească dela
Slobozia nu fu ratificat și.i se dădu ordin să-i. transporte
în .Mol,

dova lângă Vasluiu.
N
a
:; Congresul fu transportat „la- București. Plenipotenţiarii turci
îşi
Schimbară aici limbagiu(2)
l și pretinseră ca Sultanul să păstreze Chilia
și

Ismailul.. Pe' la. mijlocul lui Ianuarie încheierea păcii eră
compromisă. Impăraţul dince în ce. mai, nemulțămit dădi cu totul
ca. ostilitățile ,să reinceapă. Cutuzov convenise cu. Marele. ordinul
Vizir ca,
în caz,de. reîncepere, a răsboiului, să se dea ,de știre
cu 20 zile
mai înainte. Cutuzov,. fără a observă; această, formalitate,
trimise pe
generalul Tucicov 'să facă o expediţiune la Babadag
și la Mangalia,în
care acel. general.luă“un mare convoiu.de viteşi mai
multe. sute.
de -prinși;. gener

alul Harting distruse Silistria cu desăvârşire.
- |
„+ La 14 Aprilie, generalul Bulatov .intră fără de
ve;st
în
.
Sistov
e
a,
prădă,

orașul. care. nu; eră, âparat -şi. duse pe locuitori
Bulatov şi ceilalți ofițeri superiori ruşi își însușiră la Zimnicea.
o.maăre parte
din
pradă.
:

” (1) Hurmuzaki,

Nae

supl..], vol, II: p.:852,:

ni

ce

tigi

aa
Dc

ir

a
E
1:(2) Langeron în Hurmuzaki, supl.1, vol.1ll. p.:
378, “pretinde că erau influenţaţi 'de boierii
turcofili şi mai cu.seamă

de; tonsulul francez Ledoulx -..

ie
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:

La: 17 Aprilie“ acelaș: Bulatov trecu din .nou Dunărea spre: a
atacă o.redută turcească: la Gulianţe, la '10 verste de Nicopol.-Fu
întâiu respins: cu. pierderi, dar la urmă :“Turcii părăsiră reduta Care .
mea
i
fu distrusă.
“Inaintarea * armatelor franceze spre - Rusia, certitudinea răsboiului
ce această împărăție aveă să-l poarte cu Napoleon; -ar fi trebuit 'să facă
pe Turci mai dâriji, :mai puțin dispuși: aconcede Prutul: ca fruntarie..
* Totuș plonipotenţiarii: căzură de acord asupra preliminariilor păcii,
a cărei condițiune mai importantă, eră cesiunea, Moldovei dintre
Nistru și Prut la sfârșitul” lui. Aprilie. Tratatul definitiv în semnat
Ic
e
la 98 Maiu' 1812.
elor prin. . tratatul dela QuciuePrincipat
te
r6cuhoscu
“Privilegiile
Cainargi

şi. cele

următoare

e

erau: mănținute.::

Condiţiunile. acestei păci uimiră chiar pe Ruși cari nu se aşteptau
ca ea, să le:fi6 atât de favorabilă. O “bună “parte :din răspunderea
ei incumbă. încetinelii 'cu' care generalul 'Andreossy, noul sol francez
la Constantinopol, 'călătoriă spre: ași luă: postul în posesiune şi care
îl făcu să sosească după încheierea! păcii. Langeron zice că Rusia are
obligaţiuni cari vor, fi eterne către Generalui Andr6ossy ; nu încape
îndoeală că, “dacă, ar. “fi sosit la vreme —ceeace, puteă, uşor == dr fi
împiedecat pacea și atunci le niergeă foarte rău Rușilor. “Andr6ossy,
călători ca:un, ambasador, când trebuiă să călătorească ca un curier,
Du
se opri, petreci pretutindeni. și găsi “pacea făcută (1). ! i
sa
privinţă:
Iată, „ce .zice Langeron în acâastăi pa
N
te tt

Je n-ai jamais. pu. comprendre

avait: engage les. Tures

ce qui

a nous

ja la
accorder une; paix qui âtait deveune si. îndispensable' pour | „nous;
par
certitude qyaucun membre du congres ture ne [ut ni iachei ni gagn6

Le
des esp6rances.. Galib,;le plus marquant, . Stait pauvre et resta pauyre...

la „place,
Prince Moruzi -n'avait pas, besoin de notre protection, pour „avoir,|

Yhomme,
d'Hospodarzet il ne, Va. pas eue. En rotardant la paix de, 6 mois,.

voir clairele plus vers€ dans les, sciences; “militaires et diplomaliques pouvăiţ
ment

que, nous. serions; forces

. de nous

retiver. de

nous- m6mes

au. Dniester.

faite si A propos!
Quelle. âtait donc la: raison -de la conclusion de cette pax;
de Vintluence,
avoir
pouvait
pour nous? Celle: que m'avait, donne le Vizir,

6tonnant, et sur „celles!
sur:les vues .profondes et. 6loignes: de .cet homme.
instruit, mais ne pou,
de Galib Efeudi, homme tout aussi spirituel et plus
et sur le Sultan.
vait certainement pas en avoir sur les autres Ministres
(1) Harmuzaki, supl. î, vol. III, p. 390, nota.

i Iu

Dă
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dâsastres de :ses armâes-avait

effraye la Grand

Seigneur; que, de plus; il redoutait; les; janissaires - et avait; ordonne€ă 'son,

„Vizir de: conclure une :paix 'qu'eux:'et le: peuple dâsiraient. Sans. „ces raisons.
et nos derniers succes inâspâr6s, nous cussions 6t6 bien heureux'. de nous
en tenir au. Dniesteriet de:: :reprendre le:statzc. quo. II. paraiţ::aussi. que' le

Grand" Vizir! croyait :que:la : conservation de sa tâte dependaitde cette paix:
qu'il devait et voulait faire; Enfin, il faut-croire au Dieu des Russes (Roushky-.

Bog2); car î est certain. que: tout :leur “râussit â la guerre: et, en diplomati
e,
”

“Stima

-

Mu

-

SIRIEI

ia

tt

pa

că,
« la 19. Aprilie. impăratul Alexandru

mai speră, încă să i ob-

țină Dunărea ca linie de fruntarie: cu Turcia, precum. :rezultă,: din:
instrucțiunile (1) date! de-el în: acea: zi amiralului Ciceagov care Înlocuiă pe Cutuzov i unde: găsim: cuvintele: a
at
„Notre premire obligation. sera de bien examiner. le “mode daărinis-

tration actuellement existant „dans ces. principautes - et. de,. faire. toutes les,
dispositions que, dans votre. „Sagesse, . vous. jugerez. propres. ă alleger la, si-.
tuation. des babitante et, G. leur înspirer, de, Paltachement &d 'noire sceplre,

"Tasă, precum, veiâse. dia scrisoarea, ce 0 scrie aceluidă! Ciceagov!
lă 14 Maiu, rezultă că, Ia acea, dala, împăratul acceptase; granița Pru-

tului

iri

1,

"Un fapt care trebue să ne “fhndalscă “adânc este 'servilismul no”
calificabil cu care Divanul. Moldovei, la 13 lulie 1812 (2); iea; act de:
comunicarea încheierii păcii 'co i-0 făcuse Ciceagov, zicând 'că:
iei

«Vestea încheierii |păcii, “dată iin vileag a "umple de hogrăită bucurie s suietele celor, adevăraţi, și. credincioși. patrioți.
ia e
ă
ii

,

"Şi nu se “poate! “de loc alegă că Divanul ar "fi fosti în neștiință că;
acea: pace, .câre umpleă! inimile lui de bucurie, 'lăsă:+Moldova.- în-!

jumătăţită, Membrii
diţiune, „a “păcii

Divanului cunoșteau atât de bin:această con-

încât, precum

vom vedsi,

mai departei-ei: trimisese,

încă, dela. începutul lui Iunie, la Bucureşti, pe Logofeţii ;Gostache:
Ghica Şi Costache Balş, spre a obținea: dela Rusia, prin mijlocirea:
lui Ciceagov,. ca stăpânii: bunuritor de peste Prut 'să:.se folosească:
de aceleaşi drepturi caa şi Moldovenii cari stăpâniau bunuri “in Buco-:

vina.

mii
DR!
Ba

(1) D. A. Sturdza, op. cit, |, p. 1014.

.
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ji
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.
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„+88: mai ştiă ia Iași încă dela sfârşitul lui Maiu, că Scarlat Sturdza.
va, fi numit “guvernator

civil al nouăi provincii.

-

ta

a

“Iată în ce“ groaznică morcirlă cufundase .un veac de regim fana-

riot.pe boierimea.noastră |

Rea,

ICI

-.

Amiralul Ciceagov sosi în Bucureşti trei zile după semnarea. păcii.

EI eră, însărcinat de împăratul Alexandru să lucreze pentru încheie-

rea unei alianțe cu Turcia, spre a puteă, cu ajutorul lor, operă,-prin
Serbia şi Bosnia, o diversiune 'asupra posesiunilor franceze din Dal"- Giceagov, un'bărbat; original
gătească

şi chiar fantastic, se apucă să pre-:

expediţiunea în Dâlmaţia. Langeron'ne dă

cu 'tot: înadinsul

amănunte picăite în această privinţă, ca sacrificarea rezervei de boi

a' armatei spre a face 'dittr'inşii bulionşi facerea de patițere (cuirasses), consistând în. saci de pânză umpluți cu paie, sprea pune pe

a
aa
N
DD
soldaţi la adăpostul” gloanţelor.
să încheie vreo înțelegere cu Turcii, el pro-:
"Văzând că nu poate
răsboiu' lcu 'ei, să facăo expedițiune
începând
“ca,
ui
împărajul
puse
la Constantinopol.

Ciceagov

eră un

om foarte cinstit,

care izbuti să,

dea, în sfârșit:,'Țerii-Româneşti, în persoana: unui: tânăr boier numit
Nenciulescu,, un. Mare Vistier care nu eră prevaricator. Mișcareade
retragere a trupelor rusești fu începută în Iulie 1812, 'ea,: merse
ii
numai 'la.5/17:
încet.: Cele de.:pe- urmă trupe părăsiră Bucureşt
cae
a
SR
|
Octomvrie următor.
Îi.

Sai

'

ca

.

“CÂTEVA AMĂNUNTE PRIVITOARELA OCÂRMUIREA AMBELOR,

a

i

PI

DE

PRINCIPATE 1898.82,

0

|
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PE

E d

MR

r,
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i

Ia

ID

Intâiul Preşedinte . al -Divanurilor - fu: Generalul-major “Cușnicov...
în
care fusese ;:adiotantul.lui Prozorovski și apoi'âl-lui Suvarov
al
tiimpul' campaniei --Ruşilor în Italia, apoi fusese 'Viceguvernator
"i
-:
:
Senator.
rg
și
Petersbu
Moscovei, Guvernator la:
Langeron mai zice despre el că eră un bărbat-de 'duh şi de :un'
spirit drept, cult,: amabil, având tonul bunei: societăţi, .. înțelegând:
bine afacerile,:activ și aspru.
„ Langeron nu 'crede în adevărul

N
SIN
ce'i se
învinovăţirii

aaa
făceă că

trăsese foloase materiale din situațiunea lui; după dânsul s'au pus
în sarcina lui Cușnicov multe din abuzurile subalternilor lui. E s'a
compromis întrebuințând.pe lângă el pe un boier 'numit Crupenstki,
„.
pa.
a

et
pi
:

:
a

.

Pa

eră ,

60
tânăr,

„a
fin,

dibaciu,

slujbele, împărțind

imoral,

RADU.ROSETTI „e
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despre. care
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se 'ziceă că

vinde

în: taină prețul-cu: Senatorul)...

. .:

“In. rezumatele d-lui, Halipa: găsim textul predlojeniei (2) către Di-

vanuri, cu .care Cușnicov făceă cunoscută numirea,
lui și expuneă:
linia de purtare' ce aveă: de gând s'o: urmeze:
N

+ Cinstitului Divan: i: sa făcut cunoscut prin adresa Domnului General. Feld:
mareșal!

Comandant

Prozorowski,

suprem:

că Mărirea

al armatei,

Cneazul

Alexandru.

Alexandrovici

Sa Impăratul a binevoit să-mi încredinţeze

admi-

nistraţia Principatelor: Moldov
şi, ei.
Valahiei sub. direcţia -Strălucirii Sale, și
spre acest scop ma: numit; Preşedinte al Divanurilor acestor “Principate.

"După; dorinţa indicată mie de Impărăteasca, Sa Mărire, datoria -mea, de:
că-.
” petenie- este .ca,. prin: aprovizionarea armatei .ruseşti aflătoare acum în. țară,
.
- să :nu..se aducă locuitorilor: greutăţi zadarnice şi ca buna, stare obşteas
că să.

fie pretutindeni păzită cu străşnicie, prin ajutorul unei drepte judecăţ
i 'din
partea. autorităților, pământene: Intrând în: îndeplinirea, acestor funcțiu
ni şi
văzând! toate poruncile înțelepte ale -d-sale Comandantului de căpetenie,
ex-

puse în poruncile sale către Divan, şi: neposedând însă „eu
însumi cunoștinţele trebuitoare: spre.a mă: luminăîn toate ramurile. adminis
traţiei; pe
cari cunoșt
- vor.
inț
trebui
e săle. cer în special cinstitului Divan, nu găsesc
acum nimic altcevă de spus cinstitului Divan decât că :
întâiu, dispoziţiunile și hotărârile Strălucirii Sale având a-mi sluji și mio
de temâiuri şi de
călăuze, ele trebuese aduse la îndeplinire strictă și: cu
toată osArdia, și

graba putincioase; și al doilea, punându-se capăt neînțelegerilo
r ce există
din nenorocire până astăzi, între mai. mulți funcţionari
de samă și. uitând

toate interesele lor personale, trebue ca membrii Divanul
ui să întrebuinţeze
toate silințele. ce le.sunt cu putinţă, spre. a ajunge la
scopul de căpetenie, care

este desrădăcinarea
prin

binele aceste
ţeri. Pentru
i.
mine. satisfacția: cea mai. înaltă va -fi. dacă, prin
jertfa silințelor mele personale și prin îngrijirile mele,
voiu
fi în stare să împlinesc voința atât de sacră a monarhului meu şi dacă
voiufi găsit în 'cinstitele

mădulări ale Divanului niște tovarăşi de muncă plini de
osârdie spre a ajunge
„la binele poporului. Şi, în asemenea împrejurare, 'voiu
privi ca o datorie nestrămutată a mea

să raportez, prin mijlocirea D:sale Comandantulu
de:i:

căpetenie, despre osârdia unor asemenea fii ai patriei, aducăn
d-o astfel la cunonoștința 'prea înaltului: monarh carea manifestat
inaintea lumii “întregi
4) Laegeron în Hurmuzaki, II, p. Î51.. | .
Mu
pa
- - Pa
"(2) No. 4. Despre numirea Dumisale Sfetnic de taină
Senator si Cavaler Cuşnicov ca
Președinte al Divanurilor Principatelor Moldovei și
Valahiei. Extras Halippa în Tpyau, 1,
p.341.

.

muncă comună “a. tuturor 'neregularităţilor şi a .
abuzurilor ce s'au furișat în toate ramurile ocârmuiri;
astfel numai vor răspunde la milostiva îngrijire :ce o are prea binevoitorul
meu monarh "pentru
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birea sa. nepilduită

pentru : adev
; șiăr
grija sa “nemărginită

populaţiunilor.ce au fost: încredințate sceptrului său
zeească.
tg
A

Cea dintâi

-“G1

grijă a lui. Cuşnicov

fu

prin

înființârea

pentru binele
Pronia DumneDR IN

unei: cancelarii

centrale, unde aveau să vină spre cercetare toate afacerile din amândouă Principalele, a căror rezolvare atârnă dela “el şi de unde
aveau.;să plece toate: ordinele. .
Sa
a
oa
„Pe lângă acea cancelarie se atașau numeroși inspectori cari aveau
să privegheze executarea, ordinelor şi facerea anchetelor.. Aproape

întreg acest
compuneă,

După

personal, numit. Ștat. al. Președintelu
Divanul
i:
ui, se

din Ruși, dar eră plătit de. visteriile ţerilor,. -

* -

.

proiectul (1) Primului Președinte al Divanurilor Cușnicov, care a fost

în funcţiune dela 17 Fevruarie 1808 până la Maiu 1810, personal
ul cel mai
redus (1) nu puteăfi mai mic decât următorul: .un director
al cancelariei :cu
leafă de 130. ruble argint anual; 2 secretari cu câte 600: ruble:
argint leafă

anuală; 2 traducători cu câte 400 ruble leafă anuală; un registrator cu
400
ruble leafă anuală; 2 copiști mai vechi .cu 'câte 300 'ruble

pişti mai noi cu:câte 200

ruble

pe

an şi 2 co-

pe an. Pe deasupra s'a mai propus a se

înființă: 4 revizori cu câte 750 ruble leafi anuală, luaţi sau din
stab, ofiţeri
ruseşti în retragere și de nădejde, sau din funcţionarii moldoveni
și munteni

„pentrua face, după instrucţiunile. Preşedintelui, revizie în toate : ramurile

administrației Principatelor. Pentru cheltueala cancelariei sa fixat
suma de

2.000 ruble. peste tot

și în total, împreunăcu lefile, 9.600 ruble pe an. Co-

mandantulde căpetenie Prozorovski a găsit statul alcătuit de

„desăvârșire

Cușnicov cu

neîndestulător şi a adaos . doi.revizori cu câte 150 ruble

leafă

anuală și pentru cancelarie, a mai alocat încă 1.000 ruble pe an,
ceeace a

ridicat cheltuelile ştatuluila suma

de 12.700 -ruble pe an. . Această :sumă

a fost împărțită deopotrivă între. Divanul Moldovei și al Țerii-R
omânești
şi, Divanurile erau, îndatorate să închipuească :banii pe fiec are trimestru înainte. Rămăşiţa,

după achitarea

eră, întrebuințată, pentru

lefilor și acoperirea cheltuelilor ' cancelariei,

recompensarea

și încurajarea slujbașilor.: Pe: lângă

persoana Președintelui şi nefăcând. parte din ştat se găsiă un funcţionar 'din

partea, Divanului, Moldovei, al doile a Logofăt Crupenski, pentru întreţinerea
raporturilor cu Divanul. î.
i
|
:
La București se găsiă Vicepreşedintele Gregorie Grigorie
vici ” Engelhart
și pe lângă dânsul trei revizori din acei ce figurau în ștat,
|

eră funcţionar pentru

misiuni

telui
(1) No. -9%8. Despre ștatul Președin

ştat, 1808. Ibid, p. 328,

din cari unul

speciale, al doilea controlă; operaţiunile” VisDivanurilor şi despre fondurile

pentru : acest
+
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teriei: Țerii- Româneşti și al treilea dirijă comisiunea pentru aducerea la cunoştința locuitorilor a tuturor hotăririlor 'ocârmuirii. Pentru cancelaria Vicepreşedintelui se mandatau, în vremea lui Cușnicov, 500 ruble dela Visteria
Valahiei. Din trei revizori ce se găsiau la dispoziţia Preşedintelui - Îînsuş,
unul. dirijă afacerile raielei Hotinului, al doilea ale Basarabiei (Bugeac) şi al
aaa
treilea afacerile cercului (?). Botoşani. -: Cuşnicov

recunoşteă, neîndestularea acestui ștat. După

împărătesc, adresat lui la 20 Fevruarie 1809, a adaos

cererea, sa un

ucaz

la ştat pe unul din

funcţionarii . Consulatului, cu leafă anuală de 600 ruble. Dar numai al doilea
. Președinte,: Senatorul. Vasile Ivanovici" Crasno Milaşevici, care a funcţionat
dela 10 Martie, 1810 până la Noemvrie 1812, a întregit cu desăvârșire personalul ştatului. Spre a mări înrâurirea Divanurilor asupra cursului afacerilor, Cras-

no, Milașevici a. înființat funcţia: de executori,'câte unul de fiecare

Divan,

cu -750 ruble leafă anuală, a instituit un 'arhivar cu 400 ruble leafă anuală,

adiogându-le
a egalizat lefile. tuturor copiștilor' şi ale celor doi secretari,
câte 200 ruble pe:an. Suma, afectată pentru ştat. s'a mărit astfel până la
15.200 ruble.

„Noul Comandant

RR

de căpetenie,

îi

contele Camenski,

a recunoscut

aceste

schimbări ca vremelnice. Fără a se limită întru aceasta, Crasno Milașevici,
în. anul 1811, a:mai adaos doi revizori, din cari unul rămâse pe lângă el
pentru .misii extraordinare, iar celalalt a fost trimis de către Milaşevici

la Chişinău, în vederea neregulelor mari ce se' petreceau în Serdăria Orhe-

|
a
iului, .
“In acelaș timp s'au adaos la ştat 2 ajutori de secretari cu câte: 500' de
ruble. pe an și 2 copişti cu câte 300 ruble pe an. Suma pentru ștat s'a

mărit. astfel. până -la, 16.400 ruble. Lefile 'erau plătite în galbeni de greutate
sauîn lei, socotind. câte 3 lei rubla şi mai pe urmă, dela Septemvrie 1810,
câte 3 lei 24 parale rubla. Sau cuprins în ștat,în anul 1811, arhitectul
Osmidov, din cauza - măsurăturilor de pământ, şi arhitectul Basarabiei (Bugeac) cu 100 ruble leafă pe an, un traducător cu 100 ruble pe an şi un
medic cu 1.200 .ruble anual.
In: cele. dintâi trei luni (1) Divanurile au plătit în aceeaș vreme fiecare câte
4.167 lei de. argint în monetă turcească pentru ștatul Preşedintelui, neintrând într'această sumă salarul lui. Deoarece valoarea rublei eră stabilită
la 3 lei turcești, rezultă că lefile şi cheltuolile de cancelarie ale Ștatarlati
Preşedintelui se ridicau la 926 ruble pe lună.
(1) No. 30, Registru de sumele plătite de Divanurile Principatelor Moldovei şi Valahiei pentru Ştatul Președintelui precum și de plăţile efectuate, atât pentru salarul funcţiunilor cât
şi pentru toate cheltuelile de cancelarie, dela 1 Aprilie | 1808. până la 3 Ianuarie 1809.
Iscălit de Cușnicov şi de' secretarul Sanov. Extras Halippa în 'Epşaer 1 p. 343.
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bugetul: a fost sporit la 1.000

lei pe

63
lună:

Salarul

cel

mai mare, acel al secretarului
'eră. de. 400 lei :(133:/, ruble) pe lună. Din
suma rămasă disponibilă se. distribui celor doisprezece funcţionari ai Ștatului, la sfârşitul anului, o gratificaţie variând dela 1.000 lei 'cel mult la
300 lei cel puţin.
Un voluminos dosar(1) cuprinde corespondenţa pentru chemârea în slujbă
de către Preşedintele Divanurilor a deosebite feţe din serviciile Ocârmulirii
centrale ale Rusiei și atestatele acelor feţe pentru slujbele anterioare, remise
lor de Preşedinte la ieşirea. din slujbă. Cea,rmai mare parte. a funcţionarilor
aleşi de Cuşnicov urmară: să slujească și sub Crasno Milaşovici până la pie:
carea “acestuia.

La încheierea păcii, cancelaria Ştatului se mută 'la Chișinău. Aici Crasno
Milașevici scrise toate atestatele cât se poate de lăudătoare pentru aceiă în
tovărășia cărora ocârmuise Principatele. ]Mulţi din ci fură recomandaţi celui
dintâiu Gayernator civil al. Basarabiei, Scarlat: 'Dimitriovici Sturdza, şi apoi

primiţi din nou în slujbă.

Cuşnicov rămase Preşedinte al: Divanurilor până la 27 Aprilie
1810, când se retrase din" propria lui voință, în urma trimiterii la,
comanda trupelor. din Chiev a; lui Miloradovici, cu caro, eră foarte
legat, și a surgunirii Vistierului Filipescu cu intreaga lui familie în Rusia.: Principele Bagration, ' Comandantul de căpetenie de

atunci, chemându-l

la Bucureşti. în primăvara

anului

1810,

Cuș-

nicov, sub diferite pretexte, nu veni; «el întreținu cu șotul lui o
corespondență destul de 'acră din amândouă părţile, sfârșind, prin a
cere şi a obțineă punerea lui în retragere. Nu fu regretat (2)».
In locut lui fu. numit Senatorul Crasno Milaşevici | «bărbat în
vârsta, de sănătate slabă şi: foarte îndărătnic. Aveă obiceiul âfacerilor, cunoșteă, toate. fineţele și subtilităţile lor... Aveă până atunci
" reputaţia unui bărbat cinstit». Crasno Milașevici fu și mai puțin

iubit decât „Cușnicov (3).

.

- Deoarece Iașii eră reşedinţa. Preoşedintelui Divanurilor,. în: -București se numi un “Vicepreşedinte. Cel dintâiu fu generalul: Engelhart, un bun ofițer, dar absolut incapabil ca ocârmuitor.. * Căsă-

tori „cu o femeie. care Îusese soția unui soldat de rând. și „părinte
(1) Nu. 146. Despre" rânduirea şi scoaterea; din slujbă a taneționarilor Ştatului- “Preşe-.
.
|
:
dintelui Divanurilor,. 1808. Halippa, Tpyaur II, 361.
E
216,
-P.
IU,
vol.
I,
supl.
Hurmuzaki,
în
(2) Langeron
(3) Ibid.
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a'0pt.. copii, Langeron (1). zice 'că «avi slăbăciunea,să profite de
locul lui și să tremure dinaintea lui Miloradovici».
:
Tot Langeron (2) zice că «Engelhart succomba sous le poids de
ses' deprâdations».
(3)...
|
a
aa
(1) Hurmuzaki,

BBC,

supl. I,.vol. II, p: 187,

pe 0

(3) Iată cum

zugrăvește

Langeron

.

pe generalii ruși, tovarășii lui de arme, cari coman:

dau armata din Principate:
a
.
|
o
i
” „Mais Meyendorit, independamment de son indecision ordinaire, avait un calcul qui allait

avant tout: il voulait ramasser de l'argent, et une expedition utile, rapide
et glorieuse
ne lui en aurait pas procurâ. Il prâtexta le manque de vivres, Ce prâtexte
6tait absurde

et meme

risible par son ridicule.

.

a

Na

EC

Les r6giments avaient employ6 dans leur marche de. Doubassar ă Bender
une partie.
de leur. biscuit de râserve ; mais en reunissant ce qui en restait encore dans
leur chariots

de vivres,on pouvait en' donner pour quinze jours au dâtachement qu'on cut
envoys,

et c'6tait plus que sultisant. De 'plus, il y'avait ă sept verstes de Bender,
dans les magasins de Tiraspol, une grande. quantit6 de biscuit dont on pouvait dispo
ser,
-Mais
Me»
yendorit voulait marcher avec toutes ses troupes, prendre des vivres dans
tous les villages tartares oi îl savait bien qu'on en trouverait abondamment et
sans rien payer, et

en s'arrangeant enșuite avec jes, officiers des vivres, totijours tr&s disposâs ă de pareilles
manoeuvres, montrer une grosse somme employse ă

fort bien et-lui fut fort avantageux.

les acheter, Son calcul lui 'r&ussit

II ne 'le fut pas autant ă la Russie. (Langeron în

Hurmuzahi, supl. I,p.118)::
* „„Quand un genâral s'abandonne ă des'calculs te!s ue ceux quidirigeaient
les demarches
de Meyendorit, il doit ctre au moins fort indulgent pour ses-subordonnes,
et leur permettre de faire en petit ce qu'il fait en grand.,
Sur cela Meyendorff ne laissait rien'ă dâsirer.
E
A

C'est avec ses quatre lieutenants, qui composaient son conseil secret, "qu'il prenait
les

mesures les

plus efficaces pour piller le pays et les troupes et faire tourner les evene:

ments de la guerre, non au profit de la Russie, mais au sien et
ă celui d8 ses associ6s,
Ue tableau est triste, mais il est'de toute verite, 'Ibid., p.'120.
a

«x 'arrivai ă Bender.le 1/13 Janvier 1807 et y trouvai.le regiment de Nijegorod
et son

chef, le Gendral-Mjaor Khitrow. Celui-ci s'y .occupait avec zile ct avec succâs de suivre .
les exemples de Meyendorit, en dâpoiillânt la ville 'de grains, de bois de construction
et
de tout ce qui pouvait servir ă Putilit6 et ă Pornement de 'ses-campagnes ă- Odessa,

""A Akerman, le: genâral Loveika marchaisur
t les traces de Rhitrov, quoique avec moins
de publicite.: Mais toutes ces petites filouteries subalternes n'etaient que. des jeux d'enfants en comparaison de.ce qui se passait ă Kilia.: .
-,
„Zass, qui occupait Kilia depuis le 9/21 Decembre, y avait laiss6 son infanterie et avait
dispers& sa cuvalerie dâns des villages; le long des lacs Kit et Kotteboug, et jusqu'auprâs
d'Ismail.
|
Zass faisait piller les recoltes des habitants par ses dragons et faisant ensuite le rap-

- port qu'il les achetait, et comme il commandait en chef dans cette partie, il. fixait luimeme les prix qui ctaient exhorbitants. Le conimissaire
des vivres, ă qui il donnait une
part du profit, lui payait tout ce qu'il voulait. Lui et les autres chefs des regiments recevaient des sommes 6normes pour des achats imaginaires.,,

-
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prin. Generalul -Stetter ; în luna: Ianuarie. 1811,

și

Non sculement ils faisaient payer fort cher ă la caisse imperiale. ce qu'ils recevaient
gratis, mais encore ils rassemblaient les grains et les bestiaux superilus, les embarquaient
ă Kilia sur des bâtiments marchands, et les faisaient vendre ă Odessa. (Ibid., p. 120 sq)...
„La

formation

de tous ces bandits

fut confite.par le duc de Richelieu au Prince Can-

tacuzăne, Moldave, retir6 du service comme lieutenant- colonel et parent du gensral M6lissino.
,
Cantacuzene avait fait semblant de servir dans la guorre de 1788, Dans cclle- -ci N ne
jugea pas ă propos de faire meme ce semblant: îl €quipa tres mal ses volontaires, mais
assez bien ses haras et les troupeaux de ses terres... (Ibid.. p.121).
:
„ Ces Cosaques (du Bog) avaient pour Attaman un gencral major du Don nommâ Kraz=
now,

officier brave

et connaissant

son mâtier; mais les exactions qu'il commettait
for-

cârent le Duc de Richelieu, sous les ordres de quiil âtait, de le changer, ct il le romplaca
“par le Prince

Cantacuztne

dont je viens de parler, qui, pendant toute la campagne, resta

ă Kischenew sous prâtexte d'y cuire du biscuit pour Parmee, et laissa ses cosaques et ses
volontaires se. battre loin de lui. Il. est vrai qu'ilsse battirent tres peu.... (Ibid.)..... ..:
„Le Prince Prozorovsky. confia sa chancellerie ă un allemand nomme Bezak. C'âtait un
homme d'une memoire prodigieuse, sachant et 6crivant parfaitement le russe, Vallemand
et le frangais, vers€ dans les affaires, ayant un travail facile et agrâable, enfin râunissant
toutes les qualites qui eussent pu lgitimer'la confiance de son Chef, si son extreme
immoralit6 ne les eut toutes ternies. Mais il a, 6t6 accus6 de n'avoir rien de sacrâ. L'Empereur le connaissait et ne estimait pas. Il vit avec peine que Prozorovsky s'en servit,
mais il le soufirit. Cet homme avait ât6 employe auparavant dans plusieurs chancelleries

ct en avait ât6 6conduit avec l'ordre fâcheux de n'etre plus employe nulle Part. (id,
152). .

P
„ Le Prince Prozorovsky y avait fait nommer i Bucarest) un Vice- President ...
le General- -Major Engelhart, chef du regiment de la Nouvelle Ingrie. C'etait un homme
de 50 ans, bon et brave offcier, mais fort ignorant.en. adininistration. De plus, pauvre
et pre de huit enfants qu'il avait eus de la femme d'un soldat qu'il avait eu la faiblesse
d'&pouser apres Y'avoir entretenue pendant dix ans; il eut celle de profiter. de sa place
"et de trembler devant Miloradoviteh

qui souvent

en imposait meme

ă ses chefsetă plus

forte raison ă ses subalternes.
.
"
A son arrivâe ă, Bucarest. Engelhart avail annoncâ une grande -s„sâverită! ot. afohg î
des principes de probit6 qui n'âtaient pas ce qu'il fallait aux Valacues, mais qui ne les
effrayerent pas longtemps;: Philippesco trouva bientot le chemin: du cceur de leur VicePresident... (Ibid., p. 187).
- Le Gân6ral-Major Kosak-Issaew commandait en Petite Valachie depuis trois ans
« ; je
lai dâjă depeint: c'etait un homme d'esprit, actif, inteligent, “fort en .6tat de commander un corps, mais peu moral et trop occupe de ses intârets,...
.:
SR,
La Petite Valachie âtait une mine d'or qu'il exploitait ă son profit depuis quatre ans
que nous occupions les deux provinces. Personne, comme je l'ai dâjă remarqus, n'avait
pens€ ă ce que lon pouvait en tirer. Le passage seul des marchandises ă Zimnitzet de
Vidin en Transylvanie pouvait rapporter par an plus de 200.000 ducats; le sel pouvait
en fournir au moins le double; mais ni Michelson ni Prozorovsky
ni: Miloradovitch ni
„Koutouzov ni Engelhart n'avaient imagine de tirer de ces provinces un seul ducat de.revenu pour la caisse imperiale; îl n'y avait point de douanes d'âtablies; toutes les marAnalele A, R—Tom,
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până: la:27: Octomvrie 'al- aceluiaș
an, când. veni

în locul

chandises passaient ou en contrebande ou par des billets de la Chancellerie de Miloradovitch ei de celle d'Engelhart, chtrement achotâs ; ce dernier en profitait pour lui ainsi
qu'Issaev; mais "“Miloradoviteh, ausi peu interess€ et âussi peu 6conome pour son' propre
compte «ue pour celui de YEmpereut, ignorait meme que ses alentours vendaient ces billets publiquement et ă un prix tres leve.
Le sel âtait accapare par Manouk Bey et par: Hadji Mosko, ami intime drRiigelnari ot
le plus actif des traitres vendus aux Tures,
Les Cosăques laissaient aussi' passer les marchandises moyennant une rstribution; le
Colonel Melentiew 'y avait fait une fortuine considârable; on attrappait souvent des contrebandiers; mais tout s'arrangeait avea de Pargent, tout le monde gagnait; c'âtait une
benedietion: LEmpereur seul y perdait; mais il doity ctre accoutum€.... (Ibid., p. 193). :
+ Tehevkin, lun des hommes les plus intelligents, les plus actifs et les Plus capables de la
Russie, eut &t6 trâs prâcieux dans sa, place (â la tate des aprovisionnements) si sa delicatesse 'eut.repondu ă ses talents.. Mais il tait trop soupconn€ pour qu'on ne cherchât
pas ă examiner 'de prâs son administration. II le" craignit, demanda et obtint sa reteaite.
On fut tres embarrassâ pour 'le 'remplacer; "Bezak n'osait pas laisser cette partie dans
Jes mains du premier membre du comite des vivres, un certain Grabowsky, le plus intrepide fripon de son departement. et en mâme temps lhomme le plus nul et le plus iini
capable.
e encore une preuve qu'en Rusie, non seulement on ne punit jamais
_ Ce Grabovsky est
mais meme qu'on dâplace rarement un imbâcile.:
“ Soumis â un jugement criminel et n'ayant aucun moyen lsgal d'eviter une pubition
qu'il avait mâritee

vingt fois, il eut recours-ă

Bâzak.: Le

Prince Prozorovsky,

indigne

de sa conduite avait râsolu de le faire punir' exemplairement; mais dans nos armâes la
volont€ du genâral en chef, quelque absolue qu'elle soit, est souvent obligâe de: câder
ă celle 'des 6crivassiers subalternes dont il est entoure. Bezak sauva Grabowsky, „. (Ibid.,

p. 217).

„. Engolhart avait enfin succombs sous le poids de ses dâprâdations: le Comte Famensky
lui dta la, Vice-Prâsidence qu'il donna au vieux Gânâral Stetter. „; (Ibid., p. 321).
„Le moment oi je commandai Parmâe fut celui du renouvellement des bauxet des
contrats pour les hopitaux et je pus juger de linfamie des abus de cette hideuse et desastreuse partie de administration de notre armâe. Limagination la plus. exercâe au
vol et aux d&prâdations ne peut se representer ce qui se passait dans les hpitaux russes et la plume se refuse ă lo decrire,
Je ne m'&tendrai point ici sur le dâtail des petits vols subalternes et journaliers ai
souillent cette partie tels que:
„1. De n'exclure les morts que

15 jours, un mois

profiter de la portion' qu'on est cens
2, Les connivences

ou deux mois aprăs leur dâess, „pour

leur distribuer pendant ce temps.

criminelles des msdecins,

des directeurs et des entrepreneurs pour

tripler les mâdicaments et les portions.
les malades (vins de Madare, de
p
3. Les demandes continuelles de 'vins Strangers pour
Malaga, de Bordeaux). que ces malheureux ne buvaient jamais (et c'est fort heureux car
;

ils en seraient empoisonnâs),

4. Les rapports qu'on fait que les effets d'hopitaux neufs sont pourris, pour en obtenir de nouveaux et les vendre, ete, Enfin, mille horreurs pareilles qui sont si connues,
4

lui Generalul major Hristofor Macarovici
qu'on

dire, si regues,

et, j'oserai mâme

grec .de naștere.

Comnino,

n'y fait plus attention.

67

-

ARHIVA SENATORILOR DIN CHIȘINĂU, Il.

647

un abus,

Aais je citerai

jai ă.peindre.
ou plutât un crime, car le mot n'est pas trop fort pour la chose que
s, Il y
s6dentaire
hâpitaux
des
ceux
de
doubles
sont
s
Les prix des hopitaux ambulant
profit pour

un grand

a par constquent

les entrepreneurs

profit d'autant plus assur€ que, dans le chemin
ce qui est prescrit.

rement

les malades,

ă faire voyager

qu'on leur fait parcoutir, on donne ra-

D'aprts cela les medecins

en chef de Varmâe

corps

des

et

les entreprencurs pour faire changer sans cesse les malades de place;

avec
s'arrangeaient

ou de
on fermait les yeux sur les lenteurs des voyages; sous prâtexte de mauvais temps

plus do temps que
mancue de chariots, les transports restaient en route 3 ou'4 fois
; mais les enchemin
en
mouraient
malades
Les
e.
celui qui €tait strictement nâcessair

DI

trepreneurs s'enrichissaient et tout 6tait â merveille.

avait cerSur 16.000.000 de roubles quo cotitaient les hopitaux de notre armâe, il y en

tainement

dix de volâs. ... (Ibid., p. 324).

A

it pas
„„. Le gen6ral Zass avait 6t6 charg6 par le Comte Kamensky qui ne le connaissa
nie.
Transylva
la
de
et
Vidin
de
sous le rapport de la moralită, de protâger le commerce
de
droit
un
percevoir
de
ordonn€
ctait
lui
II
richesses.
de
C'stait une source in&puisable
Ils versa
double.
le
percevait
en
Zass
;
ises
marchand
de
ballot
chaque
par
deux ducats
les calculs
dans la caise impâriale pendant Yhiver plus de cent mille ducats ct, d'aprâs
d'iniquirepaire
ce
de
dstails
les
tous
de
fait
âu
les plus modârâs faits par des gens trâs
a
eux.
pour
autant
gardărent
en
tâs, lui et ses alentours
peur do VAutriche
- Le cri public, les plaintes des habitants de la Petite Valachie, la

dont

les negociants

rangonns

et inquiets de Yavenir

faisaient

aussi

entenâdre

leurs r€-

,
par Voinov.
clamations, forcărent Koutouzov de changer Zass. Il le fit remplacer
la
D'aprâs
plan.
son
forma
Il
Zass ne s'eftraya point de cet acto d'une s6vere justice.
ă Bucarest et y afficha la plus
connaissance qu'il avait du caractăre de Koutouzov, îl vint
'aussi hardie que toutes les
Zass,
Madame
insolence.
grande
plus
grande sâcurite et la
Thiczenhausen, fille
Comtesse
la
femmes du mâtier qu'elle avait adoptă, se permit devant
son pere, les plus
avec
temps
quelque
passer
du Gentral Koutouzov et qui €tait venue
se plaindrait ăla
mari
son
que
dit
lui
et
Chef
en
Gâncral
fories invectives contre notre
rapporta sur le
nce,
cette impertine
Cour. M-me 'Thiezenhausen, justement indignse-de
champ

encore
cette conversation ă son pere, comptant Vanimer

davantage

contre

Zass.

v trembla. Zass lui persuada que
Le contraire arriva. Au nom seul dela Cour, Koutouzo
la flotille de Vidin et se fit renlui seul pouvait mener ă bien laffaire intsressante de
a
|
voyerâ Xrajova.

„Zass

retourn6

triomphalement

ă Krajova y recommencă ses brigandages

avec encore

e
plus d'impudence et autant dimpunitâ.... (Ibid., p. 328).
o'stait
Valachie,
Petite
la
perdre
En cas de guerre il p'y avait quun mojen sur de
kow
pas—Mar
manqua
n'y
v
Koutouzo
Markow.
de ne pas y laisser Zass et d'y envoyer
matiere de
en
Zass
de
exemples
les
suivre
d'y
bien
t
promettai
en desirant cette place, se
Il n'y accapara que 2.000 dufinances; mais ilne-put que glaner; la moisson 6tait faite.
... (Ibid., p. 384).
plaignit
s'en
et
afilig€
cats, tous frais faits. - O'tait pen, il en fut
ons qui ont âte
depredati
des
ouvrage
cet
de
'cours
le
V'ai parl6 assez en dâtail dans
commises

dans

notre armse

et des pertes de revenus

qu'on aurait pu facilement obtenir,

,
Je me contenterai d'ajouter ici quelques cqurțes reflexions

m
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Martie,' Generalul 'Repoinski: Cel
de pe

- „Lventretien seul de larmâe cotta
î la Russie 30.000.000 de roubles'par
an, les abus, les
vols scandaleux dans la partie des hopit
aux, dans celle des vivres, dans les
fournitures;
absorbaient la plus grande: partie des
sommes de la caisse impâriale .....
i
„: Cependant si nos employâs cussent
eu une autre idâe d'administration
que celle de
profiter de
tout pour eux et de ne'pas

penser au bien

du gouvernement, non seulement
le pays eut pu fournir ă toutes.les depen
ses de Yarmse, mais meme verser'du
num6raire dans nos caisses, comme je l'ai
dejă remarqu€ et prouv6...,.
:aie
; Les salines' de la: Bessarabie seules pouva
ient rapporter vingtă trente mille 'duca
ts au
gouvernement, si elles eussent ste bien
administrces, Dans la premicre annte elles
furent
pill6es; dans la seconde'le Divan de Molda
vie les afferma
au plus bas pri; ensuite le
Gânral Toutschkow, 6loignant ou eftra
yant les fermiers qui se prâsentărent, en
profita
„ Presque seul,
ici
|,
cae
Le Gensral Miloradowitsch, ă qui le comm
andement; des deux Valachies fut confi
,
traita les finances de !'Empereur comme
les siennes; il laissa faire ă ses alentours
etă
ses favoris valaques'et grees tout ce quvils
voulurent, et tout le profit des douanes passa
ă des brigands, ă des Philipesco, ă''des
Fakas, etc...
o
!
- En '1809.-Bezak et Coronelly accapară
rent
tous
' les blâs de la Bulgarie
et les revenus
des douanes de: Galatz, Ce qu'on ne prit
pas fut dissip6, Coronelly en fit autant de
celles
de Silistrie en 1811. Le :Gân6ral Zass, ă
qui: on doit; pourtant d'avoir: decouvert
la
mine d'or
des douanes

de Ja Petite Valachie, s'empara, avec

ses affides, les Straudmann;
les Krassowsky,:
etc., de plus'de cent inille ducats surle
prof
itde ces douanes. En 1812
le General Koutouzow, au lieu d'âtablir
la douane de Zimnitz au profit de l'Em
pereur
„en abandonna les avantages pecuniairesă
la famille de sa petite sultane. (Ibid.,p. 390).
„Iată 1n fine tabloul ce ni-l face tot Lange
ron de moralitatea unuia din Comandanți
i
supremi ai oștirii din Principate, care este
totodată și unul din eroii naţionali ai Rusiei
,
Cutuzov:

ÎI

e

II

„me premier, soin de Koutouzov en arriva
nt ă Bucarest fut de chercher. une maitre
sse;
il: n'6tait pas dificile d'y. en trouver; mais
son choix nous 6tonna: il tomba sur une
enfant
de quatorze, ans, sur une nice de Varla
mme,
â un jeune Boyard nomms Gouliany. Koutouzov ă qui elle Plut et qui conmarie
nai
:
ssa
parfai
it les Valaques (?), fit
tement
dire au mari de lui, amener,sa femme, et
il n'y manque pas (?) Le lendemain Kouto
uzov
nous prse
sant
Dulci
a
nse et la produisit dans le monde, et:
malheureusement cette enfant prit bientât sur lui Yempire que toutes
les femmes, quelles qu'elles soient, obtie
nnent
facilement sur lui et n'en profita, que
trop pour elle et pour sa famile (Ibid.,
p. 327). . Pendant son sâjour â Bucarest, le, Gânsr
al Koutouzov nese genant plus sur rien,
se
livraă la plus hontouse crapule, bravant au
degrâ Je plus scandaleux tout respect humain. ÎI fit de sa maison un weritable
mauvais lieu.1] porta l'oubli de toute
pudeur et
de toute biensâance jusqu'ă faire enleve
r publiguement ă son mari cette petite
Valaque
de quatorze ans dont j'ai dejă parle. (Atunc
i cum se potrivește afirmaţiunea de mai
sus
că i-ar fi adus-o chiar bărbatul ei?) Elle
s'appelait Mme Gouliany. Il en fit une maitr
esse
en titre, une sultane, favorite, Elle venait
tous les soirs chez lui etil s'abandonnait avec
elle sans râserve et en prâsence de touţ
le monde.A des. familiarites qui . degensraie
nt
en indâcences et r&voltaient tous les honnt
tes gens, qui 6taient, obliges d'aller. chez
ui.
Lorsqu'il 6tait invite ă diner il ctait de
droit d'engager aussi Mme Gouliany et
i]

s'enfermait avec elle dans un. cabinet apres

diner. Le Vice-Prâsident

de Valachie, le
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care, 'precum'- vom

ve-

Gencral Komnâno eut limpudence d'engageor ădiner avec cet heureux couple des femmes
de genraux qui furent obligâes de sortir. de la maison. Aux hals, aux clubs,: dans' les:
licux publes, on voyait cette petite impudente constamment auprăs de lui. Elle s'asseyait.
souvent

sur les genoux

de son

amant

septuagenaire, jouait avec ses cordons

et se lais-

sait embrasser en cclatant de rire.
.
La socite intime de Koutouzov tait composâe 3 Pavenant des mocurs et des usages
de sa maison. Voici quels 6taient ses. confidents, ses affidâs et ses amis intimes:
1-0. La mtre de:Mme Gouliany, Mme Barkanesco, qui lui apprenait en secret ce qu'elle
devait savoir pour reveiller les dâsirs €puisâs du Gentral et venait jouir du râsultat de
ses legons.

2-0, Le bonneau en tite, Coronăly, Ie plus sot et le plus A des misorables ai com:
posaient ce tripot.

-:3-0, Un autre Gree nommâ "Barotzy, employe depuis trente” ans dans le departaiient
des Affaires Etrangeres comme espion, envoye comme tel & Constantinople par:le': Ministre de Ja guerre sous prâtexte de faire un change de prisonniers. C'âtait un homme
adroit, fin, actif et qui jugeait souvent, trâs bien les hommes cet les choses. Koutouzov .
le caressa ct il abandonna son râle et son voyage pour rester ă notre quartier gendral.
4-0. Un Italien nomme Bogliaco, mâdecin et entepreneur du club. Ilctait connu "pour
avoir 6t6 dans VArchipel banqier, banqueroutier et ensuite“ voleur ct condamn6 ă
ctre pendu. 5-0. La femme

de Bogliaco,

sortie de la dernicre, classe des habitants de Bucarest et en-

tretenue par un adjutant de Koutouzov (Kaissarow').
6-0. Le Grec Yharry que j'ai d6jă fait connaitre.
“7-0 Un Polonais nomm6 Chodkiewitseh, escroc public, reconnu pour tel et s'en vantant,
qui, dăs sa plus tendre jeunesse, avait gagn6 au jeu de la manitre la plus frauduleuse, une fortune imense..... Il tait fermier de Koutouzov. Sa ferme, et c'stait la septieme
qu'il avait epousce, 6tait jolie et lui avait procurâ la protection du vieux general. Il ctait
venu ă: Bucarest sous prâtexte de rendre des comptes ă Koutouzov et de placer son .
fils 'au service, mais dans Je fait -pour jouer et depouiller les Valaques et les Russes,
Ce ne fut qu'apres deux mois de travail que Kaissarow et moi nous parvinmes ă nous
en dâfaire et nous n'y r6ussimes que parce qu'il eut Timprudence de jouer avec des
officiers russes et que Koutouzov craignit que YEmpereur, qui avait le jeu en horreur,
ne lui sât mauvais gr6 d'avoir gard cet escroc prâs de lui: Chodkiewitsch partit aavec
douze mille ducats quiil soutira des Valaques. |
“. Gest dans cette fange que se vautrait publiquement un vieillard de soixante- nuit ans,
decor de tous les ordres de la Rusie. Cest au milieu de cette socicte immonde qu "il
passait sa, vie.

“Rien n'est plus dâgoitant qu'un vieillard crapuleux et, ce qui ajoutait encore au de:
gout que Koutouzov inspirait par sa conduite, c'âtait le danger qui resultait de pareilles
liaisons et Vinfluence condamnable que toutes ces espăces avaient sur lui.
Il ne savait rien refuser ă! tous -ces parasites, 1]s disposaient . de toutes les places, "de
toutes les grâces. Mme Gouliany, pour 2.000 ducats, fit: nommer ăla place importante de
Caimacam ou gouverneur gâncral de la Petiti Valachie ă un Comte Budetzko (Dudescu),
connu pourle plus mauvais sujet de la Valachie, dangereux meme par ses opinions et par .
ses liaisons et qui, du temps du Prince Ypsilanti, avait dă avoir la tete coupte pour -
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„deă aiurea, -obţinuse:
dela, Ruși.
. titlurile de: Cneaz şi de: General
“major (1).
|
Iată câtevă note asupra boierilor deputaţi de Divanuri pe lângă
cartierele generale, pentru a înlesni' raporturile comandanților „ruşi
atât cu Diyanurile cât, și mai ales 'cu autorităţile locale:
Pe lângă (2) cartierele generale, întâiu dela satul Călieni şi în urmă în 1 Oraşul
Focşani, se aflau ca ajutoare ale comandanților supremi, pentru corespondenţa
cu Divanurile și cu autorităţile. ţerii, deputaţi do ai Divanurilor. Pe lângă
prinţul Prozorovski, a fost la. început în această [uncţiune bătrânul și bolnăviciosul Vornic Ralet pe care prințul îl iubiă foarte mult şi, spre ușurare
lui, ataşase (deleizase) sub ordinul lui doi călăreţi. Slăbiciunea siliîn curând
pe Ralet să demisioneze; Pe el l-a înlocuit boierul Nicola Mavru,. după recomandaţia ' Generalului locotenent Miloradovici;și el se distingea: prin talente
mari și'o cinste deosebită. In afară de: dragomari, pe lângă Comandantul

Suprem se „găsiau, în permanență 2 deputaţi, câte "unul din' fiecare Divan,
pa

une correspondance

a avec Passavan

Oglou, coreesponianee

tres condamnable

interceptee..

et qui tut

Mme Gouliany ft :aussi donner la charge d'Agga ou chef de la police : de Bucarest ă
“son cousin, un Philipesco, espion connu des Turcs, ainsi que tous les membres de sa
famile.
=
Le cabinet, les chancelleries de Koutouzov ctaient aussi le foyer de toutes intrigues. Le
faible et coupable vicillard. âtait tiraill par tous les individus qui cherchaiont ă s'emparer de sa confiance et qui, «des qu'ils Tavaient obtenue, en abusaient impudemment,
„Chacun de ces employâs, de ces purasites, de ces entremelteurs avait un but: e'dtait
Lespoir d'une place ou d'une fortune. Il ne manquait ă tout cet immonde tripot: que le
Gensral Markow; il ne manqua pas d'arriver; il avait sur Koutouzov, qui cependant le
connaissait parfaitemienţ, Tascendant le plus entier. Markow calcula qu'il ferait mieux
ses affaires avec Koutouzov et, malgr6 le cri public, il se fit envoyer Petite Valachie
ă la place de Zass qui, soit par mecontenentement soit parce qu'il avait fait sa fortune
et ne voulait plus la compromettre, persista, ă quitter. Parince et, .sous pretexte d'une
maladie plus feinte que reelle, obtint d'aller pour quelque temps ă- Odessa. (Ibid., P
381 sq). .
Şi asemenea

oameni

indrăznese să denunțe corupţiunea şi venalitatea boierilor din Prin-

cipate! Ei au cutezanța să se gereze in reformatori ai moravurilor corupte din Moldova

și din 'Țara-Românească! In realitate ei n'au făcut decât să adaugă, la corupţiunea fa:
nariotă, procedeuri nouă, acele ale metodei moscovite de jaf, de dilapidare și de desfrâu. *

Prin contactul lor ţerile noastre nu S'au curăţit câtuș de puţin. de noroiul

care

le ne-

a
cinstiă: din potrivă noroiul s'a mai adaus.,
-U) V.A: Urechiă, Istoria „Românilor, IX, p. 226,

(2) No. 235, Despre numi irea deputaţilor Divanurilor pe lângă comandele ruseşti, 1808
|
| Extras Halippa. în Tpyau, LL, |
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:
se cereă
meniţi să stăruească pentru urgenta executare:a ordinelor, când
franceze,
și
ruse.
concursul autorităţilor locale. Pe lângă. cunoştinţa. limbii

so. mai cereă din partea.deputaţilor o hărnicie. desăvârșită. Pe: lângă Con: însărcinarea de
'au . îndeplinit
mandanţii supremi, Prozorovski şi, Bagratio
deputaţi spre-mulțămirea

lor: Munteanul Ciminarul Gheorghe: Rasti: şi Mol-

doveanul Spătarul Mihalache Racoviţă, care a înlocuit pe fostul. Vornic al:ObComisul
ştiei, pe bolnăviciosul Nicolae. Hrisoverghi, şi Starostele de- Putna,

Costache Conachi. După ordinul : Comandantului suprem, erau numiţi .vre-

melnic deputaţi şi pe lângă alţi comandanţi de- corpuri. Astfelîn toamna
şi,
anului 180$, când. prinţul Prozorovski: se: gândiă la trecerea! Dunărei:

pentru.a operă în Principate,: formă o armată: de rezervă sub : comanda
Generalului-Locotenent Ivan, Nicolaevici Essen I-ul, atunci. pe lângă acesta
din urmă

au „fost atașați doi. deputaţi, Căminarul

Iordache 'Jurjea

din

Mol-

d6va , şi :al.. doilea: Logofăt: Alexandru + Duculescu' din '"Țara:-Românească.
Amândoi au servit spre mulțămirea lui Essen; :iar Cuşnicov le exprimă

cartierul
recunoştinţa Comandantului suprem, în Divan. Pentru aceea, când
în 'FocCălienidin
ki
Prozorovs .
de. către. nic
principala fost trecut vremel

de
șani, iar, armata principală lăsată. în acelaş loc, sub comanda Generalului
au
acesta
infanterie, Contele Mihail Ilarinovici “Golenişteef Cutuzov, pe: lângă
Căfost. atașați noii. deputaţi :: Mihalache. -Mavro : dir 'Țara-Românească : şi
minarul.

Ion Greceanu. din

Moldova.:Mai

molmulţi deputaţi ai Divanului”

dividovean se :mai găsiau și pe:lângă Contele Langeron, -comandantul:
ui
deputatul
zici dislocate în Tabac (Bolgrad) şi se mai vorbeşte despre 'zelul:

L.angeron
SŞatrarul' Alexandru și. al: doilea Logofăt Toma Stamate; în special
.: Gemulţumit»
foarte
eră.
activitate.
cărui.
lăudă pe Toma Stamate, «de. a
timpul
în
15-a,
a
diviziei
tul
neralul Eugeniu Ivanovici Marcov,: comandan

foarte
trecerii. acesteia din Botoşani „la Focşani, în Septemvrie 1808,a rămas
Gheorghe
" mulțămit de deputaţii atașați către. dânsul: "Racoviţă şi Stolnicul
să-şi
Luiz. Raporturile . favorabile ale lui Marcov; îndemnară pe Cușnicov
i
Divanulu
a
şedinţă
plină
în
i
deputaţ
exprime . recunoştinţa: faţă de: acești
vici
Alexandro
Sergiu
sfârşit, pe lângă Generalul-Maior
In c.moldovenes

ca. depu“"Tucicoft, comandantul armatelor cari se găsiau înBugeac, se aflau :
Totaţi ex officio,: ispravnicii din “Tomarova (Reni) şi Ismail. Ispravnicul din

marova,. eră. “Teodor, pe . care îl::lăudă Tucikofi: şi Generalul-Locotenent
Zass. Isprăvnic de Ismail a fost: Medelnicerul' Grigorie Clucerescu, de asemenea un foarte destoinie funcţionar, cunoscut personal de! Cușşnicov. --.:

In anul 1807, o-parte din boierii 'coi mari ai Moldovei, în cap

cu Visternicul Iordache Balș, urziră o'intrigă spre a scoate din
scaunul chiriarhicesc pe „Mitropolitul Veniamin Costachi „care. îl
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în acel..moment.-Visternicul. Iordache “Balș cră bărbatul
care

aveă atunci: în Moldova; .mai.mare

pitere și influență decât 'oricine.:

“ Clevetitorii “voiau să aducă
'pe scaunul mitropolitan, în calitate
: de:
Exarh,: pe Gavril: Acesta: fusese patru : luni Mitropolit
al Moldovei

în 'anul.:1792; în : timpul .ocupâţiunii rusești, apoi. pe' urmă
:Mitro-

polit“al::Chși,
ievu
ila::1
lui
807,: membru.în. sfântul” Sinod

al Rusiei

:
Gavril Bănulescu eră originar.
din Câmpulung (1)
La .:'
1778 îl vedem
profesor
de :-limba, latină în: Iași, la 1779 :se călugărește' în Constantinopol,.la:.1782devihe :profesor. de filozofie:și rector
la: Pultava,..: La :1784. Gavril Calimah îl.face arhimandrit, la:1788 este
'iarăș

rector şi: profesor.la -Pultava;:: la, 1789 este numit de
Ruși Arhiereu
în :Moldova,:cu.-titlul .dei: al. Benderului și al Achermanul
ui::La:1792

Rușii:îl nummâse;::Mitrop
al. Moldov
olitei,
. unde rămâne până la::plecarea lor;:l
; devine:
a:17
Mitrop93
olit.al: Chersonului și al: Crimeei,
la::1799 Mapolit-:al Chievului. și;el. Haliciului-la:
, 1801- membru :al

Sinodului:și, la-1803,. părăsește :Mitropolia Chievului: din
'cauză:de
boală:
: :Se
bucură deo: deosebită: favoare la Curtea, rusească, dela
carei:primise de':repeţite ori distincţiuni și daruri însem
nate.
::::
i Dintr'o: scrisoare':publicată iin'. Istoria Mitropolie
i:de Iaşi.de C:
Erbiceanu,::rezultă,. că, la Dubăsari, unde se află în primă
vara anului
-1807.Gavril,'veni 'Spătărul' Ramadan (2) să-i comunice
că un: rând. de
boieri, ::mai :cu- samă Bălșeștii, îi propun să primească
iarăș Mitro-

polia.. Fostul Mitropolit: primi şi:. însărcină pe

maiorul Anton

Ma-

vrichi: să -alcătuească
cățre Impărat, din partea boierilor,o jalbă pri
care cereau de 'Exarch în Moldovape Preaosfinţia
Sa, adăogând că

acuma: este:.bine: în sănătate și :doritor 'să servea
scă noua. sa “patrie

(Rusia).-Tot

aici' se zice că Gavril mai ceruse

Chiriarhia

Moldovei

și. în: vremea, împăratului. Pavel, primind ca răspuns s'aște
pte, că
'doară Poarta 'nu va,.fi totdeaună în. pace cu Rusia, apoi
în urmă

mai

întrebuințase

toate mijloacele

* “Jalba către:'Impăr
fu- at!
adusă
din. boieri,'dar

un: nuniăr''din

pentru a.ajunge
la acelaș scop.

la laşiși iscălită
de cei mai: mulţi

ei nu

numa
că 'refuz
iară

cu hotărire

(3), dar maj “alcătuiră!și o: călduroasă apărare
(4) a lui Veniamin,
reiutând punct cu punct toate învinuirile ce i se
aduceau.
Partida, lui :ordache Balș fiind mai tare'și, pe deasup
ra, susținută
de Ruși, Mitropoli
- Veniam
tul
in: se: retrase de bună voie. în anul

*;: (1) Originea câmpulingeanăa lui Gavril, Mitropolitul
Chievului, de T. V, "Stofanelii, în
Academiei Române, t..XXIII, DOS
4 Inalele
ii
- €) PA...

(3)

ea
parti EREI
ae
Vezi declaraţia Logofătului Dumitrache! Sturdza, înta
Erhiceanu
op. cit.,
, p.

(4) Ibid,, p. 46,

-

4ă.
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următor, 1808 (1), Divanul afectându-i ca loc de. retragere mânăstirea,
Slatina, cu toate veniturile ei, pe vieaţă.
SI
a
Prozorovostki,
lui
predlojenia
din
extract
un
dă
ne
D-l Halippa
pria. care se puncă și Ţara” Românească sub autoritatea spirituală
m
d
e
e
a „Exarhului. ac
La urma Prea Inaltului Ucaz către. Sfântul. Sinod din- 27 Martie::1808,
despre: numirea Mitropolitului. Gavril ca Exarhi în Principate, Comandantul
suprem, Cneazul A. A. Prozorovsky, trimise ambelor Divanuri o încunoştințare
spre cuvenita luare în considerare a numirii făcute de Impărăteasca Sa Mărire,
urmată din: cauza demisiei Preaosfinţitului Veniamin; fost Mitropoliti:al
Moldovei, din ocârmuirea . păstoriei: sale - și din toate: datoriile: lui de -mai
înainte. Principele. Prozorovski încheie comunicarea făcută lui Dositeiu, Mitropolitul 'Țerii-Românești, arătând 'că: păstoria: Moldovei; eră! încredințată,
Mitropolitului

-:

Gavril; cu' cuvintele:

a

it

. "i:

«Apoi, precum : Preaosfinţitul Gavril a fost rânduit ao Sfântul : Sinod: nu
numai în Moldova, şi. în Basarabia,:dar şi în "Țara-Românească, cred: de o-

sebita mea datorie să aduc la cunoştinţa Inalt Preaosfinţiei Voastre ca, pentru

viitor, să binevoiţi, pentru toate” afacerile duhovnicești: încredințate": vouă,
să comunicaţi: cu pomenitul mai sus, Preaostinţitul Gavril! și. să: fiţi sub a

ea

i

Sa: povăţuire şi ascultare». .

In întâiele zile ale lui Iulie; Exarhul plecă din Iaşi la Butureşti: In urma
acestei plecări, Cușnicov trimise Divanului Ţerii-Româneşti un” ordin «să se facă

Inalt Preaosfinţiei Sale oo primire demnă: de rangul” său» [2
pi

i

,

pai pi

zi

“Ta următorul osttract găsim o încercare a lui Cuşnicov spre- sta
bilirea., în. Principate .a unei proceduri i,uniforme pentru... urmărirea
afacerilor criminale, care să . îngreuneze. funcţionarilor "comiterea,
abuzurilor. :Din, dosarele: criminale ce le-am: examinat n'am: „putut
constată ca, : dispoziţiunile Preşedintelui să se: fi. aplicat. Ea d
- Pentru îndepărtarea(3) încureăturilor, cari se roduceauin afacerile, ce atârnau
de Departamentele, criminale ale Divanurilor, Cuşnicov a propus acestora să se
r

+

Na

.

iai

..

i

i

DI

«

i

.

i

pla

.

E

.

:

pie

!

(1) Ibid., p. 47 şi p. 48.
""0) No. 179. Despre Prea Taaltul "Ucaz pentra numirea, fostului Miitopolit al, Kievului
membru al:Sfântului Sinod şi actual Exarh în Moldova, 'Ț ara-Bomânească şi Basarabia
ete
m
şi despre înfiinţarea .Dicasteriei Exarhiale, 1808, Halippa, Tpyaua, II, 366,.
.(3) No. 493. Despre instrucţiunile. ce trebuesc alcătuite.in ambele Princiţate, :pentru
înstenirea. uniformă a afacerilor de .urinărire și criminale, și pentru curmarea mijloacelor

ce au ispravnicii de azi şi hatmanii 'de a comite călcări de legi, in. astfel ca ele să nu fie
cu putinţă în timpul de judecare a afacerilor, 1808, Extract Halippa, 'Ppyaur, III, p. 605.

A

„i

țină. de. următorul

formular de act de acuzaţiune, care

aprobare Comandantului
1808

anul,

Octomvrie

mia 0
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a fost supus spre

a
. Criminal. al

Principatului

Moldovei sau 'Țerii-Românești, auzind propunerea Consiliului. secret

(sau comunicarea

transcriă), pe baza

făcută de cutare

și etc.

persoană al cărei conţinut în urmă.să şi

căror comunicări sau propuneri s'a însărcinat de către

Departament - isprăvnicia : cutărui. ţinut, să facă cea miai amănunțită -urmă-rire cu privire la. aceâ afacere, care să fie trimisă acestui Departament până
la cutare dată. La urmărire âu fost :interogate anume persoane,-şi cari au
depus: .1): cutare, (săi se iea în 'scris. declaraţia); 2) cutare, (să: se
- treacă

cuprinsul declaraţiei lui) și așă “mai departe să. se înscrie declaraţiile . fiecărui martor. Dupăce se întruniau astfel declaraţiile celor implicaţi şi ale celor:

lalte persoane cari luase, parte în afacere, să se arăte dacă au fost ascultați
și martorii, arătându-se: şi declaraţii
lor —cum
le și confruntările, dacă ; ele
ar prezentă vreun folos, ca dovadă pentru împrejurările afacerii. Iar după
lego s'a ordonat: (aici să se scrie cuvânt cu cuvânt articolele din legile ce
se aplicau în cazurile date, şi cari erau în vigoare şi întrebuințate de guvern, iar în caz de lipsă a unui text de lege, să se treacă părerile ce se emi:
teau. în cazuri: similare, când. Departamentul. hotără după. obiceiul local).Pe
baza acestora, Departamentul Criminal, conformându-se tuturor împrejurărilor adunate, arătând că el, Depărtamentul, s'a condus de ele și le-a examinat,. hotără, (și aici se înscriă: hotărîrea) asupra întregii afaceri. :
|
Cel. mai mare rău îl. alcătuiau samovolniciile și lipsa de: control. a! ins:
tanţelor inferioare. judecătorești :: isprăvniciile, agiile și hătmăniile. . După
orânduelile din. Principat, aceste instanțe singure judecau afacerile «ncînsemnate», ca de pildă pe recidivişti, certurile: şi altele. Paznicii de pe lângă
instanţele polițienești, ispravnicii, agii sau 'hatmanii, cu ocazia fiecărei afaceri

«neînsemnate», se' siliau să dobândească cele mai

mari foloase, cu gândul -

de a descoperi bandele de: hoţi, pe conducăturii sau tăinuitori
'lor.- Se i
'întrebuințau de. asemeneași amenințările, în legătură cu schingiuirile cari
aduceau adesea pe interogat într'o stare ce nu se mai puleă vindecă, sau

îl siliă să recunoască 'o vină făcutăde altul. 'Toate acestea au deșteptal, în
Cușnicov dorin
'săța
iea

dela Comandantul armatei

porunci către. ambele

Divanuri, prin cari lipsiă pe Isprăvnici, Agale sau Hatmani de dreptul de a

judecă, reducând rolul lor numai la facerea urmăririlor și la adunarea probelor,
dar fără nicio; amenințare sau schingiuire. Aveau.să se îngrijească
mai bine de

chemarea

părţilor şi de

adunarea

unui număr

suficient: de

dovezi. Divanurile au-primit cu neîncredere măsurile umanitare ale lui Cuș-

nicov şi de aceea, când, la 1810, a fost schimbat prin Crasno Milaşevici, a

cerut acestuia să restabilească

foastele instanțe în. drepturile lor de jude-
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care,

susținând
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se întrebuințează

numai

ca să se stabi-

lească adevărul. Crasno Milasevici a restabilit drepturile judecăreşti' ale fos-

de
telor instanţe, dar a oprit să se recurgă la ameninţări; căci: sub motiv
[ie
să
cari
pulei:i
de
sleiri
şi
iri
schingiu
amenințare, se puleau ascunde niște
ca
ă
întâmpl
se
des
foarte
mai grele decât însăş pedeapsa, şi pe lângă acestea
ocazia
cu
însă,
să fie schingiuiți 'şi oameni nevinovaţi. Datoria poliţiei eră

adunării, de probe, să stăruească prin interogări juste şi exacte să facă pe
persoanele cari.nu:și recunoaşteau vina, să și-o recunoască prin ajutorul dovezilor culese şi al probelor; conducându-se în acest scop de mijloacele cele:

mai umanitare; căci este mai bine să achiţi 10. vinovaţi, decât să schingiueşti pe un.om

nevinovat.. -

Ea

Da

nuimo„In tot timpul ocupaţiunii rusești dezerţiunile erau foarte
roase, soldaţii dezertori oploșindu-se . mai cu deosebire în: partea
îi
muntoasă, în care nu erau trupe rusești, şi în mânăstiri.

"In

marile mânăstiri moldoveneşti ca Neamţul, 'Secul, Dragomirna,

erau numeroși călugări ruşi cari adăpostiau: şi ascundeau bucuros
lor. fugiți din oaste. Această stare de lucruri silise
pe compatrioții.
pe Prozorovski să iea măsuri serioase pentru a-i pune capăt.--:

Din

tregii

ordinul

Comandantului

suprem (1), Cuşnicov. aduse la cunoștința în-

l
: Divanului
ţeri, prin intermediu

și

al Exarhului:

Gavriil (Bodoni)

că, pentru oploșirea soldaţilor. fugari. (dezertori), cei vinovaţi vor fi-pedepsiţi
cu toată rigoarea legilor, pentru înfracțiune polrivnică. întereselor Majestăţei Sale Impărăteşti. Din această pricină, dacă” vreun dezertor fugit

: de 'sereră să [i fost prins. şi,.la interogatorul luat lui de către. ofiţerul
viciu al armatei, ar arătă :că pentru a dezertă a fost pus la cale: de

cinevă,

sau după

a fost ascuns

dezertare

ştiut. fiind .că' este fugar, a-

atunci vinovatul civil aveă să fie cerut, prin ispravnicii din Iaşi, spre confruntare

a
cu dezertorii şi pedepsit, cu. amendă în caz. de a se. constată vinovățisa.
Pentru. cel vinovat de tăinuire, dăcă făceă parte din cler; Cuşnicov a propus
mitropolitului Gavril o, pedeapsă corespunzătoare. Cu '“deosebire' erau aspru

pedepsiţi Evreii şi fabricanţii cari se serviau

fabricile lorde

potaș

sau

de. dezertori ca “lucrători la

altele; mai ales în ţinuturile

delă, Nordul

dovei. Adescvri se găsiau vinovaţi de 'oploşirea, dezertorilor

-Mol-

călugării,

în

special acei dela mânăstirea, Neamţului. In această: mânăstire, scriă' Cuşsoldaţii dezertaţi în totdeauna au :un adăpost
nicov Mitropolitului Gavr—il,

asigurat, pentru curmarea

cărui fapt a cerut

cu insistenţă să se iea măsuri

de: dezertori
“U) No.:292. pespre procedarea, în conformitate cu legile, cu . oploşitorii,
ruși militari, în calitate de fugari,

808, Extract Halippa în Tpyari WI, p. 162.
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să trimită,

la toate bisericile : şi
mânăstirile Principatului,o. circular
ă în limba moldovenească, a cărei
. tra- |
„ducere, care urmează, a fost făcută
de cunoscutul ajutor al Exarhului,
Protoereul Petre Cuniţki,
A:
Ne
Sa
e
„ «Dela Gavril Mitropolitul, mem
bru al Sf. conducător Sinod,
Exarhul MoldoVlahiei și al Basarabiei și Cavaler
— pastorală către toată lumea bise
ricească,
«Din depunerilpe
e cari le-au. făcut Soldaţii dezertor
i
prinş
i
şi
ipred
aţi ar- matei, se constată că, atînât
.sch.
ituri cât și în mânăstiriau
, fost “primiţi 'de
-„egumenii. mânăstirilor și. şefii, schituri
lor. cum și de alte persoane bisericeşt
i,
„după cum ni sa făcut. cunoscut,
în scris de către Consilierul :'de Stat
și
Preş
edinte al Divanurilor Moldovei Și
Valachiei, Senatorul și Cavalerul
Sergiu Ser.
ghievici Cușnicov, în urma
relaţiunilor date
matei, cum și din partea A.S. Feldmareșalu lui nu odată de către generalii arlui Prinţul Alexandru Alexandrovici
„Pro

zorovski, cari au: cerut să. se: pună,
capăt acestei rele abateri, ce s'a
dovedit că se: practică. de. către: mo
na
și' hi
anume: în mânăstirea, Neamţului
a
„fos

t primit, soldatul: Ivan Cotlearul, :unde
a stat o lună, întreagă; în schitul
Bogdănești, soldatul Corneliu. Litvinen
cu; în schitul: Hangul, soldatul Alex
e
Parșanic

ov;:lucru ce a lăsat; să se .băn
uească că și în alte schituri sau
mânăstiri ar fi ascunși soldaţi deze
rtori, primiţi în acest fel de către
egum
eni.
Și deoarece

această abatere de a ascunde pe aceia
cari au depus jurământ
în faţa lui: Dumnezeu, că până la-u
ltima picătură de sânge vor sluji pent
ru
credință și.-patrie în 'arm

atele M. S, Impă

ratului Alexandru I, este nu numai
potrivnică intereselor Mării Sale Impă
rătești, dar contrară şi conştiinţei
sufleteşti,
și deoarece prin acea

stă procedare' se aduce o știrbire
a jurământului pe
care l-au făcut cu voie în faţa luiDumnezeu pentru a servi credinței
și patriei, pentru aceasta aducem la cuno
ștința tuturor că, dacă după prim
irea
aces
tei pastorale s'ar coristată ex
vreun funcțion

ar sau slujitor bisericesc a
primit şi tăinuit .pe dezertori, și
nu:a adiis la cunoştinţă despre acea
sta, locului în drept, sau ştie el.undevi,
astfel de fugari tăinuiţi şi n'arfi adus
la
cunoștință aceasta mai departe, aceș
tia fie: ei călugări, egumeni, arhi
mandriți sau: nacialniei

, vor.fi daţi. afară din “slujba
lor şi, ca vinovaţi şi ne„cinstitori ai ordinei lumești, vorfi
pedepsiţi după prescripţiunile pravilil
or bisericești sau politice. Cred dar că
Primind această poruncă și încunoșt
ința
re,
nu 'se va
Săsi 'nimehi așă. de nechibzuit

din lume

a bisericească, ca să în:drăznească să primească,să ascundă
sau să nu înștiințeze dacă va află că
undevă se ascund: dezertori. Septemvrie
23 “zile, 1808,:
ă
„Pe original e subscris astfel: Gavr
il: Mitropolit și Exharh.
Siguranța publică lăsă mulţ de
dorit, în amândouă Principatele
, în tot-timpul ocupaţiunii rusești,

împărătești,

4

cu toată prezenţa, numeroasei oștir
i

pi
i
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In 'Ţara-Românească hoţiile erau mai cu seamă săvârşite de oştenii lui Constantin Ipsilant. licenţiaţi de Ruși: Arnăuţi, Greci, Sari,
Bulgari, Români ;din ţară :și, din Austria.
Ta Moldova, pe lângă Bujor și alţii de asemenea, mai vedem. și
doi membri ai unor. mari familii boiereşti amestecați în tâlhării. Bujor
cutreieră de repeţite ori ţara întreagă și, dinaintea cetei lui de unsprezece inșşi, fug atât poterile pământene cât şi dragonii împărătești.
Numărul dosarelor din arhiva Senatorilor relative la faptele acestor
hoţi : sunt “foarte numeroase,. precum reiese chiar . din. extractul
de inventar ce este: anexat memoriului de faţă. Iată și. două extracte
de ale d-lui Halippa asupra unor fapte similare:
gate

'

.

IN

Talhăiile, erau cu deosebire. dese şi îndrăznețe înî împrojuricmile mânăstirii Păstârnac (0), pe apa Ialomiţei, în ţinutul Dâmboviţei din 'Țara-Românească,

şi pe! drumul: care ducei,

din cordonul

chesaro-craiesc

(austriac),

din oraşul Cernăuţi, prin orașul Botoşani, la. Iașii La mânăstirea: Păstârnac
o bandă de tâlhari veni:să prade în mijlocul zilei.În urma mijlocirii Divanurilor din Bucureşti și din Craiova, Cușnicov rugă pe Generalul Miloradovici 'să rânduească: pentru urmărirea hoţilor un detașament. din pandurii

români cari: fusese sub comanda Generalului Isaiov. Pe drumul ducând 'dela
Cernăuţi la Iaşi fură aşezate pichete, dar ele nu schimbari mult starea lucrurilor, trecerea pe acel drum eră foarte primejdioasă, satele erau terorizate. După rugămintea lui Cuşnicov, Principele Prozorovski dădu ordin

Generalului Marcov, comandantul - diviziei a 15-a, să aşeze la Botoșani o
comandă pentru urmărirea tâlharilor. Un ordin la fel fu dat comandantului
dela Hotin, Baronului. Lange, cu specificare ca să întrebuinţâze, spre acest

scop . Cazaci şi jumătate de escadron de; rezervă și „să. nu: „ciimvă să. se
calce vreodată graniţa austriacă“.
“ Bandele de, tâlhari (2), cari găsiau adăpost în pădurile Carpaţilor
români, răspândiău spaima, în ţinuturi întregi. La începutul veacului al XIX-lea, în: Principat, erau lupte necontenite cu bande de

Grigore, Filipescu scriă lui „Cuşnicov ':pi

tâlhari. Vel Armaşul

îi «ln: puşcării se află un. număr foarte mare de arestanţi, astfel, că nu mai
încap mai mulţi. Cea mai mare parte
i

ct

ti

a£ arestanţilor din. temnițe zac de febră

Pe

ii

i

Ea

aaa

(1) No. 136. Despre urmărirea şi distrugerea, în Moldova şi în' Valahia, a bandelor de
hoţi și de tâlhari, 16 Maiu 1808 IHalippa, Tpyaur, IL, p. 358.
: (2). No. 128. Despre expirarea termenului de pedeapsă a arestanţilor, și
rile de luat în privinţa lor. Extract Halippa în 'Tpyau, IL, p. 347

despre măsu».
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RADU

putridă, de. care: şi :cei. sănătoși

ROSEITI

!

î:;

_

.

sunt expuşi a se molipsi. Spre a evită piei:

rea 'tuturor, vă.propun,. Milostivul;meu - Domn, strămutarea
în localuri

deosebite:

Am
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totodată

celor sănătoşi

cinstea să aduc la cunoştinţa Excelenței

Voastre -că sunt mulţi tâlhari 'actim în țară, cari comit mari nelegiuiri;: au

ucis: pe Polcovnicul: de

Prahova

şi:pe trei:slujitori cari se încercase să''se

opună tâlhariilor lor-și să-i. predeă judecății. Este. mare. jale pentru
patrioţi adevăraţi cari: s'au jeruit peniru datoria
«
lor». i

aceşti
E n.

Pe. pag. a 76. -a ia, dosarului. urmează. afacerea hoţilor de cai ba-

sarabeni- Printre alţi .vinovaţi::aflaţi în “criminalul dela. Iași: eră în- chis și un oarecare Ioniţă, Condurat(1)-. (cu tovarășii lui). : pentru
multe tâlhării și omoruri.
El mai pusese la cale şi furtul unei
herghelii: de cai din satul: Bogşani. din ţinutul Sovocăi, dela:un:: oaitecare Postelnicelul Toniţă,: furt care fusese săvârşit de trei tovarăși: Radu
Popa, Moisă. Mocanul' şi. Răduc, de loc din Bucovina. Ri duseră, caii
în: Bucovina, la:::satul! Pagaraș(?), casă vândă acolo . herghelia și.

să! meargă ::în

Moldova.i.să. împărțească

banii.

Pentru - a! “dosiite-

resă pe. “Gondurat;
Radu .Popa îi dădu 700 lei ce-i furase dela
niște Nemţi.':Dar: Radu: Popa. «căzând''în mâinile poliţiei austriace și

fiind: predat. Justiţiei: perii, se. descoperiră: toate tâlhăriile. şi laptele
acelei
i

bande. ..
pe,

Mei
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“AMĂNUNTE. ASUPRA CHELT UELILOR "FĂCUTE PENTRU ARMATELE " |
RUSEȘ TI DE CĂTRE AMBELE PRINCIPATE ŞI A SARCINILOR CE:LE PRICINUIAU OCUPAȚIUNEA ':RUSEASCĂ ATÂT: IN BANI CÂT ȘI IN NATURĂ.

„In acest capitol. voiu reproduce atât ştirile cee le-am. cules din, celo
două. corespondențe anonime; asupra, plăţilor în bani. și a furniturilor în ,:naţură, cu :cari “țerile noastre fură „silite. să conbiibue la
întreţinerea, oştirilor.. rușeşti,, câi și extractele d-lui , Halippa : privi-

toare la, acelaș - obiect.

Alte amănunte so vor mai găsi

moriile următoare e, la. capitolele

de venituri și: cheltueli

în cari:::voiu

ale fiecărui Principat.

corespondențe sunt puse în ordine
dosare după numărul lor,
.

(1) Condurat' făcea, parte” "din
din Moldova.

.

,

Știrile extrase. din

cronologică,
.

”

;

și în me-

reproduce „bugetele

«

iar
a

extractele

de

o

banda lui “Bujor ;şi eră unul din „hoţii cei mai vajnici

+)
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:.Cuşnicov care

se

află în București . stabilise

1a.:90

mii: lei pe

lună suma, ce Divanul aveă s'o dea pentru spitaluri și pentru întreținerea

lor.. Cassele .publice. erau
: cu. totul 'sleite. Nu eră de unde.:să se
achite suma împrumutată. la :1806 dela supușii: austriaci pentru
a satisface cererile lui Pasvantoglu (1).
“Lipsa; de. nutreţ. pentru „vile: eră. cumplită, dar Prozorovski! nu.
voiă;:să ţină samă.de asemenea, împrejurări. Hotări ca; cătimea, de
fân: ce: urmă,:să

se

iea din ţară

pentru : trebuinţele

oştirii,. în

anul

1808, să fio de 70.000.000 puduri i (sau apr. . 146. 000 tonc) și lumea
se întrebă de 'unde să ieasă atâta; fân.
Su
Apăsarea poporului şi desnădăjduirea atinsese culmoă,: sate întregi fugiau peste Dunăre, la 'Furci.:și sperau acolo! ușurare (2).
“In Septemvrie :1806.(3), Prozorovski
: impuneă Moldovei o nouă

contribuţie de : 80.000 .cetverturi de grâu, jumătateîn natură și. jumătate în bani, socotind câte 10 lei do cetvert, 40.000 cetverturi
ovăz; şi. 30.000 cetverturi hrişcă. Aceste cereri 'cari : depăşiau: cu
mult! puterile 'țerii, 'produsese :cea mai: mare îngrijire în :Divan.
Boierii:s'au :adunat la Mitropolie sfătuindu-se 'asupra măsurilor ce
aveau să le'iea. Insă Mitropolitul (Exavhul: Gavril Bodoni), fiind o

unealtă

a Ruşilor, adus aici

vorbească
bătrâni

din Rusia,

deschis. S'au adunat-însă

dintr'inșii,.:la. sfat,

în. Curtea,

n'au îndrăznit

mai

pe urmă

Domnească.

boierii

să

uni din cei mai
a

“Unii erau de părere:să dea o jalbă, Impăratului,' alții ca, să lase
toate afacerile ocârmuirii : în mâinile Ruşilor, . boierii abţinându- -se
E
cu. desăvârşire. de orice amestec...
; Această de pe urmă .părere însă . fu înlăturată, deoarece ea pu-,,
teză, să aibă drept urmare o : desorganizare desăvârșită Şi. O răscoală: a "poporului, expunând pe boieri la violențe. Se hotăriră
pentru întâia propunere, pentru care aveau. să ceară în chip prealabil avizul. lui: Cuşnicov:: Acesta, care

fusese

numit :în: postul :lui

de: Prosorovski; nu puteă decât să se rostească împotriva proiectului
boierilor, dând ca temeiu. că. Principele Prozorovski s'ar mâniă foarte
dacă, ei s'ar încercă.
să-i . dea curs. La sfârşit boieriise hotăriră să
implinească contribuţia, luând și măsuri spre acest sfârșit. In. schimb

Cuşnicov obţin dela Prozorovsli ca țara să fie scutită de .plataînreţinerii spitalurilor pe olună, ceeace reprezentă o sumă de 80. 000 lei.
„_(î) Corespondentul anonim din Bucureşti, la 28 Maiu 1808.
,
(2) Id. din Iunie.
(3) Corespondentul anonim din laşi, în Septemyrie,

| ni - Ra:
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RADU ROSETTI.»
Prozorovski : fusese

“transportat! la: mij-

locul: lui Octomvrie :la Focșani,. având a. fi împins în cursul-iernii
la Buzău.:Se impusese: totodată; Țerii-Românești!o contribuţie. de
;120 -mii 'care mari. de fân, 50 mii chile de Rrăila: de pâneși 80i.mii
chile de ovăz.
IERI
a
“Totodată, : zice coespoidentul anonim din Bucureşti; iar'se începuse

înființarea. unui regiment
de husari români și se vorbiă de înființarea
unei miliții pământene. Cușnicov . făceă
: cunoscut Divânului: Țerii:
Românești, în ilanuarie 1809,:că „pei viitor-.orice. “locuitor al acelui
Principat va fi dator să întreţină cu ale sale pe soldaţii :ruși. în cvartiruiți. la el. «ir
De

Totodată ; el: âduceă - la, cunoştinţă

că sosise

în fară. un mare

transport de monsde turcești. de argint, bătute. în - Rusia, „Gu :cari
aveă; să,:se plătească. pe viitor solda trupelor, în locul rublelor: ru:
seşti (1). III ITI
Dai
tii

- La: Fevruarie 180942) « se -cer. din: Moldova i, 000; care cu!44. 000
boi,

cuplată, spre

a aduce

Mică... Divanul “răspunde

54.000.

cetverturi

.că,: în momentul

de 'grâne

ceapă: arăturile, țara nu:se , poate lipsi de. un: așă,. mare
trăgători.

a

La, 'Noemvrie

i

1809

din Rusia

de faţă, când -au.să .în-

Cp

:

Bagration : primi * ordin

număr de

ata

să. urmeze : “operaţia:

nile peste Dunăre. cu: toate. puterile de cari dispuneă.. Prin urmare
toate. magazinele diri Moldova! aveau să fie transportate: în jos (3).
Moldova. trebuiă : deocamdată să :dea, 11 '.mii care pentru : transportul proviantului. Celelalte 11.000 de: care, în: urmă 'intervenirii
Divanului,
i-au :fost deocamdată iertate, însă cu observaţia că: «de-

oarece acest: răsboiu

are“de.. scop și eliberarea. Moldovei
de sub .ju-

gul barbar, „ea are datorie” să - contribue la purtarea, | lui”cu tot. ce
i. se: cere».
„iii
er
ae)
ps
“i Coreșpondentul adaoge, că
« aceste: cuvinite fac! impresininea dea
mai rea asupra. tuturor. Moldovenilor și: mai ales” asupra, oligârhilor
cari, din: experiență, privesc tocmai: jugul de sub care: "este. vorbă,

să fie eliberați, ca cel mai ușor, .ca cel ce l-ar proferă . fără îndocală dacă -ar fi lăsaţi liberi să: aleagă..:
mi Rae si
Divanul : Moldovei (4); primește poruncă, la inceputul lui Decemvrie

1804, să 'aducă:.la: Hârşova, fără 'plată, pe lângă . cârele :“cerută
(1) Id., 25 Ianuarie

(2) 1d., Martie 1809,
(3) Corespondentul

1809.

-

i

mi
anonim

din Ducareşti la 29 Noemsrie

(4) Idem, 10 Decemvrie 18099.
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. fân și să dea, și să transporte 'la, Hârincă'-un milion dei puduride!
: Buzău 51: 'mii .cetverturi de :pâne (cetvertul a
şova,. Focșșiani

120 0câ),.

!

PE

pi

ai

-în urma contribuțiunilor anterioare Ia, .cari
'“"Deoărece .birnicii,
fusese supuşi, se găsiau în neputinţă să predcă şi această nouă, câtime

de pârie, Divanul a hotărit că vor contribuila această nouă rechiziţie şi
hotărit ca.toate moșiile: din raiaoă |
ile.
.S'a ' mai
boisrii şi: mânăstir
Hotinului, oricui ar. aparținea, să fio luate pe seama Visteriei.pe
vreme de un an și arendate în folosul ei.. Costul. cumpărăturii . a,dar
cestei câtimi:de pâne;.cu al sacilor în cari urmă să fie: pusă
i
lei.
milioane
1!/,
la
ridică
fărăa socoti: transportul ci, se

y (1) gădin: 1810
Champagn
"“Intrun raport al lui 'Ledoulx către
1
Se
a
sim':următoarele :.-:
;.„«La “Valachie est dans

I'6tat lo plus dâplorable, les contributions que le

de
Divan est. oblige de lever pour los besoins de larmâe sont quadruples
pour
a
qui
,
paysan
treuz
malhei
Un
ce qu'elles Gtaient sous les hospodars.
s par
out. bien une paire de boufsek un chariol, paye jusqwă 40 piastro
1809,
do.
fin
la
oi de contribuliois. Lo compte: gândral, qui a ct6 'reglsă

la Valachie a ct6 oblige de four-

que
roprâsente une somme de. 30 millions

argent
nir :aux. Russes depuis leur entrâe. dans ces provinces, tant 'en
les boque
ce
tout
somme
comptant, qu'en. donrses. II faut ajouter ă cette
traadminis
te
Pautori
yards,, entre les mains desquels les Russes ont vendu
se
peut
somme:
tive, ont,su accumuler pour leur. propre 'compte, et dont la
, pourra 'so faire une ide de
et Pon.
monter, encore ă pră: de dix. millions
de fail. que
la. d&tresse dans laquelle se trouve, ce malheureus pays. 11 est
Qvun PAS
plus
sera
si cel diat de choses dure encoreun an, la Valachie ne
cai ame înfinilă dhabitauts
e;ees ek qavil faudra repeupler,
sans, ressour
ruin
desespoir,
deş.villages qui. setrouvent pr$ “du Danube, conduils par .le
ek de
Sislov
de
câl€
du
ie,
ont desele. el. desertent tous les joursen Bulgar
aa
Nicopoli, .0î îls:sont trâs bien” accueillis. a
est tout aussi pressuree que la Valachie, mais elle; est
„+ «La, Moldavie,

est înfiniment plus _riche,
cependant plus :fortunce..La 7ioblesse moldave.
les boyards. et îls ai
moins avide;. îl y a beaucoup plus dharmonie parmi

sans
ment, davantage la. patrie. Les Russes Pont. aussi un peu. mânagec,
guerre
si cette
doute stant plus voisine de leur Empire. Elle peut encore,

so,prolonge, se.soutonir quelque temps,
Ta

(1) Fără altă indicare de

lună şi de zi.

cit

i

tat
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: «Ce. qui a 'aussi: beaucoup .contribu6'ă la 'ruine. de la Valachie, c'est une
espăce de” guerre. d'intrigues -que: se font deux partis qui divisent entre cux
tous les boyards, Lun de ces partis a pour chef M. Varlam, crâatura! du
Prince Ypsilanti, Paulre. est: conduit par Philipesco, homme fin el: toujours
secrelement attache au: Prince : Soulzo::.Ces deux purlis,. pour se soulenir
auprs des autoriles russes,; brăguent: ct obtiennent les places d'administration en repaudant:beaucoup d'or; .cet: or:ils le. regaguent au centuple lorsqvils 'sont. en fonctions et îls -ne -peaveni le re ga ger ai en cerasanbile peuet
r
ple sous le poids des contribulious. :.. ». ..
«Tele. est: la situation: de cette majheureuse. Valachie: une province si
belle, si productive, si: riche en toute: sorte de .mines, se - trouve. abimce,
presque dâserte, en; proie ă une complâte:anarchie: en un mot offrant Paf-

freux tableau de la mistre et du desespoir, ce que sans: doute l'Empereur
Alexandre

ignore. »

„Gorespondentul

nostru, din. București arată, la 10 Martie 1810, că

în cari nu eră, cuprinsă, contribuţia de 7 lei de cap pe lună, care

eră încassată în chip fraudulos, și la întâia și la ultima zi a
Danii, ceeace o ridică la 14 lei pe. lună. |
Și pe. lângă aceste, 'săteanul ' mai eră dator să pună necontenit la,
dispoziţia armatei, pentru trebuinţele ei, carul și boii lui fără plată.
Această de pe urmă sarcină a avut: drept rezultat că, în unele ju- deţe, nu se mai „găsesc! nici trăgători nici care și că se prevede că
în curând Principatul întreg va f cu desăvârşire lipsit de vite de jug.
Corespondentul trecând! „prin Câmpulung, n'a găsit să: cumpere
nici o bucată de pâine și, la întrebările lui, i s'a răspuns căă de” 24

de, ore ţine âceaştă lipsă
„Conform

unui

n

ordin al lui Camenski,: Wransmis Divanului Moldovei

la inceputul lui. Aprilie 1810 (1 ), de către Cușnicov, se hotări înființarea a cinci linii de magazii, spre 'a, preintâmpină orice lipsă și a
ușură transportul. Intâia urmă să fie așezată pe malul'stâng al Nistrulvi, dela Camenița, până la Ovidiopol, a doua dela laşi până la
-Fălciu, a treia” între Galaţi şi “Focșani,” a'patra între Buzău și Brăila,
a cincea, între” București și Slobozia; afară de acestea, cetățile Hotin,
Bender, Ismail Și Brăila urmau să, fie aprovizionate şi «să; primească

garnizoane.

i

E

Divanul a chemat înaintea lui, în' ziuă de 1 Iunie st. v.; toată; negustorimea și toate breslele de meseriași pentru a le face cunoscut
(1) Corespondentul

anonim

din Bucureşti, :19 Aprilie

1810. -
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că,. spre acoperirea, deficitului din Visterie li s'a impus o contribuție

de aproape un milion de lei(1).
„Iată ;cheltuelile.

anul 1810)...

făcute,

i

de Moldova -pentru:-armata

-ruseaseă,

„ Pentru întreţinerea spitalelor rusești, pe lună 70.000

lei,pe an.

e

a

cc...

în

i

ca: 892.000-lei.

354.300 ».
„„ Pentru transporturi, pe lună 29.325 lei, iar pe an .
136.000 ».
pe an .... . -....
„ Pentru cancelaria Președintelui,
94.000».
-....
..
.
..
înființată.
acum
rusească,
„+ Pentru: poliţia,

„Pentru: 200.000 care lemne de. fag. a 3 lei... . ;.600.000.»:
Pentru 51.600 cetverturi grâne a 15 lei. . . . . 774.000»;

3.250.000 »
„Pentru. 6.500.000 puduri fân a.:20 lei. . . i
„5.890.300 -».
ia
ae
pa
Ti,
n'a putut află la ce. sumă se ridicau veniturile
- Corespondentul
cât costau lefile slujbașilor și întreţinerea așezămintelor
Principatului;
unui funcționar în măsură de a fi bine inpublice. După încredințarea,
an un deficit însemnat,. care se înfiecare
format, .:Visteria. are în
tâmpină până acum prin îngassareade mai nainte a unor dări, mijloc
care, nelăsând bietului contribuabil vreme să se reculeagă, l-a ruinat

Da

.-.

cu desăvârşire.

::.

goţului și lipsa

de bani care urmează

La toate aceste sarcini cari întreceau cu mult puterile ţerii, se.mai
ădăogeă, întreţinerea soldaţilor încvartiruiţi: la oamenii de starea do
mijloc, și: la, țărani, .neauziteloe. stoarceri ale Rușilor şi: lăcomia, fără,
frâu a slujbașilor. moldoveni, necontenitele .rechiziții de crupe, carne,
etc:, clăcilo. neplătite. la repararea cetăților, oprirea po - loc. a no-

dintr acest: fapt,: boala; :de

vite, recoltele rele, :judecăţile lipsite de . dreptate, siguranța publică
. pregătesc țerii pentru. viitor o soarte din“ celo
cari
neinchezeșluită,
mai nenorocite.-:.....

:....

Da

ea

pi

i

“In August 1811. izbucnise în București turburări din cauza. nouăi
contribuţie lovind 'toată,
contribuţii impuse de. Ruşi. O “asem'. enea
și în Moldova.
pus
s'a
lumea. boieri, negustori şi: ţărani,
Speranţa ce hrăniau Moldovenii că socotelile trimise de :ei vor
face ps Cicoacov:să.se poarte cu mai:multă cruțare către țara:care
suferise: atât de mult
:și.se.
făcu

pentru. ajutorul

“oștirii

au
ruseșşti,:

dispărut răpede.

Rezultatul prezentării sus ziselor socoteli a fost impunerea unei
e natură și
"nouă furnituri de 7.500.000' puduri:de fân, -jumătatîn
1

-_ (1) Idem, 13 Iunie 1810.

Daci
EL

a

(2) Corespondentul anonim din Iași, 10 Octomigie 1810.
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“jumătate în bani, a; câte 10: “parale: pudul, și care

dată în 40 de zile.

urmă: să fie: pre-

4

Această nowă rechiziție care întreceă atât de mult; “puterile: unei

țeri istovite, a adus pe boierii Divanului în cea mai maro ingrijire
și, după ce s'au 'sfătuit, s'au hotărit să trimită lui Ciceagov, la București, deputaţi din sânul lor insărcinați să-l roage ca, ținând samă

de starea de nevoie a; ţerii, să ceară, reducerea, nouăi sarcini. Au
plecat 'la București

în calitate | de 'deputaţi ai

Divanului

Marii Lo-

în Co-

gofeți Costache Ghica, și Constantin Balș, amândoi membri

mitetul-'de' ocârmuire; boierii cei: mai bătrâni și cei mai “considen
rați din ţară.
_ Una: din cererile acestoi deputaţi &eră privitoare ladispoziția luată

de Ruși ca furniturile trebuitoare oștirii să fie făcute jumătate în
natură și jumătata în bani.. Divanul. Moldovei se declară. gata să
'predeă

de plata,
toate contribuţiile în: natură, 'dar. nu. voiă să audă!

-unei: părți dintr'insele în: bani. Se: daca

temeiu pentru acest refuz

faptul că, dela “intrarea Rușilor în. țară, orice negoț incetând 'cu de'săvârșire, nu dispun de nici un chip pentru a iranstormă roadelo
n
pământului: lor. în bani.
Visteria 'Ţerii-Românești însă s'a, declarat gata să:„ plătească iîn
bani jumătate: din furniturile impuse ţerii (1).

:. Pentru. retragerea, Ruşilori se ordonă, la începutul lui August: 1812,
Divanului. '6a'să,; pregătească, un: număr” foarte mare de care pentru
"transportarea conţinutului magaziilor în Rusia. Divanul opunându-se

cu hotărire acestei cereri, i se propuse să cumpere proviziunile conae
Iei
ținute în magazii pentru '1!/, milioane lei (2).
Mitropolitul Ignatie care eră, hotărit să părăsească Țara-Românească
înainte: de plecarea Rușilor: şi :să. meargă în Austria, aveă să fie însoțit 'de Banul Costache Ghica, cu intreaga lui familie. Alţi boieri cari
se -arătase partizani: prea 'pe : faţă, ai: Bușilor, urmau să. plece : sau

chiar plecase la Odesa (3). -

rime

i

„Inainte .de-a. prezentă, cetitorului traducerea oxtraotolor a- lui Ha:
ie
lippa; cred nemerit a 'da “aici. o lămurire.:
“După: corespondentul. anonim 'din București, suma ce o plătiă, la

1810, un țăran din Țara-Românească, ca, bir și contribuţie de răsboiu;
:

0) Corespondentul anonim n din Bucureşti, la 2 unie.
(2) Idem, la 13 August 1812.
(3) Idem, la 20 August 1812.
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se ridică la 259 lei pe an: plus deosebitele! rechiziți înn natură, plus
corvezi de tot felul, plus jaful zapeiilor.
“Ledoulx, în raportul lui dela 1810 citat mai sus, evaludăzăi totalul
sarcinilor unui țăran posedând o pereche de boi la 40 lei pe lună, sau
480 lei pe an. Vedem 'că amândouă izvoarele concordă, căci cu'bună
'samă că, deosebitele rechiziţii, corvezile și jafurile reprezentau O.
sumă care nu se putcă depărtă mult de diferența dintre suma reprezentând contribuţia în bani (259 lei) şi cea de 480 lei a: ui Ledoulx, care -reprezentă după el totalul sărcinilor unui sătean. *
Leul la 1810 valoră: aproape un franc, deoarece valoarea; galbe-

nului olandez care valoră aproape 12: franci fusese: stabilită la 12
lei. Deci țăranul român plătiă la 1810 suma; de 480 lei de astăzi

reprezentau. o „putere, de cumpărare de multe ori

cari, în acel an,
mai

Iau

n

i

mare.

* Dacă astăzi țăranul român de stare mijlocio. ari: constrâns să,
răspundă statului, în bani, corvezi și producte, o valoare de 480 lei pe
an, cu bună samă că cei mai mulți din ein'ar fi în stare s'0 achite
şi- că țăranimea 'arifi adusă la sapa de lemn' în timp foarte scurt.

unde .vine deci că țăranul dela 1810 eră în stare să plătească

"De

ii
asemenea, sumă de bani, care ar ruină po' cel de astăzi ?i
-.
„Răspunsul este foarte simplu.
"Țăranul român de acum :o sută, de ani se.folosiă de. cât :pământ
îi conveniă în schimbul - clăcii statornice de 12 'zile: pe an, plătită,
aproape pretutindeni în “Ţara-Românească, în bani, şi a dijmei drepte
din zece una. Să fi cultivat un pogon sau douăzeci, plata bănească eră
tot

statornică ' și “echivalentă

valorii

celor

12. zile de: clacă,'iar

ca dijmă, dacă făceă pâne multă, dădeă mult din 'belșug, iar din sărăcie puţin. Grânele având preţ din cauza aflării. în țară, a armatei,
luă pe dânsele' bâni: buni, iar pe pășunile întinse, cari erau:mai "mult
ji „i
sau mai puțin slobode, ridică aproape câte vite voiă. . uzurde
: Acestui regim al stăpânirii pământului, în vigoare inainte
parea rogulamentară, datoriă. țărănimea română “uimitoarea elasticitate

și uriașa, putere' de rezistență cu care 0:vedem mânţinându-se “în
niște ' condițiuni cari ar ucide fără îndoeală: pe: urniaşul său: de
a

astăzi,

Tată acum 'extractele D-lui Malippa;. ele cuprind nu. numai 'dosarele privitoare la dări și furnituri, dar și altele privitoare la chipul
în' care

cu acel

funcţionă

prilej.

serviciul aprovizionării oștirii 5Și abuzurile săvârşite

ae

a

E

a
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„+, Divanul . Principatului,.“Țerii-Româneşti (1), în urma. intrării neregulate a
dărilor, a întâmpinat greutăţi să, plătească, pentru spitale şi pentru
. porția
de carne -a armatei,

suma de 425.189 ruble sau 1.064.475 lei pe an. Divanul

Moldovei a. fost. mult mai regulat: până la Iulie 1808 izbutise să plătească
spre acest. sfârşit, 117.184. ruble,pe când cel.. din Țara-Românească,. plătise
numai 28.881 ruble.: Propunerile Marelui Vistier, Constantin Varlam, (mai pe
urmă. consilier ide Stat actual și oaspe distins al Basarabiei în anul 1823),
care, tindeă, să: sporească.
birul pe liudi (unitatea impozabilă), n'au:fost ad:
mise de către Divanul 'Țerii: Româneşti, care a..preferit să ceară un împrumut
de :500.000 „lei, din. cassa. împărătească pe termen de un an. Această cerere

a fost răspinsă, de către

Comandantul
.de căpetenie sub cuvânt

măsură nu,eşte: necesari...

pi

i

i:

-

că «această

|

il

„ Deoarece.
eră lucru; vădit că rezerva Valahiei pentru aprovizionarea. armatei ruseşti se istoviă în Maiu 1808 (2), Divanul Valahiei dădi prin Cuşnicov..o petiție Comandantului suprem, iPrincipelui Prozorovski, pentru ca

locuitorisă
i fie scutiţi de. darea în natură «până la recolta ce aveă să. fie».
Comandantul suprem. văzu. că, este: absolut trebuitor să iea măsuri; pentru

a aprovizionă magazinele; din Focşani cu furajul și proviantul . necesar

pe

5 luni, luat din. magazinele -fiscului, pentru întreţinerea armatei care se află
în Valahia, cu condiție
'ca transportul proviantului să fie efectuat. prin mijloacele ţerii, fără

osebită

plată

din partea,

fiscului

împărătesc.: In

aceeaș

vreme, Comandan
suprem;
tul.
dispuse 'ca, Cuşnicov să trat
cu,eze.
întreprin-

zători de :nădejde cari:să procure, la Focşani,- pentru completarea . aprovizionării magaziilor de. acolo, proviant, şi furaj din magaziile: împărăteşti. de

„peste Nistru. .Din Focşani pânea, și furajul aveau a fi transportate în magaziile aflătoare

tina, Craiova

în următoarele

oraşe.ale

Valahiei:

București,

Buzău,

Sla-

și Ploiești. La acele puncte Divanul aveă să adune. din noua

recoltă, rezerve de .pâne și de-furaj în ; cantitate, după cum raportase: Comandantului suprem prin Cușnicov. Transportul proviantului din magazi-

nele de peste Nistru la Focşani . îl. “luau asupra lor negustorul; de:;întâia

clasă, din Odesa
: Nusin -Rapaport, : proprietarul podolean Comit: ele
Baltazar
„Comarovski
-şi C-ie, negustorul de “întâia clasă din Cameneţ: Podolski
lanlel ,Braunstein

și Polcovnicul Manolache

Balș. La Mobhilău, la lulie- 1808,

se făcii peste-Nistru..un pod, care eră menit să înlesnească transportul pânii
„(1],No,,68.; Despre suma cheltuită pentru. întreţinerea

spitalelor și furnisarea

cărnii,

Halippa, Tpyau,I, p. 363.
DIR
(2) Despre atribuirea pentru armat
din Valahia
a
a unei proporții de cinci, mii din

gazinele aflate în' Focşan
şi despre
i transportul la Focşani din rezervele,de proviant şi
de ovăz de peste Nistru fiind întreprinzători : Graful Comarovski şi negustorii Rapaport
și Braunștein.

ARIIIVA
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şi a .furajului; preţurile. transportului
pe: ceas: de

parale

17

fiecare

car...

DIN

CHIȘINĂU,

din, Podolia 13 „Focşani, fură, fixate, la

Se

lui, Isac

citează următoarele staţii

de

ua

fa

...

în, fiecare

„Multe sute. de mii de, puduri . de, fân; se preătiau
armată.

87

II,

an, “pentru

depozit îîn; Basarabia, „de azi:: Vadul

Mârza, . Sărăţica, (ilotărniceni) ;

(Greceni);Tigheciu. (Codru);. Sari

Oriuleni,. Chişinău, Boşcani, Negreşti, “Tuzora, Voleineţ,. Bender, Şișcani, târ-

gul .Orheiu, Sărăteni (Orheiu); târgul Soroca, Hăsnăşăni, târgul „Mobhilău,
Chetrosul : (Soroca) ;.. Briceni, Bălcăuţi . Şişcani (Hotin) ; Pânzăreni, "Ulmi,
Bordea, Gherman, Larga, Tabăra, Rezina, "Boldureștii (ași), Chilia, “““Patar
Bunar, Caltabuga, şi 'Labac, tocmai, în, Bugeac. Peste tot în raza Besarabiei
actuale se pregătiau în fiecare an 1.7752 56 puduri de fân. Pe lângă fiecare
depozit se găsiă un. funcţionar, al Divanului, răspunzător pentru împlinirea
contractelor. de: către furnisori îîn ceeace. priveşte pregătirea fânului și pentru

|
asigurarea cătimilor adunate Me
adin parea
magaziilor
“clădirea.
Grupenski,
ui
Mulţămită zelului ispravnicul
moldovenească. mergea mai. repede, decât, „acea din „partea: muntenească.
La început, pentru depunerea, provi iantului, so dăduse clădirile mânăstirilor

Samuil pe, partea mol-

Sf. loan pe. partea Ţerii-Româneşti; și Si. Prooroc

pg
Pepi
dovenească.
a
“Oinari,
"sațul!
nea,
ai
depozitele.
fost
au
a
Cu deosebire: importante

două. ore depărtare d6 Focşanii :.moldoveneșşti și de cei! munteneşti cati se
contopise. aproape ca două jumătăţi ale aceluiaș oraş, dar autorităţile” erau

deosebite în ficare parte, după chipul vămilor. fruntarioi. In titlul. dosarului cu

€ 41.000 certverturi ; tot, proviantul de, pe. malul Nistrugreşeală se vorbeşte de
lui, adică din Rusia, care eră'să fe, depus la Focșani, „se ridică, la. 82 .000
i
cetverturi,, câte 4l .000. în fiecare parte (2)
În urma cererii. arendașului podurilor “umblatoare dela orăşelul Atahi

în dreptul Movilăului,;cerând-plată pentru trecerea a 998. „căruţe, 2.063: cai

şi boi şi 2.449 oumeni de ai. armatei, pentru cari se prezentau | cvitanţii, Comandantului de căpetenie,: Prozorovsli a dat: următoarea. rezoluție.; : «Petiționarul este un prost, precum și acel care a dat cvitanţele ;. fiindcă pentru
trecerea “lucrurilor fiscului pe podurile umblătoare, nu se, cuvine nici o plată». Şeful. afacerilor. de fruntarie pe.ANistru eră Generalul: Maior, Ilie. 'Filipovici “Catargiu. Drumul poştei dela, Iaşi la Hotin treceă, "prin "satele, Mailoștt)

din

dreapta

Prutului și Gherman din

stânga aceluicaş

ep

at

râu. “Podul! um-

si
at

a

«(). No. 51, Despre desemnarea; locurilor „de pășune, şi despre pregătirea fânului pentru
cp A EI af
ta
armată în Moldova şi în; Valahia, 808, ibid.; p. 367..
„.[2): No. 81. Despre desemnarea. locurilor. de pășune şi despre pregătirea ( fânului pentru

armată în. Moldora şi în. Valachia, ibid, p. 367, i i

șî.

a

ta

ius

tina
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blător | pe “Prut '6ră ținut aa: proprietarii satului: Gherman; Sulger
easa Scor:

țescu şi-Teodor Voinescu.. So vorbește de'un 'imare podla: Iași, cu': totul

diirăpânat,

cu Tume

'de. „Șerban ” Vodă, acum neesistâna,” care “uniă'! ve:

chiul palat. cu Bf: “Spiridon (iz

i

a situa

- Pe la” mijlocul" lui Maiu- 1808 2), “oastea rusească din Moldova
îîși isprăvise
proviziunile: de! hrană"; şi “de nutreţ; Comiindantul de "căpete
nie, Priicipele,
Ă. A. Prozorovski ':a “dispus :de 'cu' vreme «ca! 'comisia: princi
pală de apro=

vizionar, care fincţionă îin Iași sub” conducerea 'Consilicrului de: răsboiu
Stepanovici Grabovski, să aibă neapărată grijă a aduce din magaziile
:fist
cului de peste, Nistru proviantul- trebuitor! la, magaziile: divizionare!
al6''ar.

matei” aotive,. câri''so găsiau la: Iaşi, “Frumoasa

şi "Tecuciu: Magazii “deals

fiscului“ se! 'atlau Ia „Camenicţ Podolski, Grudeţe, Proscurovsc.: Medjibo
jsc,

Leticevse/ Stao Sineavseii i Hmelniţe,” Vibiţe; Gaisinse, ' Braţlâv
se, “Tulciusc,
Barse, Baltoysk,
Olgopol, Ivaneţ, Moghilev, “Iampol,: Rașooy, ! Dubăsari,

Tiraspol; Ovidiopol,: “Odesa, Nicolae şi chiar în ' Oceacov..
mit
“In privinţa, .- ăprovizionării, armata din Principate fusese iimpărţită în
î i chipul
4
His iai

te
i
iurimător :ca
îi
IL Corpul do! sub" “comanda 'Generalulii Locotenent: Miloradoviei îÎn: Tară-

Românească, (cu cvartirul general în București).

tim

“IL Corpul principal cu “marele evastir general, în: Tecuci,

iii

ii

,

IIL. „Corpul de! sub comanda, Generalului- Locotenent Martoy ta Dunăre),
aa
ii

“IV, Rezeryele,

ei

căii ȘI: (NINE

;

ii

:

N

i

pre

tit)

„Aceste patru împărțiri” s8 mai dubtipărțiau precum: urmează : -

a) Detaşâmoitul Goneralului-Major” Isaiov
1, În: Oltenia, pe: lângă „Craiova;

6) Corpul''de lângă București” în “Valahia Mare;
ce tin
--6) Avant-garda, corpului principal sub comanda Geheralului-Maior
Voinov,

lingă, Buzău;

tt

tea

n d), Posturile de: sub” comanda Genaralulut

tt

air Hitroy, „po lângă Galaţi

Reni și Cartal;
ia
ii
ati
0) Corpul : a lârigă Tobac” (vechea.„numire ” a “Boeradulis:
sub“ 'coimaridă

Gensralului-Maior' Hamper ;FE

.D Detașamentul ! dela Tătar-Bunar ; 1"

“i

:

pi
..

is

9) Corpul principal aşăzat pe Siret: şi pe Birlad sub comanda Genoralui
lui:
.
Locotenent Essen 1 Şi a
n.
pie
.
i i
i
o
EI e
PP
i
pi
ate Lu. ei
;
De
pucete
pe
ERE
e!
NR
NED:

Pete

rasa

(1) No. 94. Despre lămuririle cerute dela Divan asupra pădurilor şi a trecătoar
elor şi
'despre arendașii lor 'spre 'a satisface transportul trupelor și a muniţiuni
lor, ibid; p, 372:
(2) No. 131,

Despre aprovizionarea armatei 'din Moldova

cu: proviziuni

aduse dela ma-.

'gaziile impărătești do peste Nistru de către antreprenorii Medelnice
rul Teodosie, “Cămiparul Pruncul și negustorul Ursul, 1808. Extract Halippa in Tpyaaa,
II, p. 354 iii

.
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„.h) Garnizoanele: din.Cameniţa Podolski, Hotin, iraspol, Akerman, Ovidiopol, Chilia, Sulina, (flota), cu escadroanele de rezervă, din: raialele ; Hotinului
şi a Benderului şi companiile de geniu din. cetăţile Camenița, “Firasopol şi
«i
FE
i
EI
Ovidiopol.
se puteă
mare
de
atât
întindere
o
pe
Aprovizionarea unor trupe răsfirate
cu
însărcinaţi
agenţii
aduce la îndeplinire în chip mulțămitor numai dacă

mult. zel şi deo-

asemenea misiune se devotau sarcinii încredințate lor:cu
vit

7

sebită energie.;;

er

a

ie

PE

a

Dar, din „nenorocire, Consilierul de. răsboiu | Grabovski. nu. justifică de
zi
a
loc încrederea, ce. Împăratul o pusese într'însul.

Comandantului. de „căpetenie,

„Incă. din lulie;,1809, începură . si.,sosească

din. partea comandanților . de. corpuri, plângeri. împotriva neexactităţii comisiei de aprovizionare. La August. Prozorpvski: "se. vedea - nevoit, să:.scrie ui
Grabovski

::

z!; u«Dispoziţiunile- nebunești,:
grijire în funcțiunea atât, de
- rirea Sa Impăratul, s'a vădit
- care -este :bățătoare la..ochi.
mai cu samă. în momentul
trebuiau

să fie. complete»...

ta

a

pate

te

i

Tai

pe

negligența și, neiortata "Domniei, Voastro. neînînsemnată : încredinţață Domniei: Voastre: de Măprin neîndestulătoarea aprovizionare a. armatei
Din această pricină: pagubele:sunt. nenumărate,
de faţă, când, toate, pregătirile pentru: răsboiu
sii:

iat

d

spot

sl

„„Incredinţându- se: de incapacitatea absolută a lui, Grabovslii, Comandantul
de. căpetenie sa:adresat ; „Preşedintelui. Divanului, Senatorului S. S; Cuşnicoy,

lăsându-i latitudine să, „dea Divanului: moldovenesc. întreprinderea transportului

ri

giant

proviziunilor.: d

n

fana

rnni

„„„Ou ajutorul ; energic, al lui Cuşnicov, Divanul. isprăvi. în, curând+ această

afacere, încheind contract: pentru transportarea; proviziunilor. fiscului cu: Me:
delnicerul Sandu:Teodosiu,.cu negustorul evreu: David. Ursul şi, mai târziu,
cu! Căminarul

Pruncul.

își

Tae

e re ti

prea

te

Dinti

a

rs Conform. punctului al, doilea, din, stipulaţiunile” contractului; "antreprenorii
so, obligau, între altele, :că: ctoate; carelo ce. sunt obligaţi ;să le dea, trebuesc

să. fie'tari,. de nădejde: pentru încărcarea. proviziunilor şi a furagiului, având

acoperișuri. bune, căci; dacă, se va face stricăciune + ;bucatelor, : atunci! -hoi,
|
pentru acele. proviziuni ;ce;se. vor strică, vom. fi datori: să răspundem»:

glăsueşte :.: «Divanul trebue ; să plătească: pentru trans-

„i AL 1-lea :punct

portarea. proviziilor şi a-furajelor 'la : magaziile . indicate, câle 22; parale. de
- car pe oră. Incărcătura se va socoti în chipul următor ::
e
î “câte. 6: cetverturi “făină "ide: fiecare car,
ip!

agata

DB

Iei

;

„Srău :pain

.

pi
e

a

e

SN Ovăs DDD
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"“Iar' numărul ceasurilor delă uni:loe lăaltul 'se va: socoti în felul “următor
:
“ Dela Slobozia la: Galaţi 53 ceasuri,- „
D
i
Ie
Saca
Tira
spol:

»

Dubăsari

it

BAG

pi

» Frumoasa 40

»

rw Grecenii
AD

pi

iii

i

SE

pr

a

ie

i
"Raşcov'::::»! Galaţi: BD
ii
De
o
Tiraspol » Frumoasa li»:
SE
N
E E
Chezăși răspunzători pentru antreprenori au fost Visternicul Alecu
Balş

și Visternicul' Iordache Roset Roznovanu.” ii -

i

Magaziile înfiinţate de țară la Focşani(1) erau administrate de. Clucerul
Alecu Nicolescu, rânduit spre acest: sfârșit de Divanul Valahiei. Inţelegându:se cu' ajutorul: lui; Vameşul Costache Paraschivescu, el. 'se -apucă'
de ma-

nopere' din cel6':mai inecinstite. ' Fiind: însărcinăt să cumpere “pentru

gazii pâne şi. furaje după preţuri stabilite,

Nicolescu

estorei,

ma:

rezervele: ţă:

rănilor cu' preţ 'redus și primiă pânea: cu o măsurii deosebită : aci obișnuită
și legală, ! numiti chilă, trebuia“
să fie de 240 ocă, iar Nicolescu o luă de
392
:ocă,
tea
a.
, to
i a
:
. poe
ae
II
i
EREI
-

"Toată pânea :cumpăra
prin” tă;
asemene 'mijloace dădea

E

!

Ea

i

excedente: pe 'cari -

Nicolescu: le :transporta' îndată,
cu locuitorii satelor vecine, la aşiizarea' lui şi

le depuneă

în hambarele

sale. E de necrezut

că. aceste exacţiuni

n'au! îm-

pinspo ţărani 'să“denunţe; toat
: aceste
e mânopere ale lui Nicolescu 'revizo-

rilor! lui Cuşnicov:: Convirişi :de' faptul că'au ascuns şi au luat parte
la câş-

tiguri “ilicite, mulţi isprăvnici' și alți: fancţionari pământeni"ai: Valahiei au
fost depărtaţi judecătoreşte din posturile lor. Caracteristic -:este căj când
căzu nenorocirea peste: Nicolescu şi el fu' pus sub judecată, atunci:fu pusă
la” cale următoar
' şiretenie
ea : toate hambarele lui: Nicolescu :-fură. din. nou
arătate 'ca aparținând 'complicilor lui secreţi, fiecare ham
altuia
bar
dintr înşi,

şi aceştia, mai cu samă Paraschivescu, cerură lui Cușnicov ca:.să:fie
despăgubiţi” pentră: pânea și furajul“ luate, ziceau ei, din - hambarele
"lor. Dar
în loc: de a! le!împlini :cererea,; Cușnicov' porunci să se facă
6 'aspră: urmărire” care! avu :drept” rezultat că mulți: funcţionari pământeni
în activitateai

Valahiei: luase parte;la necinstitele manopere -ale lui Nicolescu,
..-:. :

-

Divanul: Principatulului: Moldovei (2):a reclamat lui Cușnicov,
cerându-i să

tragă la: răspundere pe îngrijitorul de proviant de pe timpul lui Ipsilant,
pe
Clucerul Anastasie Sarartu, pentru singurul teimeiu că, la Divan,
nu se găsiau

ie

pe

IE

DR

Da

(1) No. 133. Despre revizuirea magazinelor; înfiinţate in Valahia
și despre satisfacerea
Slugerului Paraschiv pentru orzul luat 'dela dânsul, 15 Maiu
1808, Halippa, Tpyata II, 353.
(2) No. 138. Despre trimiterea lă București a Clucerului
Anastasie care se găsiă la
Hârlău, spre a da socoteală despre cumpărarea proviantului
cu care fusese insărcinat de
Domnitorul Ipsilant, Maiu 1808, ibid., 358. .
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rapoarte despre sumele cheltuite de către -Sarartu.: Acesta s'a: desvinovăţit '
bine faţă de Cuşnicov, învocând aşăzământul local, care eră în putere la depunerea

Domnului Ipsilant: și după

cere

care. «nu ::se poate

Domnul să sloboadă vreun atestat», adică să dea acte
sumele cheltuite.. Increderea Domnului: iată: atestatul
Cuşnicov puse să: închidă dosarul. Sprea preîntâmpină
re!nea dela sate ''şi dela oraşe:
pentru populăţiu
povăra

dela

-însuş

indreptătoare despre
cinstei “lui: Sarartu.
orice” jignire şi îmdin partea .:armatei

dislocateîn' evartire de iarnă, comandanții acesteia .orau obligaţi să:iea dela
de iarnă, certificate, arătând
ispravnicii ținuturilor, spre sfârşitul sezonului

că! trupele încvartiruite în: deosobitele localităţi : ale ținutului : cătune, sate

sau oraşe n'au'pricinuit locuitorilor nici un feliu de pagubă, n'au luat nimic

fără bani şi au plătit toate alimentele trebuincioase lor;singura îndatorire: pusă

locuitorilor eră punerea la dispoziţia soldaţilor a cuptoarelor lor pentru cuacerea
pânii ceo făceau cu făina dată de Stat: Astfel de certificate se: luau dela isprăv-

nicii în timpul când armata treceă dela cvartirurilede iarnă în cantonamente.

Comandanții de divizii trimiteau toate certificatele de asemenea natură la cancelaria- lui Cuşnicov, solicitând dela Preşedintele :Divanului, spre a:o prezentă : faţă
Comandantului suprem, încredințare în rezulă despre purtarea trupelor
iea
să
acesta
'pentru 'cae:
Divanului,atel
de locuitori.: Cuşnicov înaintă certific

'cu rapoartele
copii de pe 'ele' (înapoindu-se originalele), spre a fi controlate
a
tast
0
:
Divan.
la
trimise 'de:isprăvnicii deadreptul

” comi:: Dacă, vreun ispravnie .raportă că trupele încvartiruite în ţinutullui

în .
sese abuzuri, atunci se rânduiă o cercetare făcută de:0 comisie mixtă,
care luau parte :atât': reprezentanţii armatei ! cât şi: ai 'autorităţilor “locale
că vreun abuz “ fusese săvârşit, 'se' hotără: suma

şi, în caz .de:a se' constată

care se plătiă din sumele : datorite de'Visterie
cuvenită spre îndemnizare,
're:: conform u
pentru întrâţinerea! armatei, iar. soldaţii vin vaţi so pedepsia
n i
tt
ti
ti
gulamentelor:militare. în: * i:
:că
v
Cuşnico
lui
raporteze
să
datori:
erau
Comandanții diviziilor asemenea
nu. luase

'€i nici '.pentru
nimic fără bani, nici “pentru

Ca: pildă 'ivoiu

Stat:

veproduce':raportul comandantului corpului de iarmată,-a 'Locotenebtului-Ge-

- Conte 'Langeron, dislocat în Basarabia: (Bugeac), datat din satul Tobac
neral
Serghie;
(azi Bolgrad) din. 10-lulie 1808 :.; «Milostivul meu Domn “Serghie
'timpul
tot
în:
că
Voastre
i
vici ! Am onoare a aduce la cunoştinţa Excelențe
AkhkerBender,
în
de când am petrecut peste hotar precum şi a şederii mele
! proviziuni
man, Chilia, Fălciu şi în Basarabia, n'am luat niciodată “nimic,
+

LI

a

ai

i

.

.

pa

„i

le ce trupele sunt da(1) No. 186.. Despre buna stare a -locuitorilor. şi despre chitanţe
pagube, ibid., p.II,
pricinuit
au
nu
că
toare a luă dela ispravnicii ținuturilor, arătând
"
p. 3609,
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de, hrană sau altele în mod fraudulos fără a plăti singur.

tanţii -mei,. ci am. plătit totdeauna.

proprietarilor

sau

prin aghio-

şi locuitorilor toți banii pe

deplin, după cum mi s'a adus la cunoștință
'că Divanul:a
furniseze toate cele trebuitoare după cererea mea.
„."«Pentru.ca Domnii. ispravniei sau” alți funcţionari să
nu
torizaţia Divanului, de aceea supun respectuos Excelenței

hotărît să ni se
a
a
fi abuzat de au„Voastre, că, dacă

vreodată
. vi se va prezentă spre.plată „vreo socoteală oricare
a

mea, acea

socoteală va, fi falşă, căci eu. totdeauna.
am. plătit în bani pentru tot ce.am :
luat
...

PR

Ni

e

e

DI

a

':* Din .Martie și. până în Iulie sa plătit de Divanul
Țerii-Româneşti(1) pentru
cumpărare:de crupe pentru. oaste, după -chitanțele
lui Krulicovski, comisar

de : aprovizionare. cl.: 8-a, 60.0
de. lei.:
00
. tă de astfel de cifre,. Visteria
Ingriji
a cerut lui Cușnicov să suspende. darea de bani în
loc de crupe, luând măsuri
pentru

imediata transportare de crupe. în natură, din
magaziile militare din
Focșani, la toate maga
dinzi
:'Ţara
il
-Român
e:
ească. ..
a

- “Dar crupele. se. puteau: transportă numai într'o
anumită proporţie. de făină, care: nu se găsiă ;încă depusăîn Focşani, din
care pricină 'satisfacereă
cererii -Vistieriei afost întârziată şi sa urmat,
să se dea soldaţilor bani în

loc. de. crupe.: Cerealele adunate: fără. bani,
(lipsa

a. fost

numai.

la '0rz) au
şi fost repartizate pe. la magazii, în conformita
te
cu ordinele date de Principele Prozorovski. Punctele principale de: depozi
tare au fost, în: Moldova:
Galaţi, Tecuciu, Bârlad, Fălciu; și Iaşi ;: iar în
Muntenia: Focșani, Ploești,
R.- Vâlcea,

Buzău, București, Slatina şi Craiova.
eee
fa ru
-:. Suhanov (2), locotenent, s'a: judecat pentru
vânzare de fân cazon În! mică
cantitate

:(20.000 puduri)

diferitelor persoane din raiaua Hotinului,
de predilecţie arendașilor. evrei. El; luă fânul- dela
diferiți locuitori cu chitanţă “pen:
tru aprovizionar
ea

boilor slabi .ai: acelei părți a depozitului

ambulant,: care
își aveă reședința în ținutul Hotinului
și se află sub dependinţa - comisarului de proviant
de cl..8-a Luchin.
a
a4
FL

«Din Ianuarie și până, în Aprilie 1808,
au fost luate

de

către:

Suhanov,
după chitanțele prezentate Divanului, de.
vânzători, peste tot 30.237. puduri
de. fân, dar

afară de -acesta Suhanov a mai luat fără, chitanţ
ă 'o mare ! canțitate.de fân dela oameni proști, lipsind pe.
vînzători de orice : posibilitate
de a dobând
plata. i.
fânului predat lui. . ...
ae
(1) No. 301.

Despre

eliberarea, de către Divanul Valahiei a banilor
trebuitori

părare de crupe pentru trupe, 1808, ibid,

:

spre

cum-

(2) No. 315. Despre procurarea de informa
ţiuni Tribunalului militar din Iași, trebuit
oare
în afacerea sublocotenențului Suhan
ov al depozitului ambulant,. dela.
26 Iulie, anul 1808,
ibid,
i.
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Furnisarea-(1) armatei active ruseşti cu proviziuni şi furaj alcătuiă principala
grijă a guvornelor de pe vremuri ale Principatelor. Vistierul Filipescu în Mun-

tenia şi Roset Rosnovanu în Moldova nu prea îşi dădeau toată osteneala ca
să aducă la îndeplinire ordinele lui Cuşnicov cu privire la furnisarea furajului și a proviziunilor dela locuitorii ţerii. În urma raporturilor anterioare ale celor două Divanuri şi ale Comisarului principal de aprovizionare :
Cazimir Pavlovici Culicovski, Cuşnicov a hotărit si se adune din recolta,

anului 1808, în Țara-Românească, 73.881 chile de grâu şi 96.509 chile de
orz, (ovăz nu se găsiă în Principate) ; iar în Moldova 40 de mii de chilo de
grâu și 40 de mii de chile de orz. Din cauză că nu s'a putut adună atâta
cantitate, lucru constatat în August, s'a îngăduit Divanului din 'Țara-Românească să completeze suma prin 7 mii cetverturi de mălaiu (meiu). In Moldova, însă
s'a mai putut adună, peste suma cerută, încă 5 mii cetverturi de mălaiu. Pe lângă
aceasta proprietarii din Hotin au jertfit sume foarte mari pentru cumpărare de

proviziuni până la strângerea recoltei anului 1808, iar boierii din Muntenia au
dat pentru satisfacerea cerinţelor armatei, până la noua recoltă, din prisosul de care dispuneau. Adunarea furajului conform condiţiunilor de furnisare sa făcut după măsuri foarte potrivite.
Alcătuindu-se tablourile, arătând cătimile de [uraj ce trebuiau predate,
ele au fost: trimise în ţară, -la isprăvnicii. In astfel de condițiuni, la
începerea operaţiunilor
de strângere, fiecare locuitor ştiă câtă cantitatede

furaj sau proviziuni este dator să dea şi să transporte la magaziile Statului (în saci anumiţi, plătiți de.către Visterie cu câte 20 parale unul). La
magaziile
de primire, pe lângă ofiţerii ruși cari primiau proviziunile şi eliberau chitanţe în rusește, se găsiau în permanenţă şi funcţionari ai Divanurilor,. cari controlau chitanțele şi însemnau cât a mai rămas să se iea dela furnisor din proviziunea la care se obligase. In acest chip toate transporturile nelegale, făcute cu deasila în anul 1807 de către ispravnici, "cari

„adunase prin acest mijloc averi însemnate,

au

fost zădărnicite pe viitor.

Autorităţile pământene erau' astiel faţă la regulata, predare, din cauza, 're| gulelor luate, bazându'se pe statistice și control. Fără alte greutăţi deosebite,

până în Septeimvrie erau la dispoziţia lui. Cuşnicov 315 mii de cetverturi

de pâne adunate fără bani (neajunsul fiind 'mai ales la orz), cari au fost
împărţite pe la magazii conform hotăririi Principelui Prozorovski. Punctele
unde se aflau magaziile principale erau în Moldova : Galaţi, Tecuciu, Bârlad, Fălciu şi laşi ; în 'Țara-Românească:: Focşani, Ploeşti, Râmnicul-Vâlcii,

Buzău, București, Slatina și Craiova.
(1) No. 817. Despre umplerea magazinelor cazone cu proviant și ovăz din pământul ambelor Principate, dela 27 lulie 1808. Ibid.
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“Infiinţarea depozitului imobil dela Chişinău (1) a coincidat
cu îndepărtarea din
funcțiunea de inten
dent general al magăziilor armatei a Consilieru
lui de răsboiu
Grabovshki, faţă de care Prinţul Prozorovsk
i pierduse orice încredere; și cu

numirea în locul lui a. locotenentului: Andreiu
Iv. Cernov,. Ini ordinu

l său
către Cernov, dat. la 10 August 1808, Prozo
rovski - seriă. cu privire “la ma:
gaziile de. depozit 'din Chişinău și din satele
din apropierea. acestui târgușor;
că trebue ca ele să nu fie mai departe de Chişi
nău decât 15 verste, dispunând
să se adune toate furgoanele aici, atât cele ce
se puteau trage cât și cele ce nu se
puteau trage de boi provenind din Podolia,
cât şi din-Hotin şi ori und s'ar găsi

asemenea furgoane. să fie aduse în depozit.
In guvernământul. Podoliei: fur:

goanele erau ţinute. la dispoziţia Consilieru
lui de
toamna cumpărase fân :aici.:
Ra
CIO

In jurul Chişinăului însă se

răsboiu
Ia

Grabovski, "căci
Ca
SLI

găsiau păduri în deajuns conţinând și fân îndes:
tul, tot aici se puteau face și popasuri
și despre âcestilucru fusese înștiințat
Cuşnicov.

La luarea în primire de către.Cernov a magaz
iilor mobile; său găsit
în ele 50, subofiţeri, 244 soldați, 3.024 vizitii
; 5.306 de care, 10.306 boi:
Magazinul. se împărţiă în 4 părți, fiecar
e parte în 8 transporturi *sau -partizi,
a
câte 125 de care în fiecare transport. Toate
partizile erau însărcinate să
aducă proviantul dela depozit în lagăre,
sub şefia unui intendent particular,
iar alte transporturi sub. supravegherea,
ofițerilor de transporturi. Principalul

rău, din cauza căruia magazinele mișcă
toare ajungeau în deplină confuziune
;
constă în faptul

că înșiși şefii de transporturi! se îmbăt

au în mod oribil;
iar de soartea, boilor şi a cărăuşilor
nu se intergsau de loc. Sărmanii cărăuș
i
orau vrednici de plâns; ei erau în sdren
țe;:iar boii muriau din cauza 'relei
.
Întreţineri, precum „raportă .revizorul
Saviţli lui . Cușnicov. : Se : raportase
cu. prilejul unor transporturi că,:.
în câtevă zile, au' murit 200: de
“boi;
“În cea mai mare
parte. din . cauza :gerului

cumplit : din:

iarna "anului

Extractul, care urmează alcătuește:
un document de o .:importanță
capitală. El conţine, socoțeala amăn
unţiţă și a tot, ceeace: cheltuise
Moldova, pentru oștirile ruseşti
în “cele dintâi:zece luni: ale“anului
.
1808. Cifrele date de Divan. sunt
absolut incontestabile ; . ele do-.
vedesc că, ştirile. reproduse “mai
.sus, .:ale .celordoi
. corespondențţi:și :
ale consulilor. francezi. în:
țerile, noastre
n

privinţa

sunt, departe

“mărimii

sarcinilor - co: apăsaur

de a fi exagerate. ;.;..
DIODEILIA IN

O

.

(1) No. 351. Despre construirea de
magazii-depouri. mobile
apropiere,

1608. Extract Halippa In Toy
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- Încă delă sfârșitul li Iunie” (1808) sosiau la "Divanul Moldovei
(1): informajiuni alarmante asupra stării materiale și a dispozițiunilor
locuitorilor.
Atât rapoartele” ispraviiicilor cât şi informaţiunile particulare
conglăsuiau
peâtru a “arătă satele ca gata, din cauza birurilor apăsătoare, a corvezilo
r,
a? orânduclilor istovitoare şi a relelor recolte, să se împrăștie : în
toate
părţild fâră gând: de întoarcere, numai spre a scăpă de sub o atât de
nesuferită, asuprire. Aceste tendinţe nenorocite se lăţiau încă din primăvară. In
urma unei ierni ncobișnuit de :aspre şiș de prelungite, precum șia lipsei de fân,
ţăranii pierdură, cea mai mare parte a, vitelor de muncă: ciuma a ţinut până
în toamnă. Gerul mare distruse cea mai mare “parte din semănăturile: de
toamnă, iar cele de primăvară fură reduse la un minimum în urma scăderii vitelor de muncă. Adesea so vedeau cum 5—6 țărani, cari fiecare fusese_ un gospodar de sine stătător, acum alcătuiau din patru boi despărecheţi
'din cei rămași în vieaţă, un plug spre a ară de abiă a zecea parte din
pământul . ce seară obișnuit. Spre culme de nenorocire, primăvara fu uscată,
popuşoiul (porumbul) se făcu numai lângă codri, în Moldova de sus; dar
grindina şi vărsarea Siretului, a Prutului și a Moldovei distruseră cea: mai
mare parte a semănăturilor, stricând şi fânul. Spre toamnă s'a văzut că atât

mălaiul (meiul) cât: și. pe alocuri popuşoiul (porumbul) erau îndestulătoare
pentru” a feri populaţia de: calmitatea foametei, dar nu eră de loe pâne
pentru: vânzare (export); De altmintrelea * despre: comerţ nici nu eră de

gândit pentru' moment. Pretutindeni" pe. drumurile mari: se săvârșiau omo-!
vuri crude, se despoiau trecătorii' de averea lor şi vestea acestor fapte aduceă poporul la 'adâncă: -mâhnire. Inainte populaţia eră “numeroasă. la dru-

murile: mari și mai mult sau mai puţin se interesă de intreprinderile de negoţ,

dar! acum populaţia de pe drumurile mari știă că îndatoriri * necontenite o
împiedecă, dela: lucrările gospodăriei şi-i pricinuese neajunsuri supărăcioase.
ȘI iată că: locuitorii îincep a mută, satele îîn fundul codrilor, că fugarii deabia

îşi dlesese aşezarea și se

aşezase, acolo, pribegiau

tâiu prilej. me
pe
In" ținuturile din jos, de lângă Dunăre,

din

nou „la

cel din-

i
”
unde, eră aşezată, armata: rusească

și “unde corvezile erau cu deosebire fiecuente și împovărătoare, «locuitorii

fug! necontenit, “dar prin
[
'silinţele ispravnicilor mulți dintrii inșii au fost descoperiți şi aduși la vechile: lor așezări». In ocoalele Basarabiei (Bugeacu
l):
din cauza Împuţinării numărului. vitelor de muncă, locuitorii «nu
mai pu-

tea face” semănături», iar
i ciuma, bovină se prelungi până înî toamnă. Foarte,
(1). Despre jalba locuitorilor moldoveni că sunt

Tpyaua, p. 467, dosar No.'33.

:

:

încărcâţi

cu dări multe, - Halippa în
ae
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îngrijit de această starea ţerii, Divanul Moldovei ziceă în adresa sa către

|
Cușnicov din 17 Octomvrie 1808.::
desși
lor.ticăloasă
soartea,
. aIstovirea de care sunt cuprinși bieţii locuitori,

nădăjduirea care îi stăpânește, mai cu seamă din pricina, greutăților cu cari
sunt împovăraţi şi hotărîrea luată de ei'să se împrăștie, „hotărire ce sa
manifestat mai cu seamă în unele sate din ţinuturile Țerii de jos,
mai că ne întristează, dar ne umple sufletele de supărare.

nu, nu-

«Obştia locuitorilor Moldovei are fericirea să recunoască de părinte pe
Piosul și Atât Milostivul Mare Impărat al tuturor Rusiilor, Alexandru Intăiul,
ei sunt adumbriţi de ocrotirea Impărăteştii Sale Măriri şi sperau într'o vieaţă
E

Impărăteștii Sale Măriri.

" fericită potrivit manifestului

s'a jertfit până acuma în tot ceasul pentru îndeplinirea acelor
«Această țară

trebuinţe ale oștirii,

cari' sau

arătat mai grabnice şi mai neapărate, aştep-

tându-se la o grabnică încetare a acestei sarcini şi la o petrecere mai scurtă

a oștirii în ţară, dar din pricina împrejurărilor vremii, sa prelungit ocupaţia
de care sunt legate “mulţime de sarcini, faţă de cari locuitorii Principatului
Moldovei, cu tot devotamentul lor, apar cu totul în neputinţă de a le satis-

face, ceeace

pe noi ne îngrijește adânc.

«Astfel la 1 lanuarie al acestui an 1808, această adunare a trimis o dare
de seamă sau luare aminte de câte cereri pentru indestularea armatei îm=

părăteşti a satisfăcut până acum acest Principat,

despre cari se dă astăzi

Excelenței Voastre socoteală pe larg. Cu toate că ne erau cunoscute, noi
înşine văzând acea samă ne-am mirat, cum de a putut o țară atât de mică

să, ducă o asemene sarcină până în vremea de faţă? Pentru ca ea să nu

„devină mai impovorătoare,

şi deoarece ne temem ca poporul să nu se'risipea-

scă, aducem. ştire pre larg Excelenței Voastre, ca Prezidentului nostru.

«Numeroasele şi :necontenitele transporturi de proviziuni, „cari nu lasă săracilor locuitori timp nici să are nici să semene, și pe- deasupra și trans-

portul fânului (trebuitor armatei) pe la staţiuni și a marei câtimi de proviant
pentru magaziile de răsboiu, desele staţii de poştă așezate pe toate dru:
„murile, alergările grabnice la toate însărcinările ce li se hotărăsc, Sau Împteunat cu. greutăţile: pricinuite de asprimea, iernii şi cu greutăţile suferite

în vremea, trecuti. La începutul răsboiului s'au silit puterile poporului care
nu a avut alt gând decât să se jertfească şi să slujească în aceeaş

armatelor Majestății Sale. |

o

vreme

.

«Milostivire cere această ţară prin mijlocirea Excelenței Voastre dela tronul .

Majestății Sale Imperiale şi prin bunul ajutor al Inaltului

Comandant - su-

prem al armatei, Principele Alexandru Alexandrovici Prozorovski.
«La starea actuală, vrednică de plâns, s'ar aduce mare uşurare şi miluire
dacă, după măsura puterilor erii, sar binevoi să. înceteze cu totul trans-

portul

ca să

proviziunilor,
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se mai

nu

transportul proviantului dintr'un loc întraltul,

precum

la

obosiţi

întrebuinţeze lucrătorii

şi la al fânului și

spre
al lemnului trebuitor la toate polcurile, dar să se întrebuinţeze,
căci ei
luirea săracilor. locuitori, boi şi care cazone spre acest sfârşit,
să
Apoi
rtului.
transpo
irea
îndator
i
mai au mijloace pentru a îndeplin
precum
şi,
e
magazin
alte
mai fie siliţi locuitorii istoviţi să mai facă

minu
nu
se

nu
urmă în răsboaiele trecute, să se depună proviantul sub cerul deschis:
se va strică şi apoi norodul

nu mai are nici o putere.

«In sfârşit sar mai puteă face pentru acest popor credincios şi alte ușuîn sărințe în alte trebuinţe oștenești, fiindcă poporul munceşte şi sufere
Voastre
ței
Excelen
ciunea
Inţelep
răcio şi nu are de unde să mai plătească.

căruia i s'a - încredințat

epitropia acestui popor şi bunătatea de inimă a

Strălucirii Sale ne dau bună nădejde că, după această suplică pe lung prin
'să
noi luminaţi, vom aveă simţitor ajutor și deslegare înainte ca norodul
va lipsi
fie adus la îndeplinirea proiectelor lui de fugă. Pe cât nouă nu ne
adâncă
cu
rări
împreju
acestor
pe viitor putinţa, vom urmă a raportă asupra

e

supunere.
«Oricine poate judecă uşor,

multor

o amânare a atât de
datoria

de

să dim

noastră

că între asemenea slăbire a ţerii se poate avea

îndatoriri şi cereri şi pentru aceasta, credem

mai

întăiu de

râvnă

ştire spre a îndroptăţi

Voastră 'a

şi neobosita trudă depusă de Divan şi despre cari însuș Exc.

binevoit să mărturisească».

Spre mai bună încredințare Divanul
Cuşnicov următoarea socoteală:

Moldovei

prezentat

a

lui

«Samă de sărcinile împlinite dela locuitorii acestei ţeri pentru
oștirea împărătească ruseascăîn anul curgător 1808, dela 1 Ianuarie până astăzi, fără banii luaţi din Visteria țerii şi fără cele
_împlinite de locuitori, fără furnituri pentru cari trebue să se fixeze.

prețuri spre a fi achitate şi afară de marea
poruncit să se pregătească. (1)

A,

Sarcini dela'1 Ianuarie

fân ce s'a

câtime de

1808 până astăzi, asemenea şi cele cumpărate

o:

sau rambursate cu bani din Visteria ţerii.
,

LEI

:

Pentru cumpărătura a 64.000 cetverturi de făină, crupe şi ovăz

depuse. în magaziile

oștirii în cursul lunilor

şi |

Martie, Aprilie.

Maiu, peste proviantul luat în anul trecut din ţară cu ordin, fără

. .

ea

bani şi peste cele luate cu bani din Visterie . iama
(1) Această piesă, ca toate cele cuprinse in extractele D-lui Halippa,

au fost

410.000
traduse

din rusește; lată temeiul pentru care limba întrebuințată în cle nu este aceca a epocei.
Analele A. R.—Tom,

XXXI.—Memoriile

Secţ. Istorice,

-

Ţ

.
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!- Pentru 60.000
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cetverturi

a

-| :

E

A

a

pu

făină şi orz, de: cumpărat acum,
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LEI,

din!

..

banii ţerii,. și pentru. depunerea lor în magazine ci mijlo
acele ....
:
țerii. ....
a.
DRE
a
m. 's "560.000

Pentru 3.000 cetverturi de fină “cumpărate cu banii
ţerii pre.
date diviziei Strălucirii Sal Contelui . Langeron
în 'Octomyrie::

trecut, plătite: din Visterie.

ea

.

a...

..-.
. :

20.000

„Pentru transportul, în Martie trecut, a.10.469
cetverturi făină. i
din Criuleni la; Chișinău, plătit cu,60 parale de
fiecare: cetyert.:
;.15.703
Pentru întreţinerea, spitalelor militare, câte 62.14
5 lei pe lună, _....

iar pe 10 luni, dela 1 Ianuarie până

se

ridică

li

.,.....,

la sfârşitul lui Octomvrie,...

e

ee

e

me

:

es:

„ Pentru porțiade carne la Inalta, Comisie de aprov
izionare, ho

-

621,450

"tăriţi fiind 29.520 lei, iar pentru 10. luni, dela:
1 Ianuarie până, *
la sfârşitul acestei luni, mai adăugându-se
încă 10 mii lei avansați

„pentru Noemvrie următor se ridică la ...... „...
e sute:
Cheltueli pentru construcțiuni din nou pentru spitaluri
la MAnăstirea Galatei şi.la casa Principelui Ipsilant

. ...... pote

«805,020.
ae

a

„Pentru întreţinerea poştelor pământene după contractele
în vi-...

"goare și pentru plata datoriilor pentru taxa: cailor
de poștă pentru...

trebuințele Divanului, după socoteală, în'cursul anului
s'au cheltuit,
Pentru

Pentru diferite trebuinţe, precum : repararea caselor
numite
de beilic luate .pentru spitaluri, pentru coristiuirea
Hăuplwachiei

i

19.140
:

și a magaziilor. ce sunt acum în laşi şi:în Focșani din..
.

acuma

-,

- . 200.000

plata către negustorul francez numit Capşa, din ordinu
l

Excelenței Sale Domnului Svetnic de taină, Senat
orși Cavaler
Cușnicov pentru transport! de miniţiuni de tăsboiu
...: :

324,000

gata; pentru cheltueala locuitorilot'cu ordinsle Divanu
lui;

,

pentru chiria casei lui Manu transformată.în spital, pentru
reparaţia acelei case și a celei a lui Conache, :asemeriea
şi pentru

aducerea în bună stare a spitalului dela Gal;ata
pentru plata .
negustorului Palizache pentru îmbrăcarea curții și pentru:
alte “

asemenea trebuinţe cari s'au întâmplat,

|

pe

e

Total . .

Plătit dela 1 Ianuarie -trecut până

la Noemvrie.

.

”

9975713

și Decemvrie

Comisiei Comisariatului .
i.
ae
Comisiei de proviant asemenea pe Noemvrie și Decemvrie pentru

„porția de carne.

|

21001000

124.960
.:.-:

49.040
„Total

: si:
Da

2.449.010
„a

Bia
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B. Asemenea

sarcinile

cari

au urmat

dela 1 Ianuarie * a anului

“

curgător făcute fără plată de către locuitori, pentru cari ar trebui
plătit pe măsura preţurilor obişnuite și cari ar alcătui sumele
următoare :
Pentru 85.000 cetverturi de făină, orz și ovăz astăzi în magazii, fără plată, ridicate din ţară, din ordin, pentru transportul
cărora s'au. întrebuințat peste 800.000: de care plătite câte 11: lei

cotvertul de făină şi câte 6 lei cetvertul de ovăz, cuprinzându- se

transportul

şi preţul sacilor, face peste tot. ,.,....

Sa plătit locuitorilor pentru transportul
cetverturi de proviant
proviziuni cumpărate
2 lei, face pestetot,
Pentru transportul
cutele luni Aprilie şi
lei, face. . .
Pentru transportul a

735.000

.

în magazii a 61.000

și furaj în lunile Martie, Aprilie şi Maiu,
cu “bani, plățiudu- -se “pentru un cetvert câte
. ....
Î o a . . .|
din Bender şi Criuleni la Fălciu, în troMaiu, Plătindu-se de: ficcare cetvert câte 2
ee...
5. 700 cetverturi proviant din Focşani la

.

128.000
10.000

Galaţi, în luna Aprilie, plătit cu câte 60:parale de cetvert, face.

8.550

La începutul 'construcțiunii flotilei, la Galaţi, s'au trimis 20 de

„lucrători şi: 350 care cu

doi

boi. Cei: dintâi

pentru darea jos

a lemnului de construcţie în pădure şi cei de al doilea pentru
a scoate acel lemn din pădure, asemenea pentru transportul ace-

lui l&mn; la Galaţi 1.195 care, afară de necontenita, trimitere de

lucrători şi: de care la Galaţi! 'spre a ajută la lucru ; "deoarece.
Sau. plătit câte 10 lei de' fiecare * car, face. ....

Pentru căratul

fânului trebuitor,

dela luna lui Ianuarie până

la plecarea îîn' „tabere: a armatei care se găsiă la Fălciu, Fru_ moasa, Focşani, Galaţi, Bârlad, Iași şi în celelalte locuri, la cari

:

cărături au fost întrebuințate necontenit câte '3, 000 care în fiecare

lună: Ianuarie, Fevruarie şi Martie; s'a plătit pentru fiecare car
câte 50 lei pe trei luni, ceeace face. ..
cc...
- Pentru 1.100. care pentru transportul proviantului şi altor trebuinţe la divizia de sub comanda Domnului General Articev, sa
plătit pentru: fiecare - car 'câte” 10. lei, „ceeace face, pentru tot
transportul la Bârlad, .
[cc
cc.
Pentru taberele Inalt Excelenței Sale Domnului. General Mar:
cov, în timpul şederii diviziei sale în Botoşani şi în ţinuturile
Suceava, Dorohoiu, Hârlău și Herţa “s'au strâns câte 300 care pe

lună pentru diferite transporturi, afară de 1.000 care asemenea adu-

60.000

"11.000

100

.
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+

nate spre a cără pentru tabere lemne, paie și alte trebuitoare,
cărora nu li s'a alocat nici o plată; iar celor 300 care pomenite
mai sus, plătindu-li-se de fiecare car câte 50 lei pentru fiecare

lună, face pentru patru luni...

|

.

„60.000

Pe 20.000 care lemne de foc pentru lagărul cel mare dela
Călieni, transportate până acum, s'a plătit câte 60 parale de car,
ceeace face... ..,
e
Cea...
.

i
30.000

Pe construirea la “Tecuciu, Bârlad, Frumoasa, Fălciu şi Galaţi i
de două mii stânjini de magazii,

câte 20 lei, face.

.

Pentru Jemnele

lună;

fiecare stânjăn plătind se cu.

. .. cc... ..
de

foc

cărate

la Galaţi,

transportul a 5.000 cetverturi de

Catlabuga, asemenea

trecut, sa:

făină

din Frumoasa,

la

Pee

i
„15.000

La 800 surugii împărţiţi -prin “staţiile poștale, fiecare fiind plătit cu câte 300 lei pe lună, face ........
a oo a
Pe 700 stoguri de fân pentru caii de poştă, plătindu-se pentru
. ........

:

17.500 .

și pentru acel a 5.mii puduri de fân, sau

fiecare câte 200 lei, face.

40.000

câte 2.500 care pe

deoarece pe șapte luni, începând dela Aprilie

plătit câte un leu de. car, face . . A
__Pe

Eu

eta.

ei.

„+:

:
940.000
105.000

2.111.300
Și aceste sume afară de fânul pregătit pentru

oaste,

care s'a ridicat la

6.500.000 lei, afară de condeiele următoare al căror preţ nu sa stabiliţ: |
Nemărginit număr de cărături întrebuințate cu prilejul trecerii oștirii
pentru diferite trebuinţe.
Reparaţia și construirea din nou a staţiilor poştale în ina în vremea
actuală.
Infiinţarea de magazii.de pâne şi de fân, cari au trebuit construite acum
la Adjud, Bacău, Roman şi Botoşani.
- Infiinţarea de staţii de poștă acum trebuitoare pe itinerare provizorii cu
cai, furaje şi numărul trebuitor de surugii, înfiinţarea, cărora a costat peste
30.000 lei.

Transportul lemnului de foc pentru spitalele din Bender, Akkerman, Ho:
tin şi lași, afară de cele cărate acum.
Reparaţia, spitatului înfiinţat
de foc pentru acel spital.|

acum

la

Căratul a câte 50 care lemne pe fiecare
află la 'Țecuciu, care urmează și astăzi,

Focșani

şi transportul

zi la- corpul

lemnului

de rezervă. ce. se

681
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Căratul de lemne la'laşi pentru

SE

stânjăni.

încvartiruiţi, cărora le sunt destinaţi 1.400

aa

i

unei mari cantităţi de paie
Transportul.

acum înfiinţate.

|

pretutindeni, "pentru

Da

E

Da
Infiinţarea de poduri pe drumuri şi pe ape.
- :
fiinţă.
în
astăzi
de.poștă
staţiile
. Cărăturile de orz la

spitalurile

|

i
;

„Deosebite cărături pentru: corpul. principal al armatei la Călieni.

pusi
Asemenea pentru divizia dela Tabac și Catlabuga.
în "Țaraaflă
se
Asemenea pentru divizia Domnului General Marcov, care
p
aa
a
A
e
Românească.
artilerie
de
caii
pentru
.
grajduri
de
şi
pâne
de
„Construcţia de magazii
ăi
făcută acum, afară de alte multe lucrări.

Cușnicov prezentă lui Prozorovski, spre examinare, cele arătate mai sus

şi, în
de Divanul Moldovei, confirmând că «starea țerii este în adevăr astfel»

Noemvrie, Divanul fu înştințat că Comandantul de căpetenie a dispensat pe
ui un magazin la altul şi a trimis peste
locuitori de cărătura proviantuldela
Ea
e]
graniţa ţerii,.în Rusia, 16 regimente de cavalerie.

Fiindcă Divanul din Moldova(1) făcuse cunoscut, că nu 'so' poate adună
iar 40
mai mult de 85 mii cetverturi de proviant, (din care 45 mii grâu

mii orz), dela populaţia din Moldova, în natură, și fiindcă Principele Prozorovski

a găsit această sumă cu totul insuficientă pentru satisfacerea trebuinţelor
armatei, s'a, cerut dela Divan să impună populaţiunea (fără a mai scuti pe

jidani, mazâli şi fustași) la 'o dare în bani, şi cu banii adunaţi să se cumpere, în 1809, încă 60 mii cetverturi grâu pentru pâne. Divanul a găsit

cumvă
că nu este cu putință a se pune acest bir nou, temându-se ca.nu
ă pe
intervin
să
v
Cuşnico
populaţiunea, să înceapă a emigră, El a cerut dela
pânii
rea
cumpăra
lângă Principele Prozorovski,ca să se întrebuinţeze pentru

"suma alocată de Visterie pentru porția de carne necesară armatei și, spitalurilor.

Prinţul

Prozorovski

neconsimţimând

la aceasta, Divanul'a cerut

să i se împrumute suma de lei 380.000 din suma extraordinară a Comisa-

către
“ ziatului de pe lângă depozitul armatei, făgăduind să înapoeze 'suma

200 mii
jumătatea lui Ianuarie 1809. Prozorovski a încuviinţat să se dea numai
de lei,de care sumă Visteria a putut foarte cu greu să se plătească către
depozit, căci încassarea, birurilor' se fâceă cu greutăţi foarte mari.
a

armată, peste 3 mii cetver-,
)1) No. 434. Despre cumpărarea din timp a, pânii pentru
grâu din: Moldova şi despre
de
turi
decetver
“mii
60
de
l
depozitu
turi de grâu, pe lângă
Extract Halipa,: Tpyat
acordarea sumei necesare pentru plată din Visterie,. 1808.
a
Di
"JM, 492...

.

102

îi

RADU. ROSETTI!

i,

682

i Aproape întreg personalul (1). Comis
iunii. de» proviziuni. se îmbolnăvi
de
friguri, lucrările de: cancelarie: erau întâr
ziate, aproape nici 'nu sei găsiau
oamen

i: pentru :serviciu, Pg lângă acostea,
din toate părţile veniau știri despre
abuzurile din magaziile armatei,
cu privire la aprovizionarea arinatei
cu za:
harale, iar şeful comis

ionarilor de : proviziuni dela : Mohilev,:
Eazicov, nu
_plătise banii datoriţi proprietarului: Ganiţ
ki pentru pâine, încă, de pe timpul
cât stătuse 'divizia a 16-a în' Hotin, ceeac
e a făcut pe Ganiţki să se plângă diviziei. Având în vedere toate acestea, direc
torul Comisiunii de aprovizionare,

“Consilierul derăsboiu Graboyskia cerut, prin
Cușnicov, Comiaridantului suprem,
nou pe Cucolevski,să înlocuescă
pe intendentul aprovizionării:
din Focșani, Gorciacov Covancoi, şi: să ceâră
dela comisionarul din Mohilov o dâre'de seamă
“despre ăctivitatea lui, 'lucru carea şi fost fct
Sa
“Revizorul trimis, în Dubăsari, Saviţki (2).a
făcut cunoscut lui Cușnicov
că 'comisionarii 'din Dubăsari, conduşi şi sub ordini
le lui Tuzonis, schimbaşe
orele hotărite pentru primire și nu întrebuințau
mai mult ca 4 ore pe zi pentru
primirea grânelor ce se aduce
ca să numească în comisiune ca membru

au din Podolia şi erau îndreptate spre
Moldova,
din -care, cauză transportul, se fâceă
cu foarte mari greutăţi, suferite de
fur:
nisori .cari

aşteptau. zile întregi până puteau să predei,
sau să încarce. Toate
aceste mizerii se. făceau numai pentru ase
stoarce bani dela furnisori.. După
spusele color cari le sufer

ise, Tuzonis în adevăr luă câte 2 parale
de fiecare
chilă,
fie că -o descăreau, fie că O încarcau, ceea
ce reprezentă un venit foarte,
mare.

In urma raporturilor făcute de Saviţii,, Cuș
nicov,s'a
. adresat către
Principele Prozorovski, şi .cei 4, comisiona
ri'
din Dubăsari au fost daţi în ju-'
decată. Aproape 4 ani s'a judecat acest
proces în ași, şi în, urmăa fost
tranșat, prih rezoluţia pusă de Comandan
tul suprem Cutuzov, prin care. pâ„Tiţii (din cari unul murise) au, fost achit
aţi, deoarece Saviţki nu înfăţoșase
în raportul său . dovezi form

ale asupra abuzurilor săvârșite
"de Tuzonis. şi
de ceilalţi comisionari furnisorilor.
Pe lângă aceste. sa mai dat lui Tuzo
nis
şi o îndemnizare “pentru tot. timpul, în
care:a stat dat în . judecată, iar ;celorlaţi comisionari li s'a. dat2/,
. din acea, îndemnizare; lui Savi
ţki, Comandantul suprem i-a făcut dojan
ă, Saviţ

- în eroare şi şi-a exprimat bucuria ki a.convenit; că a putut să fie indus
că, nu s'au nenorocit 5 oameni din
cauza |
lui şi a greșelilor lui, mulțămindu-se
numai,
că în -trecut toată activitatea ce
el desvoltase în această afacere fuses
e aprobată de Cuşnicov.
|
-(1) No. 446. Despre
desemnarea lui Cucolevski ca inem
bru: clasa'a: VII-a. al Comisiuni
de proviziuni și despre cauzele neac
hitrii. datoriilor : diviziei a 16-a,
din 13: Septemvrie
1808. Extract Halippa, Tpyaus, II, 496.
a
„
ae j .
(2) No. 458. Despre cercetarea, nere
gulelor făcute de comisionarii funcţ
ionari din Dubăsari, în special ale intendentului
Tuzonis, care făceă şicane furnisoril
or impovărând
pe aceia cari furnisau grâne, 1808.
Extract
Halippa, Tpyan, II, 49,
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Aproape 125 de mii de cetverturi (1) de proviziuni şi de' furaj aşteptau: să fio
transportate

dela Raşcov, Dubisari,

Tiraspol: şi Bender; iat în

acelaș timp-

„ comisionarii de acolo, în frunte cu Tuzonis (vezi mai sus) întârziau recep| țiunea grânelor primite

din Podolia şi expediarea

In urma plângerii furnisorilor, Medelnicerul

lor în Moldova.

|. :::":

Sandulache Teodosiu şi ne-

gustorul din Iaşi Ursul, adresată lui Cușnicov prin Divanul Moldovei, pentru că
să cerceteze și să reguleze situaţia, fu însărcinat cu aceasta revizorul Saviţki.
În două luni el a reuşit să.descopere toate fraudele şi neregulele făcute de
” tomisionari, cari lucrau: numai 4 ore la primirea și la predarea proviziunilor,
ca să silească pe furnizori să le dea mită cu ocazia. primirii pânii. Cu deosebire încet se făceă încărcarea grânelor cari erau trimise în Moldova. Comi-

sionarii din Dubăsari hotăriseră ca pe fiecare zi să nu-expedieze mai, mult
de 500 cetverturi. Saviţii a dispus casă so expedieze câte 4. mii cetverturi
de grâu'
pe 'zi, lucrându-se

dela revărsatul zorilor până la miezul: nopţii.

In Chişinău (2) se înființase un depozit generalal mișcării magaziilor de
pe lângă armata dunăreană. Intendentul principal al acesteia, Lt.-Colonel
Cernov, destituise pe mai mulți intendenţi particulari din câuza lipsei de
interes faţă de slujbă, și între ei eră şi Lukin, care aveă în arendă moșia
Chelmeuţii din Hotin, şi. întrebuinţă pe oamenii încredinţaţi lui la lucrul

acestei moșii și la interesele sale particulare; el nici nu se duceă luni în“regi prin Lipcani, und eră, concentrată partea de sub . supravegherea lui
și nici nu vrea să se prezente ca să predeă socotelile noului supraveghetor,
numit în funcţiune, scuzându-se că este bolnav. Pe la jumătatea: lui Decemvric, Lukin s'a dus în Hotin și a intrat în spital, după cum sia adus

la cunoștința Comandantului suprem “baronul de Lange,

care-a

primit în

“curând ordin ca să nu piardă din vedere pe Lukin şi să-l'expedieze: spre
af căutat în, Chișinău, însă sub", supraveghere a unei santinele. :

Atât din rezumatele de mai. sus cât și din oxtractul inventarului
arhivei anexat" la. memoriul de faţă reiese că, la intrarea armatei ruseşti, sa împus țerilor să dea fiecăr ui soldat rus; și fiecărui bolnav
i
din spitale militare câle o pori ție de carne..
Textul: ordinului prin care sa hotărit această impunere nu ne
este 'cunoscut; probabil că fusese dat inainte de ocârmuirea Senator
rilor şi, 'de înființarea, arhivei. i.
ua
4

E No..466. Despre trimiterea revizorului Saviţhi în Dubăsari pentru «oprirea oricărei
piedici cu privire Ja transportarea de acolo a proviziunilor militare la Focşani și Galaţi,
1808. Extract Halippa în Tpyani, II, 509.
pe
.
,
12) No.. 486. Despre funcţionarul de intendență Lukin, care nu se prezentă spte : a "da
socoteală despre starea magazinului mobil din Lipcani din cauză de boală, 1808. Extract
Halippa în Tpyars, III, 503,
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conținutul ordinului în

RADU ROSETTI.

684

că în mulţimea dosarelor cari se referă la
armată, în cari se face adesea menţiune de
vor găsi amănunte permiţând să se deducă
chestiune.
|

Dacă dările ce le impuneă

țerilor noastre ocupaţiunea

rusească

alcătuiau o grea povară pentru ele, acea povară deveniă sdrobitoare
in urma abuzurilor. la cari dădeă loc împlinirea lor de către autoritățile pământene, lacome și corupte până la, măduvă, și de către
cele -militare .rusești cari, dacă nu puteau să le întreacă, în lăcomie
și în. corupțiune, le întreceau în brutalitate și în putere de a impilă.

AMĂNUNTE ASUPRA STABILIRII CURSULUI MONETELOR IN TIMPUL
.
o
- OCUPAȚIEI DELA 1806 LA 1812.
La

La intrarea, Rușilor în țară galbenul olandez aveă o valoare de
8 lei. Ca bani de argint se întrebuințau monete turcești cari serviau -mai cu seamă transacţiunilor curente.
.
Ca bani de aramă slujiau .mai cu deosebire piesele austriace de

5 şi de 10 creițari, cari au rămas în uz până la 1867.
|
Corespondentul anonim din București serie sub data 'de 13 Aprile

1908 că, la inceputul lui Aprilie st. v., se simţi de odată -o mare
lipsă de bani de argint turcești; ei ieșise cu totul din circulaţie şi,
în locul lor, se găsiau numai galbeni olandezi, cari se puteau schimbă
în argint numai cu o pierdere de 3, 4 și 5 parale la galben.
Se întâmplă adesea ca polițe de ale supușilor austriaci făcute pe
lei turcești a 40 parale leul, să fie aduse spre protest Ia, Agenţie,

fiindcă, acceptantul voiă să le achite în galbeni pe cursul de 9 lei

galbenul, pe: când deținătorul poliței pretindeă achitarea în moneta
desemnată într'insele, adică în lei de argint, sau nu primiă galbeni
decât cu curs scăzut...
E
Guvernul rusesc căruia i se raportă această împrejurare, puse să
se bată în Rusia monete imitând întocmai pe cele turcești în uz în
Principate, însă de un aliaj mai, prost şi având prin urmare 0 valoare mai mică decât cea indicată, și le trimise în Principate în
poloboace.
”
La 5 Aprilie se ceti în piața Bucureştilor o poruncă a lui Cușnicov, or-

donând primirea în toate transacţiunile a monetelor de argint tipărite în
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amenințați
Rusia. Acei ce s'ar împotrivi: la primirea acestor monete erau
e
cu, pedepse grele.
ă,
nominal
cea
decât
mică
mai
mult
Aceste monete având o valoare

între cocursul forţat ce li se dădeă stârni nemulţămirea cea mai mare
corpore
în
veniră
i
inercianţi şi în deobşte în toată țara. Supușii austriac
să protesteze la Agenţie (1).

La 16 Aprilie (2) silind
negustor din București să
zi rămaseră închise toate
rătară Agenţiei, care atunci
-că ei închisese pe ale lor

mai sus.

un ofițer rusesc, prin -maltratări, pe un
primească nouăle monete turceşti, a doua
dughenele pieţei. Iar supușii austriaci aeră girată de canţelistul Von der Rennen,
în urma actului de samovolnicie povestit

|

-

|

a

pe
Autorităţile insistară pe lângă canțelist ca el să hotărască
cei
după
supuși să-și deschidă dughenele, ceeace el primi numai
primească
se dădu făgăduinţa că supuşii nu vor mai.fi siliți să
privință
nouăle monete, până la sosirea unei deslegări în această
E
:dela Brenner care se află în Iaşi.
măorice
de
suspen
să
Vicepreşedintele Divanului se hotări deci
turcești
sură menită a sili pe negustori să primească, monetele
ce-l făcu
bătute în Rusia, până la sosirea răspunsului la raportul
ele
lui Prozorovski. Miloradovici .însuș parcurse în trăsură cartier
i
ademen
îi
seamă,
de
mai
cei
negustorești și, chemând pe negustorii
vor
nu:
că
onoare
de
să deschidă prăvăliile, dându-le cuvântul lui
deslemai fi siliți să primească nouăle monete înainte de sosirea
Sa
gării Feldmareșalului.

Crasno
La 10 Septemvrie 181013), în urma unei porunci primite dela
primit
fie
să
olandez
l
galbenu
ca,
Milaşevici, Divanul moldovenesc a hotărit
în Moldova

drept 12 lei, iar rubla rusească drept3 lei și 2 parale. Această

hotărîre luati fără de .veste şi prin care se ridică valoarea acelor

monete

până

la care

cari ame(a rublei), a dat loc la mari nemulțămiri din partea comercianților
se hourmă
La
forţă.
cu
forţa
e
ninţau că vor închide dughenele şi vor resping

txriră, să ceară dela Crasno Milaşevici fixarea
monetele să păstreze cursul lor cel vechiu.

unui

termen

m

Aprilie-1809.
(1) Corespondentul anonim din Bucureşti sub data de 19
:
(2) Ibidem.
(3) Corespondentul

anonim

din laşi.
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::- Monetele turcești
(1) bătute în: Rusia începuse să disparăcu
desăvârşire din țară, ceeace îngreună cu
mult operațiunile cassei oştirii.. Spre a-i pune capăt. Camenski hotări
să urce cursul gâlbenilor

:de Olanda.
Se
Ordonanţa
-lui din. 14 :Septemmvrie 1810

a
dispuneă că, spre a îm-

piedecă exportul monstei de argint care
fusese adusă spre a uşură
transacțiunile relative la, aprovizionarea,
oștirii, speculă 'care folosiă numai

'un'. mic :riumăr de indivizi “și eră dăunătoare
armatei,
dela 20,:Septemvrie: înainte rubla rusească de
argint va 'umblă 3
lei .24.: parale, și ::deoarece galbenul da Oland
a :umblă în ţară :3
ruble de'argint :şi: 331/, copeici, el va. valoră
dela sus pomenita -dată
Iei ei
ct , ac
i „i a
sa
,
e
,
|
-

Iar aceia, cari nu se vor supune. acestei
porunci vor fi ridicați
cu patrulă:și aspru pedepsiţi-ca neascultăt
ori și. împotrivitori!
: *Mare::consternare:: produse “această
măsură.în tot comerțul. Negustorii.de.

toate tieptele alergară la: Agenţia: austriacă,
și'la' Mitropolit, rugându-i să” interv
pentruin
:nepu
ă:
nerea, în vigoare-a poruncii lui Caminski.
Ei arătau că. aprovizionarea : lor --cu mărfu
ri
străine .0 fac:mai: cu .seamă. la, târgul : din.'
Lipsca, unde “galbenul

olandez umblă numai. 3 tăleri,. adică :mult

Acbastă

urcare a galbenului: urmă, după

săvârșire creditul pieţei Bucureștilor.

maii puțin: de 12''lei;

dânșii,. să. distrugă cu de-

a

E
te
;” Agentul austriac: pâre â se fi adresat
lui Camensli printr'o notă;
roclamând
în potriva, urcăsii: cursului galbenilor și al rublel
or,: însă

fără „rezultat, .după cum dovedește :următorul
extract

lui Camenski, care poartă data de

17/29 Septemvrie

din răspunsul

1810:

..

.:

ia “Les raisons; qui ont dtermin6 la hausse
des ducâts sont trop palpables pour que vone'
us
conve
:
niez pas vous m6me, Monsicur, qu'elle a dă
n6cessairement avoir lieu: E
e
"Le cours des ducats Gtait prec&demment ă St.
Petersbourg ă 10 roubles
et eh :consequence
ls. valaieni
10 piastres en Moldavie et en Valachie. Ils
sont aujourd'hui ă 12 roubles(2), pour tablir un
juste €quilibr'ils
e doivent
done tre a 12: piastres dans “ces, deux provinc6s;
car lorsque le : gouver:
nement de S. M. Imp. les achâte:12 roubles, peut-i
l et doit:il' les donner
dans ce pays-c
i pour 10 piastres ?

tt,

ÎI

(1) Corespondentul anonim din București, Septem
vrie 1810.
(2) Cred că Camenski. vorbeşte aici de ruble hârtie, o

a
-

a
.

68? -
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+ Abstraction. faite de cette: cohnsidâration la hausse 'des' “ducats” en" Moldavie 'ct-en Valachis' devenait nâcessaire dapres cele ” que 'ces espăces "ont
obtenu en gcicral dâns 'toutes: les "places commereanies de 'TEurope, et
c'est“par une; suite! de cette hâusse que les! ducats et les roubles dargent
ctaient continuellement exportes de ce! 'Bays-ci.
: +
aa
+ «Cette exportation '-âtait' 'aussi prâjudiciable au pays qwaux? interots de
ma cour. Îl &tait de. mon devoir de larrâter et jespăre que la mesure' prescrite „produira” cet heureux effet. J'ajoute; Monsieur, que li hausse des
roubles! devait forcâment :amener .celle des ducats,! - :
i

«L'inteâret, de quelques n6gociants se trouve' sans: doute -quelquefois en
oppositin .avec des' mesures gensrăles 'relatives 'au commerce; je serais
veritablement afflige, Monsieur,

que

des individus: de votre -nation &iissent

ă souffrir: de Ia 'disposition qui 'vient d'âtre stablie, mais Linte rât public doit
Lemporter

sur Linteret particulier... Do

” o

“ Larînceputul lui: Martie 1811, un: oidiă: a. lui Milaşeyici inter
zise - exportul : argintului turcese ca și al: celui: rusesc. Ridica-

rea galbenului

austriăc - dela 10 la 12: lei: a adus .mare

comercianţilor,- 'silindu-i 'să: vândă,

argint, pe cari îi schimbau

pagubă

marfa: lor pe: bani: turceşti. de

în Austria drept..10 lei :20 parale gal-

benul. În zadar: merse consulul austriac la Milaşevici și-i ceru să
revie asupra măsurii; senatorul răspunse «că nu se poate». : - :»
A--doua zi se puseră, afară din curs (1) și biletele de bancă aus:
triace

a, căror intrare: în ţară chiar eră

interzisă. .!

..

!

Tată acuma şi-un extract -al D-lui Halippa, care. ne dă: asupra
acestei „ehestiâni amănunte - multe; și interesante: ”
.
e.
.
.
gua
i

3

Unii: din

ma

cj

a

N

:

"A

locuitorii Principatelor (1) «topiaui inoneta de argint rusească, şi,

pentru operaţiile comerţului și. industriei lor, :o transformau în. obiecte lu:

crate. Cuşnicov. porunci Divanurilor să ica :măsuri strașnice'.sprb apune '
capăt acestui rău şi a află pe culpabilii cari aduceau asemenea prejudiciu fis-

cului>. Toţi:ispravnicii fură avizaţi: despre aceasta, iar în “Capitale:iaspec-

tarea acestui lucru a fost încredințat “- Marilor. Spătari - cari erau fnlăii :ăr- ”

ginlari (turcește: aga -ciciumgi başă): De altă parte «se dusă peste: graniţă,
din ambele -Principate,. moneta rusească de argint: în „cantităţi mari, atât îîn:
Imperiul. otoman

cât: şi” în al: Austriei».

A

(4) Corespondentul aanonim: „din Bucureşti, Martie 1811.

ae

-

au

II

(2) No. 129; Despre moneda de, aur și de argint și despre, oprirea de. a topi rublele rua
seşti şi a, le duce peste graniţă, 1808, Halippa, Tpyati, ÎL, 347,
”
-
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eră foarte.evidentă: moneta rusească, prin calitatea

, valoră mult mai mult decât preţul ce-l aveă atunci în interiorul Imperiului;
prin urmare ea puteă foarte lesne să fie topită în străinătate şi transformată în obiecte lucrate.sau în altă monedă. Prin mijlocirea. Divanurilor,
Cuşnicov dispuse ca inspectorii: vamali să aibă cea mai activă și neîncetată,
priveghere

«spre. a nu. lăsă, să: treacă peste

graniţă

moneta

de argint: ru-

E
:
sească.
Oprirea de export. a monetei. ta " publicată cu ameninţare. de confiscare
a monetei la, împotrivitorii cari nu s'ar supune ordinului. precum şi a unei
răspunderi: aspre. Comandantul de .căpetenie al. armatei, Principele Prozorovski, a poroncit . trupelor : ds pe graniţă să facă perchiziţii. Totodată
S'a făcutși proba valorii intrinseci a' monetei de argint ruseşti și s'a constatat: că valoarea rublei întreceă.cu 27 parale valoarea monetei turceşti zisă

iuzlue care circulă în Principate. Comandantul de căpetenie a poroncit ca,
pe viitor, rubla de argint rusească să fie primită în Moldova, în Valahia și
în Basarabia drept 3 lei, adică 120 parale, ceeace a şi fost publicat la 1 lunie
.1808 cu ameninţare

deo :aspră pedeapsă ;pentru: acei

cari

ar. îndrăzni să

primească rubla pentru mai puţin decât preţul stabilit. In urma acestei dispoziţiuni,. cursul banilor ruseşti a fost egalizat cu a monetelor străine şi ex€
Aa
EI
portul ar. fi trebuit: să înceteze.
_- "Totuş nu se găsiau ruble în circulaţie i în - : tară, fiindcă orășenii le negustoriau, le: vindeau, în Austria,și le. topiau, făcând din ele obiecte de
argint cari, în. Austria, se plătiau mult mai bine. Caracteristică este temerea

: Comandantului de căpetenie ca. nu

cumvă

această

politică.:să jignească

pe Austria. Poruncind Generalului Isaiov -să facă inspecții dealungul graniţei austriace şi prin: munţi, spre a pune. capăt la exportul argintului rusese, Principele Prozorovski adaoge «să nu atingă granița austriacă şi să
nu dea cea mai mică ocazie nici la cea mai.mică turburare a legăturilor prie-

teneşti dintre cele -două curţi Imperiale; aceeaș procedare trebue observată
şi spre Bucovina, din partea comandantului: Hotinului, de către Cazacii ce
_se găsesc la dispoziţia lui spre -a face inspecții». După ce a stabilit cursul
de 'argint ruseşti față cu moneta turcească (1 rublă==83 lei), Princimonetei.

pele Prozorovsli: a găsit absolut trebuitor să iea o hotărire şi în privința
galbenilor de Olanda. Acești galbeni circulău în Moldova pe cursul de 8
:lei 30 parale și în : Valahia
;pe cursul de 9 lei, «pe când valoarea intrinsecă
a unui galben olandez este egală cu . valoarea intrinsecă a 3 ruble şi 30
capeice

în -monetă

de

argint

rusească.

Prin

urmare,

netei de argint, faţă de valoarea aurului şi admițând,
o rublă

de argint

valorează; 3 lei, reiese

că un

făcând

precum

socoteala

mo-

sa decis, că

galben valorează 396 parale,

său 9 lei 36 parale. Spre a împiedică pe cât cu putinţă exportarea, aurului,

- 689
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* Comandantul:de căpetenie a crezut trebuitor să hotărască ca galbenul olan"dez, atât în Moldovu':cât și în Valahia, să aibă curs de 10. lei în monetă
“turcească».Po urmă, după propunerea Divanului. Valahici, s'au stabilit
cursurile “după 'cari itrebuiau să circule 'galbenii austriaci.şi 'voneţieni : «al
“căror numărîn circulaţie.
eră destul de. mare». Preţuirea valorii: intrinseci
“a galbenilor venețieni şi austriaci
în: comparaţie cu cei de - Olanda afost
“făcută de membrii Divanului Valahiei, în conformitate''cu: cursul de: mai
“sus al galbenilor olandezi, ci. raportând că: :câm. făcut dintâiu evaluarea

”pe- greutate şi amigăsit că :galbenii 'de cele trei, .provenienţe au . acecâş
„greutate, dar diferă între :ci :prin. calitatea aurului ce conţin, adică calitatea
- galbenului vendţiun este 'superioară
- celei a galbenului olandez
- care,: la
“:vândul'- lui, este .:de --calitate superioară. celui austriac. Dat fiind 'acest |
“raport între aceste deosebite soiuri de galbeni în ceeace priveşte! calitatea
aurului și avândîn vedere “cursul cel nou al galbenului olandez, propunem
“să stabilim preţul. galbenului :veneţian la câte 10 lei:10 parale;.al rgal:-benului 'olandez "la. 10..lei tocmai .și al galbenului austriac:la 10 .lei

fără 5 parale. Galbenii

: aui:avut și până acum

curs. după, '-acest raport».

: Cuşnicov 'confirmă această hotărire.a: Divanului și noul curs -fu publicat
pretutindeni. Acest eveniment: produse tulburare
: în lumea comercială : a
Principatelor; Divanul “Moldovei,
prin raportul din. 12 Iulie::1808;' comunică
lui Cușnicov următoarele: «Toţi negustorii acestui oraș (Iaşi), în smorita

- lor jalbă, arată paguba; și: paraponul: ce a urmat atât: în. negoţul:-lor cât și
în

al. tuturor :negustorilor: ţorii;

în ' urma sporirii cursului:

galbonilor;

„ei roagă prea supus 'ca jalba lor 'să fie adusă la cunoștința celui în

drept

;:spre.a:seobţineă:o hotărire Încuviinţătoare - în acest scop. Deşi 'din partea

“lor ordinul pentru. sporirea cursului galbenilor este adus; la 'îndeplinire
: cu
toată “supunerea, totuș, în momentul:de faţă, din pricina:'acestei; urcări: de
- curs; ei:s'au lipsit în negoţul
lor de monetă de aur şi pentru această vină
“nu poate" fi urmărit: decât întreg :norodul, prin urmare Divanul lasă: ca Ex„celenţa
; Voastră să se; convingă din: însăş petiția lor :şi: se: măguleşte cu 'nă-

-dejdea:că înțelepciunea
:Exc.: Voastre nu va lipsi 'să: iea în acestă. privinţă
'“hotărirea, cuviincioasă.. lar:din, parte-i, Divanul: adaoge: numai că, în'urma
- urcării “cursului galbenilor, comerțul întreg a încetat, toate: obiectele, atât

"cele: de:hranăca şi celelalte: s'au ureat nemăsurat, în urmau 'căror împre-jurări. nu
“pagubă.

numai locuitorii: suferă foarte: mult, 'ci şi slujitorii ostăișeşti: resimt
.

ID

A

IPL

a

Petite

a

pia

;..<In urmarea, ordiriului: cinstitului Divan. în.a privinţa! 'statornicirii : cursului
-: galbenului olandez, atât în 'cumpărarea mărfurilor cât .şi în schimbul ::rno-

-netei -sunătoare a. câte :10.:lei bani turcești :galbenul, : care “poruncă a: fost
„cetită în oraș: şi; publicâtă în ;tot ţinutul, comerțul: a stat cu:desăvârşire în
*
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a'.negustorilor'nu

„ordin, nu consimte' să primească. galbenul drept

se supune

la acest

zece lei, ascund banii de

; argint turcești 'și, când cumpărătorii vin în dughenele lor pentru cumpărările
i trebuitoare, ei: le declară

că nu

au.mărunţiş

sprea

le. schimbă. galbenul.

i Din. această. pricină! mușteriii .parcurgând toate dughenele fără a puteă cum„pără cevă, se nasc între ei și: negustori .sfezi şi turburări și astfel stă pe loc
; tot alişverișul».. Voind să se încredințeze de adevărul acestui raport, Cușnicov

„se adresă, Generalului-L.ocotenent

Eugenie I. Marcov, care se găsiă atunci

„la Botoșani. Răspunsul, lui Marcov linişti. până la un punct pe Cuşnicov. «n
„urma, statornicirii aici a galbenului olandezla 10 lei: turcești», scriă Marcov,
- «negustorii și negoțul nu pot suferi. nici o pierdere, căci! toți oștenii:
din re: gimentele diviziei a;15-a, a .cărei- comandă mi s'a încredinţat,de locul preu-

înalt, îşi primesc solda, în: bani!de argint şi fac. cumpărări în acea monetă,
„pe care negustorii;0 „primesc totdeauna: foarte bucuros și. fără, nici.o împo- trivire. In „ce priveşte galbenii,: deși aceștia nu sunt primiţi atât de bucuros
; drept câte 10. lei, aceasta; se. întâmplă numai atunci când cinevă doreşte să-i

„schimbe în. bani mărunți. Insă cu. prilejul cumpărării mărfurilor. negustorii
! primesc și galbeni fără. nici: o. împotrivire,
:cu prețul statornicit; de 10 lei
fiecare. Spre a ocroti. interesul statului -nostru ;și. spre a mănţineă în această .„ ţară. moneta noastră. de argint: şi :galbenii, e de neapărală. trebuinţi să; se
„stabilească. un, curs pentru galbeni». i ::-:
Pa
i. „ Cu.toate acestea. Cușnicov . comunică: Principelui Prozorovsli jalba, ne: gustorilor din: Iași;'<în care se silesc să dovedească cusururile și.pagubele su-

: ferite de locuitorii Principatelor în urma urcării cursului galbenilor olandezi».
alo, Echilibrul cursului monetelor:se: dovedeşte prin faptul :că ele rămân în
i circulaţie și nu sunt exportate din ţară în țară în provinciile limitrofe. Lăcomia
« unor locuitori din aceste Principăte, comercianţi creștini și evrei, i-a împins să

î facă un. comerţ păgubitur .și să exporteze de aici in provinciile austriace.
mo- neta

rusească.
de argint, adusă aici.în.mare.cantitate şi care de acum

înainte

--trebue. să 'rămână în ţară spre a-o.îmbogăţi..
Acest export dovedeşte. prin
„sine
.că, foloasele speculatorilor cari îl practicau. erau foarte însemnate. Spre
„a pune capăt acestui prejudiţiu, am urcat; puţin: cursul monetei rusești.de
argint, deși, cu toată această urcare, cursul.-ei este cu șapte parale sub :va„-loarea -ei intrinsecă, în' comparaţie cu moneta turcească. Astfel Evreii găsind

;.şi- aici un mare folos. pentru dânșii în exportarea monetei rusești, se străduiau să cumpere toate rublele plătindu-le câte 3 lei şi 2 parale. una.Pe
irurmă cursul. mic al galbenului,.în coniparaţie cu' argintul, a împins pe mai
-- mulți să facă .din-aceastaiun obiect de speculăși sumi însemnate
de. gal; beni erau. exportate în :străinătate. Asta. este pricina pentru care am lost
« silit.să echilibrez cursul galbenilor cu cursul şi valoarea întrinsecă a monetei

ii
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„de argint. 20 Negustorii din, Iaşi „pretind, fără nici un temeiu,că în provinciile austriace galbenii circulează cu un curs mai mic decât cel. stabilit aici;

: căci.pe când galbenul umblă în. Moldova pe cursul de 8 lei 30 parale și
în Valahia pe.9 lei,-atunci acelaș galben umblă în Austria pe cursul de 9!/,
până la 10 guldeni, şi acum ei umblă câte 13 până la 14 guldeni. 3* In
comerţul cu provinciile megieşe şi în luntrul acestor feri, fie în deobște
în daraverile lor comerciale, negustorii nu pot suferi în acest caz nici o pa"gubă, fiindcă tot lucrul lor se întemeiază pe socoteală; negustorul socotește

- preţul cât îl costă marfa şi adauge folosul trebuitor și astfel hotărăşte preţul

4

„cu care 'poate vinde, iar locuitorii deprinşi cu moneta turcească, se vor obişnui asemenea cu aceste monete . de argint ruseşti şi:cu galbenii olandezi.

Astfel vitele lor nu vor rămânea 'nevândute, aceste „vite fiind obiectul prin- *

lor, . 4 Abuzul menţionat de negustorii din laşi, cari
-cipal al alişverişului
că, urii fiind. lacomi; de argint, au sporit peste măsură preţul. măr- zicâau'

„fii lor din pricina urcării cursului, ;chiar dacă are. întradevăr fiinţă, n'ar
însăș concunţat.
„.puteă să ţie 'decât prea puţină vremeşi va fi desfiiprin.
- xenţa şi. pentrudă este păgubitor acelorași oameni cari, nevânzând marfa lor,
chip calculele comerciale n'au
vor rămânea fără nici un folos. .50, Intr'acelaș

- putut 'să primească turburări în socoteli decât numai în minuta schimbării

“cursului, în ceeace priveşte: afacerile neisprăvite; dar acum a încetat de
mult: și în deobşte aceste: calcule nu se.pot înlătură în operaţiunile
comerciale din câuza' schimbărilor de curs în provinciile străine, dar ele nu
trag după 'dânsele. nici o greutate ulterioară. 6% De altmintrelea am raportat
"M.S. Impăratului! dispoziţia: mea privitoare la statornicirea cursului monetei
ruseşti de argint'şi âl galbenilor olandezi. Chiar numai acest singur temeiu

! ar 'ajunge ca să: mă împiedice:să mă gândesc numai la satisfacerea cererii
“negustorilor ieşeni. Cu

atât mai

dispoziţie

mult că găsesc această

cu de-

“săvârşire întemeiată și tinzând numai la oprirea exportului păgubitor al moRa
: netei de argint ce“începuse a-l face în. ţerile, străine». - ..
v
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AMÂNUNTE ASUPRA INCERCĂRILOR DE A SE INFIINȚA IN PRINCIPATE
CORPURI

DE

OASTE

PĂMÂNTEANĂ.

_ Am.-văzut că Moruz, Mihaiu Suţu şi Ipsilant se încercase să, înfiinţeze în 'Țara-Românească oști statătoare plătite din Visteria țerii,
“dar

“luate

alcătuite

mai

mult

din' străini

din corespondenţa. anonimă

decât

din

din:

Amănuntele

Români.

București

și

din

extractele

“d-lui Hâlippa sunt privitoare mai cu seamă,. la desființarea, acelor

11
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corpuri, cari au fost de 'prea, puţin “folos. Miliția semi-permanontăa ,
“pandurilor, alcătuită numai din:Români, & fost mănţinută
și, cu toate
eriticele ce-i: face” Langeron, nu'încape îndocală că; a: făcut “Rușilor
„servicii bune, 'alcătuind mult “timp: partea
de -ciipetenie ai forțelor
Da
i
ie
rusești în Oltenia.

- Tată extractele “d-lui Hal

ippat îi eee

ii

In luna Septemvrie 1808

Pa

aa

Mal

(9

Tati

pie

î:

se'-procedă, în' lași, la alcătuirea: unui nou corp

"de husari voluntări. cu numele!de regiment de husari Lubinski: Agenţia austriacă reclamândîn potriva primirii
în acel regiment

„autorităţile rusești i-au! și: eliminat 'din :noul corp.
-

Corpurile

a unor supuşi austriaci,

i

de 'Cazaci 'de curândi-formate
la 'armala Duniroi de Jos și a Bu-

"giacului fusese: licenţiate

de: Comandăntul' de căpete
. Principele:nie, Pro-

“ zorovski (1) la sfârşitul: anului 1807 şi se porunci tuturor soldaţilor cari slujise
- întrînsele să'meargă să'se aşeze în'pustiul Oceacovului, pe Marea, Neagră,

sub ocârmuirea Guvernatorului militar al: Odesei, Ducele de Richelieu: Insă
“mulţi Cazaci nesupunându-seși risipindu-se
prin toată Moldova unde se aşe-

"zară, îu nevoie: ca'ei 'să fie aduşi.cu convoiu.'!
pa
' “Regimentul
:de Cazaci 'români (2) (800. oameni
cu stab-ofițeri și ofiţeri su" periori),'a fost înfiinţat de:Domnul Ipsilant pe: seama locuitorilor.:câri.
fură

siliţi, peste :suma trebuitoare pentru
. solda Cazacilor (4.631 lei pe an).să

» contribue şi la” celelalte “trebuinţe

ale

loii,-.Lia-14 - Aprilie

1808,. Vistierul

"Constantin Varlam rugă pe Cuşnicâv. să întrebe pe Feldmareşal (Prozorovski)
- dacă” sar: puteă lipsi. și: desfiinţă “acel regiment. In "vederea; acestei cereri,
"deoarece întreţinerea: acelui: regiment costă 'scump

Rușilor şi -trebuinţă de

el nu:eră, Cuşnicov a hotărit să-l. înfiinţedin:
ze nou “spre a-l întrebuință
“pentru trebuinţile poliţiei în București și.pentru întreţinerea cordoanelorîn sa"tul Lita. Această :niliţie:pământeană, prin neorânduelile ei, a. pricinuit multă,
grijă lui Cuşnicov; volniciile 'şi-.pretenţiile 'ei maveau sfârșit și--pe deasupra
Divanul

nu a voit să so recunoască dator să întreţie acest regiment.

«Corpul

elino-grecesc (3),

format

de

nosârbi și din voluntarii Mării Negre,

Domnitorul

Ipsilant

din

husari

cer-

duse, după plecarea acelui Domn, o

jalnică :existenţă, fiind -pus: numai -de.f
ormă
sub
comanda Maiorului Pangalo.
Câtevă sute de oameni se. schimbari; în bandă: de vagabonzi, foarte primej94

“(1) No. 52. Despre Cazacii armatei: Duhărei de: Jos și a Bugeacului şi despre transferarea

«lor din: Moldova'la :Marca Neagră, :1..N: “Halippa, ::Tpyan, 36
ii
(2) No. 77. Despre * desfiinţarea : regimentului :de + cazaci români, inființat
: de Domnul
Ipsilant,: ibid.
DL
a IE II
AC
e
De

(8) No. 89. Despre oamenii cari au slujit în corpul lui Pangaloşi în husarii cernosârbi,
cari umblau hainiană prin București, ibid,
e
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:

şedinţedioşi pentru liniştea; obștească a: Bucureştilor. Miloradovici (Vicepre
su». .
Comandantului
al Divanului Valahiei), cu :asentimentul lui Cuşnicov şi al
i e al
de .origin
ulu
prem -Prozorovski, purcese să.. cerceteze în privința loc
să :se
doriau
cari
acelor
lista
făcu
acestor „voluntari și :a sujeţiunii lor, apoi
eu,
Richeli
de.
Ducelui
sub ocârmuirea
. dela Oceacov,,
aşeze; în câmpiile
:,
i
transde
ulu
dor
sau..cereau; întoarcere.în Sârbia. Dar. odată cu manifestaţia
orului Ipsiferare. În Rusia ei arătau o pretenţiune de 50.000 lei asupra Domnit
-10.000 lei. . ;
de
alta
Sârbia,
în
erea
întoarc
Jant, ca salar, iar. acei cari cereau:
Dar ci mau primit decât bani de drum».
de Ipsilant
Tată cum se rostiă Cuşnicov asupra oștirii românești (2), adunată
Ş
în anul 1807, pe vremea ocârmuirii lui. în Valahia.
mai
din oameni de diferite stări, în cea
«Această .oaste a fost. alcătuită:
la acea slujbă mai::
mare. parte vagabonzi, de purtare .rea, cari s'au adunat
pentru apărarea.
loc
de
şi
mult pentru interes, personal -şi pentru câștig,

lat în vremile
Principatului împotriva. invaziunii- Turcilor ; căci sau întimp
ă oştire în cuprinsul .:
din urmă multe prădăciuni și. siluiri fiptuito.de aceast
comandantul ei, . mapropriei sale ţeri,: care, ar fi trebuit s'o apere; însuș
sale...
o, , părtaş. la faptele rele și ruşinoase ale oştii
sa. dovedit
iorul. Pangal
Promoţiunile : în ranguri ;sau,

mai: bine. zis, numirile

acelei: oştiri,

în slujba

:

Pangalo.,
atârnau mai puţin de Domnitorul Ipsilant decât de pomenitul maior
prin slujbă, ade- care, necunoscând: valoarea achiziţiunii” gradurilor'în Rusia

subofiţeri din slujba .
vărată şi destoinică,; numi şi: înaintă:ca ofiţeri pe mulţi
oameni. de. dife- ..
alţi.
și
greci
rusească precum.; şi . pe. simpli negustori
Răposatul Prin-rite: stări, japoi făcu'.pe, unii căpitani şi chiar maiori,.
această ţară şi.
cipe: A.: A. :Prozorovski,. puţină; vreme după ce sosi în
oastea lui Ipsi-..
luă. comanda. supremă a oștirii. ruseşti, nu rumai. fiindcă
dar mai mult ,
,
servicii
face
a
de
lant. eră, fără ;valoare militară, incapabilă
mai. sus a:
rile
.temeiu
fiindcă eră păgubitoare pentru propria . țară, pentru
erilor
subofiţ
atât
sa,
rătate, o desfiinţă, dând... gradelor cari. slujise într'in
.

uţiunea ce o pretindeau
şi. ofițerilor. superiori cât: și gradelor inferioare, rotrib
:
u-i în slujba lui,- după cum se ştie, cu leafa care
dela Ipsilant, care având
ei au. luat leafă 'pentru::
o ştiă el,singur' şi-tot, el.singur.a putut şti dacă
anume nu s'a dat, și. care
timpul ce au slujit în trupele lui, sau cui şi cât

şi mai pe urmă, adică
nu numai în timpul ocârmuirii sale în Valahia, dar
. prin. abuzuri ale unor membri ai. ocârdupă plecarea do aici s'a; folosit,
numai
muirii. cari. au rămas,

de :sume ;însemnate : de

bani

cari

aparţineau.

trupelor împărăteşti.
țerii şi trebuiau si fie întrebuinţaţi pentru mănţinerea
lui, a rămas într'o
lar, Divanul, Principatului Valahiei, după plecarea Domnu

tru- .
stare.atât de tristă şi impovărată, că nu putea nici. de cum: să întreţie

în-..

rusești. n'au fost
pele rusești. Fiindcă, chiar:atunci comandanții trupelor
Analele

A, R. -Tom.

XXXI,—

Memoriile

Secţ.

Istorice,

|
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stara 'să întrețină trupele “lui Ipsilant, cu 'âtât mai puţin puteă 'să o facă!"
„mai pe'urmă, deoarece contractase datorii mari și:de abiă eră în stare”
să dea sumele nâcesare pentru. nevoile 'arimatei impuse

Valahiei, achitând

-.

acestea cu cea mai mare greutate şi încetineală.
De altmintrelea, desființarea
acestor trupe a avut ca urmare că'ele, deprinse cu jaful
. şi: cu neorân-.:
op! o.
dueala, rămânâ
în trindăvie
nd ! și neavând mijloc: de a urmă . siluirile
de mai! : .

Înainte, au început 'în - sfârşit, fiind“ adunate
1.
pt
.

în' Bucureşti, a face 'supărări

':

.
a
d.
o.
pt
locuitorilor de acolo». Acesta a fostIEmotivul
imprăștierii voluntarilor în toaten -.
părțile.
,
|
|
|
i
E

In 1807 (1), Domnitorul. Ipsilant 'alcătuise în Moldova o armată

luntari şi, din cauza lipsei de arme, a însărcinat prin caimacamul

de

vo-

Moldovei, .

Caliarhi, pe un grec din Nejinsk numit Dimitrie Mavriche, să cumpere arme
din. Rusia și să le “aducă în' Iași.:Insă deoarece fiecare” soldat erâ dator să slujească cu arma lui, armele iputeaufi cumpărate de Ipsilani în comptul -

soldei voluntarilor și cheltuelile Sar fi pututde asemenea acoperi din re- ținerea făcută tot din soldă. Ipsilant; nedispunând de bani mulţi în numerar,

a plăt
lui it!
Mavriche numai 10.000 de lei, din suma de 23.633 lei câti se ;

cuveniă, ficăduind negustorului în' fața reprezentantului rus, Const: Const. *
Rodofinikin, să” plătească cu timpul și restul. In acelaș timp s'au fost: cum-:
părat dela acelaș Mavriche şi arme pentru voluntarii companiei Pangalo din
Muntenia,de către Maiorul Condoguni, sub garanția lui Rodofinikin, în suma: totală de 5.076 lei. In urma părăsirii Principatului de către Ipsilant, și a li-:

cenţierii voluntarilor, Mavriche
)

n'a fost achitat.

3

iar armele luate dela dânsul, *

cariau fost culese de pe la' voluntari; se păstrau, nefiind bune de nimic, căci cea mai mare parte din ele crau:stricate, în hanul Sf. Gheorghe din Bu::
)

„cureşti.:In urma jăluirii lui Mavriche către Cuşnicov, adresată în special lui
Rodofinikin, acesta care în acest timp lucră pentru interesele Rusiei în Sârbia,

"lămuri că" garantarea
ce o dăduse pentru' Pangalo l-ar putea 'obligă să plă-.
tească bânii numai atunci cân
celelalte
d
persoane datoare să achite acei
bani: ar fi fost 'liberate prin: judecată de această obligaţie: Cuşnicov rapor- :

tând: despre întreaga afacere lui Prozorovski, acesta a fost de părerea lui
Rodofinikin, recunoscând că acesta nu eră de loc obligat
să plătească pentru
angajamentul luat: de Ipsilant. Stati
|
Ea
!

"Corespondentul
'- anonim din“ București scrie, la 12! lulie' 1812,-

că Ciceagov' adresase, la sfârșitul lui Iunie, Divanului o scrisoare al :
i
i
.
d.
E
pa
i
|
i
Da
E
FR
e

() No. 359. Despre "satisfacerea

negustorului

din Nejinsk, Dimitrie” Mavriche “pentru:

armele luate dela el pentru voluntari de căire maiorul Condoguni, din ordinul lui Pan-

- galo şi al Postelnicului Caliarhi, 1808. Extract Halippa în pas, III, p: 479, |

-
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e: membrii lui, dar din:.care
cărei ' conţinut eră ţinut secret: de “cătr
ercurile bine informale :
au! transpirat totuș următoarele în'c
(1), apărarea ţerii urmâază să
După plecarea trupelor. împărătești
de 20.000 oameni,ce are a
fie: încredinţată :unei miliții pământeşti
carea şi organizarea, acelei mili- i
fi întreţinută de către țară. Cu ridi
l Constantin

însărcinat
ţii în cele 12 judeţe ale' Munteniei este
Olt fostul
Varlam, iar în cele 5 judeţede peste:
:
-..
iovei și: Vistier Samureaş. .

Banu
Caimacâmal Oras
a:

tând fi adusă la îndeplinire, ..
„Această măsură .ce se priveşte ca nepu
i ca deosebit de lacomi, O îm-.,
eră pentru aceşti doi oameni, cunoscuț
spre a incărcă țara cu cheltueli prejurare din cele mai. îndemânatice
i
că cea mai mare parte. .
uriaşe „din cari aveau să-şi însușeas
.
cea
după
au
ridic
se
propus
„Cheltuelile pentru atingerea scopului.
cari
lei
de
i sau 4 milioane
mai modestă socoteală la 8.000 pung
cu putință a adună .

m eră
urmau să fie ridicate din țară, cu toatecă
stare să poarte armele. :
în
în Pava-Românească, 20.000 oameni,
foarte mult pe boieri cari, pe de o,

-Nota în. chestiune. a, neliniștit
faţă de Poartă, iar pe de alta nu
parte se temeau să se. compromită
dispuneau de toată puterea... cutezau să se opună Ruşilor: cari
proiectul lui Ciceagov de .
Langeron, no povesteşte şi ol despre
că această încercare ar fi avut,
a înființă. oştiri pământene, adăogând
itoare de bani ,,
coste Vistoriei Valahiei sume simţ
.să at
drept rezult
de uniforme luxoase. Ar rezultă, |
cari fură cheltuiţi pentru. confecțiune
puse chiar să fio adus la înde- .
de aci că proiectul lui Ciceagov.. înce

a
i
a
i
plinireit,
acele
ci
l,
amira
ului
bizar
iniţiativei
Acest. proiect nu eră dator
a însuş Împăratului Alexandru...
Intw'adevăr, în instrucţiunile

Sa

DE

,

date de el lui Ciceagov

la 19 Aprilie

activităţii.
, unul din obiectele de căpetenie ale
1812, îi recomandă.ca
riul Otoman, „pentru »
marea popoarelor. ; creştine din Impe

sale, înar

le militare. ruseşti împoca ele.să fie în stare a sprijini operaţiuni se. unise. împotriva, Ru-,
triva „Franţei .și a Austriei,

siei. , Pentru „organizarea
conforme

celei

pamentul

pentru

proprii

cari acum

se |
militară. a, acelor, popoare, aveă, să,

ţerii lor. Totuș, dacă principiile

disciplinei .

în parte la ele,: va, trebui să
“militare ar .puteă fi intwoduse. măcar
laritatea sunt utile prenu, se, piardă din vedere că, ordinea şi regumilitare. Armele şi echitutindeni, dar mai. ales pentru operaţiunile
acele. înarmări

N
PI
ilor

(1) Gorespondentul

anonim

se puteau

obțincă, dela Anglia.

din Bucureşti, la, 12 Iulie 1812,

E

pu
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In'-arhiva; senatorilori am:găsit-dosarul: No.
4.03

4 privitor: la: pro-.-.
iectul de:a înființă, în: anul ::1812,;
0 oştire pământeană: și:am cori=:..
statat;:că; Ciceagov. făcuse: aceeaș
: propunere și. pentru.. Moldova,
Iată: mai întâiu. adresele lui: Cice
acov către Divanuri Și: proiectul.
do.organizare:,. i...
+

LR-

DR I

,

IN

E

ee
pia

tu!
ji

Vamiral Tschilschagov au''Divan de
'Valachie,.

.

mie

Votre zăle pour le bien-ctre du peuple
confis ă votre sollicitude - et les dis:
positions que vous'ave

z: mani

testâes de tout temps ă lâgard: d'une
puissance
protectrice:de vos' droits ct 'de'-vos privilăg
es' sont assez connus pour que'je nhesite pasă 'placer en:vous t6ute
mă -confianee dans un moment 'dui;
indpendamment dc Pinfluence: qu'il peut
avoir sur la prospârit de ce pays"
est en outre d'une: importance

majeure pour le sort; des peuples qui:
souf.
frent et qui sont' menacâs du despotisme
francais. En armant les: Valaques ::
pourla defense:di cur 'patrie:
et! pour! qu'ils” donnent ă tous les peupl
es -:
limitrophes 'la: preuve” effective d'une: gran
de verite, c'est-ă-dire; 'qw'un! peu-:
pl& qui: connait ses''moyens. et! qui: sait
faire: valoir ses: droits -los''armesâ
la“ main, finit

par 'obtenir Yamelioration de son sort.
Să '
Les Valaques en 'se mettant aujourd'hui' dans
cette attitude: imposante ne
risquent rien et meme

'ils 'peuvent; contribusr puissament â 'un::
ordre de
choses aussi nouveau que salutaire! pour
'eux.-' On: n'attend que Pâchange
des ralifications-

pour quc' la -pâix-:avoc les Tures soit cons
ommee,! mais:
cetto' paix sans une alliance! offensive:et 'd6fe
nsive. est frapp6e: de -nullite.
Si cette

alliance'a lieu, les Valaques''armes- seront
des sujets 'chers ă la:
Porte, des collaborateurs agrâables â la Russi
e. Si cette alliance ne sefi:
fectue pas, ls! doivent: s'armer pour 'defendre'
Jeur pays et pour :mâriter la
bienveilla
nce

de Sa Majest6 Pempereur Alexandre.--

- Tele “stânt Ia ferme volont6

de Sa Majest6:mon Augu

ste miaitre, je crois
que toutes 'les:niestres' que je prends pour
faire concourir “spontan6ment !
les' Valaques'ă! cei 'objet doivent 'engager leur
reconnaissance et: leur ar-!
deur! salutaire ă: se prononcer d'une mani
sre signalte dans cette occasion.
Je pouvrais vouloir et: ordonner, mais je desir
e que les Valaques 'devancent:
mes intentions et 'que 'cet armemenţ s'opăre''
par un mouvement spontane
a
pa

p
„de la nation. iii
îi
,
: a
!
a
Dans la 'combinaison''du reglement'
que je: vous transmets ci-annex6, on!
a fait usage!

des observations que plusieurs d'entre vous, Messi
eurs, m'ont'.

soumises. Je desire 'que vous vous oceupiez

câl6rer Ventiăre execution:

|

m

sans retard'ă Peffet d'en: ac-!

De

A

a

Les principes qui servenţ de base ă ce
r&glement sont irr&vocables ; mais
il vouș est libre, Messieurs, de proposer les

modifications que vous juge=

697...
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rez propres ă'en faciliter: les. details -pourvu que.-ces..reprâsentations n'en-

traînent aucune perte de temps.

aa

cet objet important la prevenante

Dirigez vers

sollicitude qui

vous

dis-

tingue ct rendez-moi compte le plus tât possible du râsultat de vos travaux.
:

.

Ă

Li

v

CI,

,

.

i

28 Juin 1812.
Pamiral

Tchilchagoff au. Divan

a

a

ii:

i

un

î. Messieurs,

de Jloldavie,

Ayant fait des dispositions en Valachie pour lorganisation dune milice,
mesure motive par les circonstances et qui doit s'âtendre ă tous les pays
mon Augusto
que Șa.Majeste Impsriale,,

ă sma sollicitude,
maitre, aconlie

fai jug6 qu'il dtait nâcessaire de vous notifier le răglement . promulgus ă.
A cet effet. Je ne doute pas, qu'6mules d'attachement envers Pauguste souverain qui vous a protegâs, vous ne rivalisiez aussi dans cette occasion de

zele et. Wardeur pour effectuer cet armement.
Votre premier: soin doit ctre: d'optrer la love de la milice en proserivant |

toute vexation et en 6vitant tout expâdient onreux au pleuple 'moldave.

En outre, afih d'allger autant que possible la charge qui râsulte de cette “
nouvelle organisation, je vous

autorise, Messieurs, ă ne mettre sur pied la

Les premitres levces serviront de modile et de
milice que graduellement.
par la suite et cet enchaînepoint de ralliementă celles qui se formeront
nement de: mesures 'troitement lies, rendront plus: facile: la fourniture *
de tous les objets nâcessaires ă larmement 'de la milice.
C'est dans la mâme

intention et pour ne point porter atteinte ă Vindus-

trie que je crois convenable de permetre aux individus ais6s de se procurer Vexemption

du service personnel! au -prix d'une râtribution en argent,

laquelle peut, tre destinde. ă: la lex6e d'un. corps de volontaires. :.. ..:
du. râ-..
"Jo. vous recommande,, Messieurs, de „vous, occuper de Vexecution

glement ci-annex6. sans: perdre. de: temps. En .Vappliquantă la Moldavie vous.,,

pouvez,. d'aprăs: vos: connaissances locales, y faire . certaines :modifications N

quo vous aurez ă me soumettre afin qu'elles soient sanctionndes.
Mr Croupensly qui fesait partie de la dâputation de la Moldavie
charge

est

de vous transmettre ces „communications impsrieuses, Il m'est .agrea-

ble de lui rendre publiquement le temoignage et de vous assurer, Messisatisfait.

eurs, que jen ai ât6 enti&rement
No. 56, Bucarest, 2 Juillet 1812,

A

i

ta

A

IEI

a

|

,

DEI
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.

|

e
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Bases 'de: Vorganisation. des 'milices et de la garde Pourgeoise
de la Valachie.
a
i
ei

Les milices et les gardos bourgeoises dde la Valachie

se

composent

des

habitants,
de la. Valachie en tat de porler les armes,

Art
Les habitants des campagnes
garde bourgeoise.
be

constituent

pi

ta Arte Ie

la milice,

teii

ceux

des

villes

A

ce

la

-

La milice est coripos6e de 20, 000 homes” armes et habilles, et en 1 Gtat!,

d'entrer

en activite 'de service,

pe

ai

pr

“Art,

aaa

IV:

Da
DN a

i
a

n.

i

La garde. pourgeoise est „entâgistiâe et organis6e pour la defense des ci:
tes, Elle entre, en 6tat, de. service, toutes les fois „que les circonstances Te- E
xigent, E Ile „Sexerce, ăcet eltet, son normbre resulte de Venregistroment.
ie

i

Art,

Cp

V.

La milice, see partage za deux. corps. distincts : tun cost tir6. de la Petite |
Valachie sous la. dânomination, de Pandours, Pautre est tire de, la, Grande ,.
Valachie ot se nomme. Cattames. |
î

Ii

ae

tai

i

pa

a

ii

Sai

dai

„d

PE

“li

i,

tei

Ari. VI
DAI

III

aa

tea

i

atuDos Pundours,.

Les 5.000 Pandours qui existent! actuellement sont! ports, si cela se peut
sans! trop de' 'prâjudico' pour les finances, ă un plus ggrand nombre. A cet effet
on procăde' Sans" d6lai au: dăhombrement de ccux qui se trouvent,; mainte-nant sur 'pied:i Les distriots respectils fourniront les fonds ni6cessaires;
,

iti

.,

te

.,

,

:

ii

cu Art VI

-

a

.

DI

rai

gi

e

L'ancienne' organisation iei Pandours estconsort.
Art, VII,
Monsieur le .chevalier Samourcasse

la surintendanco de ce corps.

est destine, avec 16 titre d'Ephore, â3

II procede

sur le lieu ă sa formation et il

i
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so sert ă cet effet des gens qui posstdentsa confiance et il conforme ses
la,
mesures aux dâcisions prâalablesdu Divan. II,.depend du Divan ;pour
militaire
dement
comman
du
partie administrative de ce corps d'armte et
pour ce qui a rapport au service.

-:;

.

et)

Ce
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ou cadiliks, four-.. La Grande Valachie, suivant la. division de ses districts
celui des Pandours ;
nira 25.000 hommes ou un nombre moindre,en cas que
”
actuels soit augmentă.
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Art, A.
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6tendue et sa po;;;
Chaque district aura un capitaine au plus, d'apr&s son
procâdera ă
Divan,
du
tions
ulation. Chaque capitaine, d'aprts .les instruc

a

Vorganisation de sa compagnie.
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Art. XI.
des cattanes sont r6Les frais d'habillement, Warmement ct d'entretien
cette'armee sont” compartis avec €galit€ sur les districts respectifs. Dans

Polcovnics 'do la':
pris 'tous les cattanes subordonncs aux Capitaines et aux
a
E
Lila
A
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Spatharie.
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Arte XII,
aura

n armâe
cstte
Des que Vorganisadetio
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Gt6” arrâtde păr le Divau,

en aura, avec le titre d'Ephore, la 'surinten- ă
Monsieur le Chevalier Varlam
! 'Valachie»
dance. De mâme due lEphore prâpos6 ă Varmee''de' la Petite commandu
ct
ve
strati
admini
d du Divan pour la partie
($ VIIL), îl dâpen

dement, militaire pour

ce qui concerne le service.
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Art. XIII.
En

pia

â Venregistrement
Dans chacune des villes de la Valachie on procedera

ai

Ies armes.
' des hommes en tat de porter”
E

D'aprăs ce registre le Divan

ă Art, XIV,

regle

a
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la formation dă cette force armâ6 ”

gardes bourgeoises âp-"
et âtablit une discipline au moyen de laquelle les
do se rassembler
prennent ă reconnaitre leurs chefs et contractent Vhabitude
au premier

signal,
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Le Spătliair'2 dura: la sirintendanea, de la: garde: bourgeoise,. i:
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Le Divan, pour tout ce qui concerne
ce roglement,

|

les mesures

se râduit en un

comită

te

tendant ă la prompte
permanent.
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se” compose: 46 Son: Eminencă lo! “Mtropolitain Ignace, 'de!Sa
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Art. VII.

Le comite a la surintendance gendralo de la milice, des Pandours, et de
la “garde: 'hourgeoise:-: E N
m
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relatif a Varmement militaire.
Art, 1ETER

a N

Get. armement. stant. motive

L
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par. les. circonstances actuelles et, par. con-.,

s6quent, devant, tre; considere. comme.-une

cessaire de fixer un terme

:

mesure

temporaire,.

de cinq ans au service des individus

il est

-n6-;,

appeles.ă .

la defense de leur patrie. Aprâs avoir mis le sol natal ă labri de toute at-

teinte, ils pourront, ă l'expiration de'
Des; privileges quelconques dont le
leur, &tre, accordes, „pour, r6compense,
cessions „nayent, rien d'ondreux. „pour.
pita

photo

!

!

the

ce terme, rentrer dans leurs foyers.
Divan, spâcifiera. la-nature pourront
en veillant ă. ce que. de telles, con-..
le reste de la nation, ,
i

Art. ui
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On accordera ă la milice des officers russes, tant superieurs: que subordonnes pour la former aux €volutions militaires et ă la discipline, premier
mobile

de la.force

3

7

armee.
pi

E
cete
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Plusieurs, des membres des Divans. ajant manifestă leurs idces aau.1. sujeti,
du mode denrlement qui sont le fruit de leurs connaissances locales, ils

sont engag6s ă. les reproduire dans. leurs. dliberations, afin, qwaprăs les
avoir mârement examinces, l'on puisse:se d6terminer
pour celui qui obviera aux

inconvenients, „majeurs, et. reunira; le pus d'avantages pour: le peuple de ce pays.
Esau
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soițineă strict..dlo
Precum. reiese din textul. proiectului, Ciceagov
„+.
.a 'Țerii-Româneşti,:ne«instrucţiunile; împăratului ; pentru noua, oştire
irile ;de., Panduri -şi
găsind vreo alcătuireîn ființă, păstră denum
.ea -este de observat că „proiectului este
ntrel
e.
alumi
de :CatDean
din :creierii. lui. +.
în .deobşte tot ce ieșiă..
fparte confuz,:ca
corespondentul. nostru :-Divanul,'Țerii-Românești care,: precum arată
răspunse nimic, boierii. ştiind”
„Anonim, nu gustase.deloc.proiectul, nu
şi:că proiectul ;amirate.
„că zilele :ocupaţiunii: rusești erau. număra
|
poti
Mae
nu va ajunge.să fie :pus.în lucrare.
“dului.
atâtde înțelept și „adroşă,
iu Din nenorocire, Divanul Moldovei nu fu:
Sa
lui Ciceagov următorul raport:
ei :

ata, re

i

i

i

,

pp

pa

enus: dans „la. d&pâche..dont ellea
| „les ordres do. Votre „Excellence, .cont
PAssemblee Gensrale .avec, „cette
. daign€ nous .honorer, ont. 6t€ recus dans:
aisante

.. bienf
cette soumission que Von: doit.ă Tadministration
; defereetnce
,, par tous
:soins
ses
ă
€
confi
pays
- qui, s'efforce; daffermir, la prospsrită. du,
.. Telles
ieter
lui;d
nt
peuve
ce
ts Pequite, et une sage prevoyan
- les:r&glemen.que
vient .de, nous

que Votre Excellence
„sont: incontestablement les. dispositions
dune. ..milice nationale et Wune
„preserire par..rapport ala mise. sur pied
ces actuelles en „a: fait;unanime„garde. bourgeoise; l'urgence des circonstan
tageuse „et ;trâs salutaire: pour le
„ment. envisager.]alevâe comme „tr&s. avan
Nous avons aussi pris. connaisance
- bonheur. des habitants. de,.ces; contrees,
rt ă la . Principautc „de „ Valachie.et
„des. r&glements „prescrits -sous ice. rappo
nce. et.le salut:de ce pays sont.attaches
„nous somme; convaincus que, la desti
e Russie.. En cons6gquence,.pour
-ă la puissante „protection ;du. vaste Empire.d
. Excellence et pour. satisfaire, au, desir
_n6us „conformer, aux: ordres de. Votre
s,ce qui. concerne au .moins la'libre r,s. nationen.
leautre
aux.
de nous assimi
mtirement ;d6liber6, sur,-les „moyens
- exposition „de nos droits, nous;avons.
serait; avanta-

us croyons:.quv'elle
„eftectuer la. levee,de, ces troupes, et.no
..meme de; Votre, Excellence., Mais
.,geuse; aux habitants. d'aprâs, Passurance
du ; recrutement | projete, . plus
„plus nous'sommes.;pândires „do ,la..necessite
paraissent

s qu'il presente et. qui.nous
sIN0uUS avons: 6t6;effray6sndes. difficulte
t de. nuire.ă nous. memes,jpar. PexSi 1raves ! juo.;n0us 'eraignons, 6galemen
e coupables envers Yotre Excellence
:, position. de: la „v6rite, ou.de nous rendr
ciles ă. remplir.. Dans cette alternative,
par, des: promesses, hasardâes. et. difli

Elle
eillance.de Votre, Excellence.
„le „seul:refuge qui: nous .reste; c'est la bienv
e
ettr
soum
is6s-de,

nous croyons autor
„nous ena donnâtant de;preuves que nous
simples et succintes. Fondces, sur, des
-„ă son ;jugement „quelques „observations
tere,de la, na-

que nous_avons,du carac
faits.6vidents et-sur la 'connaissance,
sur.la puret6 de.nos intentions
tion, elles ne sauraient râpandre aucun doute

iod
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“qui” ne::s'est! quo. trop mariifesteg par les: preuves que nous. avons toujours
donnices de notre fidelit6,:de notre de vouement et de notre enti&re soumission

aux! orâres de: Votre: Bxcellence:i!-.

„i

E

o

ni--Iliyla! “plus: 'de deux si&cles! depuis que les' habitants de' Moldavie: ont. en-

tirement renonce iau ''maniement des ! armes, par lentier abandon desquelJes
'tils “crurent; sous! lancien: Gouvernement, pouvoir. mieux: assurer: leur 'salut,

“ien prevenant, les: :soupgons qu'une attitude plus imposante 'aurait pu exciter.

- Ce: long :abandon, transmis de: generation

en gândration, les a forces de con-

centrer toute leur activit6 dans: la: culture: des terres et d'oublier tellement
“Yausage “des''armes 'que'leur seul bruit'suffit maintenant pour repandre parmi
eux Il'pouvante et lalarme.

+

ie

Pare

ra

aa)

:;

Cest la crainte de se voir inscrits dans les troupes des puissances voisines

“qui a empeche jjusqu' ici. Pemigiatioi des habitants de la Moldavie;ă. L&poque
"ot Lenormite' des: 'impositions et les charges n6cessitâes par les circonstances
“devăieiit! “les: y 'entraîner. DP usage! des! armes leur'est devenu enfin si €tranger

"que “lorsqie. des: bandes"de voleurs; composâes ! de 20 et de 30 :scâlcrats,
“venaidnt' ravăger le pays, ils: prelGrăient plutât se 'rendre paisibles speciateurs
“du' pillage: de lsurs- Ioyers! que” de les 'repousser par la force; de sorte que
ne” “Gouvernement, pour 'en'“'purger le! territoire, fut contraint 'de mettre'ă
- leur: :poursuite des' etrangers armâs, tels que des Albanais et des Serviens.

"Un autra' trait “feră.: 'bien'plus' connaitre 'â” Votre: Excellence la terreur
que

“le 'seul! bruit d'un recrutement iinspire aux" Moldaves. L”Austriche aprăs avoir
'raffermi: son'autorit6 ' păr une

domination! de 'plus de trente anntes dans'le

“territoire 'de la Bucovine; a voulu''eri 'assujettir :les habitants aux lois de

la.

” eonseription: mais leur desertion totale ăâ: travers -les gardes - destinces â
la
“defense! des frontitres Pa: bientât contrainte' A se desister de ce dessein.'
Les
""Moldaves domicilies” dansi cite” contrâe' furent ' tellement eltrayes
du seul

““mot'de recrutomânt,: 'qu'ils”y:(sic): braverent tous les dangers pours'y sous-

“traire par. la fuite,: et. „que 'le gouvernement'a €t6 bientt forc6 de r&voquer
:-les ordres qu'il avait! donnes ă'cet 6gard. Au: commencement de la guerre

i actuelle,; le Prince: Ypsilantiai encore procede: d une nouvelle levâe de vo-

::lontaiires st 'de 'tous les slousilors attaches; aux ' Capilainies destintes ă la
“surveillanea! des ifrontidres.: Leipays se. donna 'toutes les peines,les depenses
“ne 'furent pas Gpargnces et toutelois le nombre des conscrits ne put ctre porte
au -dela de rile individus,: qui: se: dispersărent ! me&me pour la plupart avant

“que d! arriver ă leur” destination. Une multitude de brigands et de meurtriers
"dans le” pays fărent le 'seul fruit d'une 'levee si incompatible avec le ca-

" ractere” de: la” “nation. Te! 'est.:P'âtat actuel des habitants de la Moldavie;
l'ex-

“position succinte! que 'nous-ân faisons est de la plus exacte verite et pourra

"tre attestâe par tout le' monde,
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.idu - caractere national,
A juger. d'apres la connaissanco que nous avons
et;pour .empâcher
devoir
le.
„nous, sommes assures que,. pour. contenir dans
es, par controupes .qu'on :pourrait recruter dans les villag

„le, dâsertion des
„s6quent

il faudrait. proportionner, le; nombre

des

gardiens

ă celui des cons-

si. dificile. avangât, de beaucoup
on.
„crits eux-mâmes, sans que cette precauti
des 'habitants,; saisis de frayeur, pren„le but qu'on se propose; car,le „reste:
de la cul:fuite .de tous câtâs -et,, par l'abandon
la ent
draient indubitablem
ă limpost
bientâ
t le pays
ture des terres et de tous les mstiers, reduiraien
s... .::
recrue
s a Ventretien des
„,sibilit€de fournir aux. d6penses necessaire

Votre. Excellence, nous nous en remettons
„... Em. exposant, ces observations ă
trouons ă Vassurer qu'en;tous cas Elle
„ă son jugement et nous nous .born
gnes.
temoi
rs
toujou
ement que, nous -avons

vera en nous le zele et le devou
pour r&organiserla garde bvurgeoise,
„.„:Nous sommes n6anmoins davis que
faire) par ordonner un denombrement
„Pon commence, (comme Lon „vient.de
et-par..armer.: toutes
les .habitants, des villes de la Moldavie
„exact de: tous,
Vusage des armes, qui seront .tenues
„les personnes qui „ont encore conserve
-oă leur prâsence serait jugee nâcesde .marcher .au premier signal, partout
ces,par Votre Excellence elle-mâme.
_saire, conformement aux r6formes, statu
pourrait s'effectuer, faute de meilleurs
/organisation „WVune ;milice,, nationale
les, habitants „et. par. des
par une .invitation, libre, faite. de tous
, expedients,
promettra Waccorder,aux hommes
privil&ges avantageux que le gouvernement
ons par les-

effet des proclamati
qui voudraient senr6ler. On:publiera ă cet:
t efficacement
de toute. la. Moldavie et Bessarabie seron
quelles les habitants

e nationale pour cinq aninvites ă se faire inserire "dans la nouvelle! milic
lle de, la part du Gouvernement,
n6es seulement, avec" 'promesse ' forme
conserits sera ray6 du r6le
qu'apr&s Pexpiration de ce, terine, le nom des

Mazils et Rouplaches „et, qu'outre
de tributaires et inserits' dans „celui: des.
ra & chaque individu une paye de
e'!
on“ donne
Varmement et la nourritur
a
a A
trente piastres par an. N
soient, -nanmoins le Divan
les
Ces conditions quelque avantagouses qu'el
ttra de

son pouvoir et prome
ne nâgligera aucun des moyens. qui. sont. en.
les familles des enrâles
rien et.de n'assujettir ă aucune taxe:
ne molester en

privileges sont assez importanis
pendant toute la durce de leur service. Ces
râussite dâsirte de ce prola er
et assez, avantageux pour nous faire espr
:ă
confice :des ofliciers; russes que
„jet mais la. discipline; des: curâles' sera
nons sommes, dans
;Votre. lixcellence voudra;bien

leur. donner, attendu que

et versâs dans:Part militaires.
'.Vimpossibilite :de leur. donner des chefs habiles 'consentiront ă.ce' que les.d6-

lence
„ tiuLa, sagesse et la clâmece de:Votre Excel
Pentretien des pârsonnss qii:voudront
„:penses n6cessaires pour. larmement et
enr6lementvolontaire: dansla .milice
. “iparticiper aux privil&ges promis pourun

A
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„soient-:prâlovdes 'sur'les:impositions' que Lon percoit sur 'les 'habita
nis de
“laMol
davie “et ; Bessarabie) d'apres' l'ordre' actuel :des linance
s, pour que 'le
“pays ne “vieune pas â âtre 'surcharg6! de nouvelles
taxes, dans'l'epuisement

“total -oă il'se trouve.” C'est 'par 'un' tel 'emploi des contributionă
que :l'on
“prelăve: actuellement ișur'iles habitants,. par les 'privileges que 'l'0n projett
e
"d'accorder:aux individus:qui-s'oftriront prendre voloataireme
nt du! sdrvic
et e,
par la miso: sur 'pied'de la: garde bourgeoise ă' recruter dans
les
“villes de la''Moldavie,-que le Divan'espăre pouroir effectuer
:lă levee: des
troupes que Votre'Excellence! requiert, levce qui n'a 'stirem
ent 'd'autre' but
: que'no
tre 'propreprospârite;'mais”
qui, vi: Pâtat deplorable -des -habita

nts
de: ces icontrees,;: no'saurait -s'opârer'-d'une'autre manitre sans'
expose
r
ce
“pays d'une 'dâsertion 'gânârale, i: n ii
e
"i Les'mesur'nous
esq'venons
ud :de proposer nous paraissent
les plus-propres d :opârer:la 'leve'ide la 'imilice 'demandse dans le:
sein d'une! nation

+ souffr
depuis!
ant
longte
e'
mps; qui:ne connait; que les penibl
' traviu
es
x-de
“Vagriculture et:pour 'laquelle tout; ce:qui a rapport
â l'etat de:guerre et â

“Jagloire des: armesi:luiest
. parfaitâment Gtranger,

n.

ini
po

„i

me

-""+Liă-nation mnoldave qui'conhait vos-dispositions bienveillantes
, ' magnanimes
: et" paternelles: attend 'avec soumission les ordres. ultârie
urs ' de :Votre: Ex-

“cellence'et un'assentiment; gân&reix aux! mesures qu'elle vient
de proposer
te, e
notre: voix:" za pa
îi
DR
a. paote
.
“f[ Lievaque Gherasim: de Roman,
i“par

parau

otita
|

„ate

sint st

iiritina

tutti]

aliinitna

ta

” Le Hetman, Sandoulaki Stourdza

ue

te

„Le, Vornic Loupul Balsche,

bee

"Le Vornic Emmanuel Dimaki,

trio
(Signs i

bnr

-

- Le Logothăte' Constantin Ghyka,

«| : Le, Logothâte Constanţin Balsche |.

ea
ace
dans
Voriginal
) 4 * Dot
Le Vornicml
Constantinîi :Palladi,:
cr
bi zii
ul. Le Trâsorier; Alexandre: Stourdza,

Le îresorier Georges Roset,

;

.,.
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..: :.
i

...

Le. Tresorier, Alexandre, Balsche,

mt

et

|
ei aa

:
zi

|
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Le Vornic Grâgoire Ghyka,:
|” Le'Vornio Nicolas Chrissoverghy,
he L6'Spatar Georges

Catargi. !

* Tassy, 14 duillei 1812. No. 591,
me
e
„- Nuounose alt caz în icaro fruntașii: unei 'țeri. să fi- avut 'lipsad
e:
„:
mp

pe

d

pi

Pai

”

n

ia

N

ru
: şi
declarene
:străin::
ului că.nea
sămul din'care au ieșit și.în fruntea
„căruia. :se “află este. prea -1nișel pentru: a -purtă armele
. Acest: fapt

"arată “cât de 'cu; desăvârșire lipsiți de. simțimântși de ideal
-naţional

“erau” boierii : produși 'de:-un.. veac “de: regim: fanariot.
Acești : oameni,
-aduși 'înr fruntea țerii : de.privilegiul „nașterii sau al:
averii;lor,i:erau .
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II.

poate în stare să îngrijească de interesele materiale ale Moldovei,
dar erau de sigur incapabili să conceapă măcar ce este cinstea, ei.
Cuvintelor boierilor Divanului dela 1812 opun cuvintele lui Vartolomeiu Măzăreanu (1), călugărul ieşit din: popor, care, într'un graiu
atât de viu și de puternic, plânge împilarea poporului de către niște
fruntași cari nu mai sunt în stare să-i dea, ca altădată, pilda bărbăţiei.
Şi, urmă. îndărătnică a regimului fanariot, cuvintele nelegiuite și

mincinoase ale boierilor dela 1812 au mai
vreme răsunet

găsit

încă îndelungată

prin unele cercuri, până când le-au înnăbușşit pentru

lotdeauna, pe câmpiile Bulgariei,în sângele lor, dorobanții moldoveni.
Dar cum eră să nu fim de râsul și batjocura străinilor, când

singuri ne' descriam

|

ui

ca mișei!:

- Adevăratul temeiu pentru care boierii Divanului s'au făcut vinovaţi

de o atât de incalificabilă faptă, a fost fără îndoeală dorința de a
nu încărcă

Visteria

ţerii cu cheltueli mari,

cari

ar fi necesitat şi

supunerea lor la birurile de gari fusese scutiți până atunci.
. (1) Acte și Legiuiri privitoare la chestia

țărănească, seria I, vol. IV, 161.

ANEXĂ.
Lista dosarelor

din arhiva

senatorilor

dela Chișinău,

cari „par: a

„prezentă un interes mai deosebit.

-

. Condică cuprinzătoare de toate lefile ce sau plătit dela Visteria

Va-

lahiei pe un an; întreg, 1808, cum . înlăuntru întocmai se arată după cum
sa urmat. :1$08,,
a,
i
_- 3. Jurnalul hârtiilor ieşite dela: Preşedintele: Divanurilor pe anul 1808,

Tomul [.. 755f.; Tomul II. 746 f; 'Tomul III: GL7 £. In cea mai mare parte
franțuzeşte. (Copii de pe răspunsurile lui Cușnicov la petiţiunile şi jelbile
ce-i sunt adresate).
4. Numirea lui Cuşnicov 1la Președinția Divanurilor Moldovei și Valahiei.

1808. 76 f.
5. Intoarcerea în Rusia a țăranilor fugiţi în Moldova. 1808. 244 f.
6. Despre

privilegiile breslei blănarilor şi a cojucarilor.
din laşi. 1808. 29 f.

10. Despre afacerile raielei Hotinului. 1808. 177 f.

11. Despre cvartirurile militare ruseşti în lași şi regulamentarea întrebuinţării lor. 1808. 142 f.
«13. Deosebitele lămuriri cerute dela ambele Divanuri și dela Isprăvnicii
asupra slujbelor ţerii. 1808. 249-f.
15. Lipsa de furaj şi de proviant pentru antegarda Atamanului Platow
în orașul Buzău. 1808. 16 f.
17. Despre scutirea de contribuţie a lucrătorilor cari lucrează. la pavarea
Iașului. 1808. 16 f.
21. Neajunsul din fân pentru magazia boilor. în ţinuturile Hârlitu, Suceava,
Neamţul și Romanul. 1808. 16 f.

22. Neajunsul de fân pentru caii cazoii în ţinutul Hotinului.

1808.

8 f.

23. Despre poșlinile nelegiuite pe vin şi pe rachiu luate de Evreul Bercu
Sandomirski. 1808. 8 f.
24. Jalba negustorului din Chișinău, Bvreul Abramovici, asupra fostului

pole de voluntari pentru neplata celor furnizate după contract.

1808. 8. f,

30. Statul veniturilor și cheltuelilor ștatului cancelariei Preşedintelui Di-

vanurilor Moldovei și Valahiei pe un an întreg. 1808—1809.

1808. 93 f.
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-31. Despre diferitele asupriri suferite de locuitorii Principatelor din partea

i

oștenilor. 1808. 120 f.

32. Dispoziţia ca încălzitul oștirii să nu fie cuprins în datoria de încvar:

Di

tiruire. 1808. 144 f.

38. Despre batjocurile şi asupririle suferite de personalul staţiilor poștale

din partea, pasagerilor.

1808. 314 fi

39. Preţurile cărnii în Iaşi. 1808. II f.

ar40. Jelbile către Divanul Moldovei ale acelor cari au furnisat proviant

matei. 1808. 27 f.

-

.

f.
41. Despre silitra şi pucioasa ce se găsesc în Moldova şi Valahia. 1808. 236
f.
242
42. Hârtii ajunse la cunoştinţă în 1808 şi 1809. 1808.

43.
44.
denţi
46.

Despre sporirea, ştatului poliţiei în Iaşi şi în
Despre focuri şi despre ștrafurile (amenzile)
și negligenţăîn Moldova și în Valahia. 1808.
Despre funcţionarii moldoveni cari sau distins

Bucureşti. 1808. 248 f.
impuse pentru impru26 f.
prin zelul lor. 1808. 33 f.

48, Despre afectarea de locuri pentru: cimitire. 1808. 59. f.

49. Despre limitarea congediilor ce se pot acordă funcţionarilor. 1808. 10 f.

51. Despre materialul trebuitor flotilei la Galaţi. 1808. 216 f.

54. Inființarea unei Hauptwachte orășenești în Iași. 1808. 33 f.
62. Despre averea protoereului Mihaiu Strelbiţiri, descoperită de asesorul

de colegiu Strelbiţki. 1808. 17£.
65. Despre transportul 'proviantului şi a furajului

Sa
și dospre magazinele

E

îi

|

dela Focşani. 1808.97f£.

68. Despre costul întreţinerii spitalurilor şi acel al porţiei de carne pentru
armată. 1808. 259 £
70. Despre otcupul lacurilor sărate: din Valahia. 1808. 72 f.
71. Despre exportul făcut în Transilvania și
ai Moldovei şi Valahiei, de 'vite cornute, de oi

79. Jalba Paharnicului Neculai Rizu
|
loi pe'lună. 1808. 26 'f. -

Austria de către locuitori
şi de cai. 1808. 56.

pentru neplata

de 400

alocaţiunii
|

"13. Despre Caimacamul Craiovei şi despre hotărîrea Divanului Țerii-Ro-

e.

mâneşti

să nu se facă nici

un fel de schimbări în așezarea

și să nu so elibereze persoanelor

_aviză
11.
80,
82.

particulare nici o

Guvernului

sumă 'de bani

fără a

mai întâiu pe Preşedinte. 1808.72 f, .
Desființarea poleului de Cazaci alcătuit de Ipsilant: 1808. 135 î.
Despre posesiunile lui Stanislav Hagiu în raiaoa Hotinului. 1808. 20 î.
Despre numirea ispravnicilor în Moldova și Valahia. 1808. 160.f.

83. Despre veniturile Căminarului în Valahia, 1808, 14.

86.
lei.

Mezatul arendării goştinei logofătului Constantin 'Balş pentru '115.000

8.
92 fc
180

IE
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|
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89. Despre oamenii cari au slujit în corpul lui Pangalo
cernosârbi cari bat paveaua în Bucureşti. 1808. 112 f.

și despre husarii
|

93. Pregătirea la Focșani, a magazinelor pentru 41.000 cetverturi de pro:
viant; jumătate din partea Moldovei şi jumătate din partea Valahiei. 1808. 33 £.
95. Despre gloaba de 1.500 lei pusă asupra 'Tătarilor basarabieni
arderea caselor din satul Goteşti. 1808. 10 f.
|

pentru

98. Despre ştatul Președintelui Divanului şi despre achitarea acestor. cheltueli. 1808. 185 f.
100. Despre jalba negustorului ieșan Benica Bacalu asupra. Polcovnicului
Manolache_Balș, fiindcă acesta i-a , luat un loc de crâșmă şi de casă iîn' ora:
şul Iaşi. 1808, 43 f..
:
102. Cererea negustorilor Mavrichie şiş Zoia Popa Nicolae ca să fie des-

păgubiţi pentru poliţele fostului Domn
103. 'Țiganii cari au bătut

până la

Scarlat Calimah. 1808, 47 î.
moarte

pe părinţii

lor în

|

satul

He-

"răstrău din judeţul Ilfov. 1808. 46 f.
114. Deslegare pentru preţurile ce sunt a se plăti de
comandamente pentru fân şi lemne. 1808. 55 f.

către regimente

şi

115. Despre spitalurile militare dela : Iași, Bender şi Hotin, despre reparațiile clădirilor şi sumele . cu cari Visteria Moldovei a rămas în urmă.
1808. 116. f.
116. Despre înfiinţarea unor comisii

de cercetare în Bucureşti şi Craiova

și însărcinarea lor.cu cercetarea sămilor foștilor ispravnici. 1808. 348 f.
120. Despre
concedii. 1808.

datoriile funcţioarilor din Moldova
180f.

şi din

Valahia

şi despre

:..

122. Despre cei şapte subofiţeri comandaţi îîn Valahia pentru :executarea
impozitelor Visteriei Valahiei. 1808. 6 f.
123. Despre venitul sării și alte otcupuri în Moldova. 1808. 163 f
|
125. Despre

pretenţia supusului

francez, negustorul

Capşa, ca să fe des-

păgubit de cei 38.280 lei cheltuiţi de el pentru oștirea Ini Pangale,
1808. 32 f.
126. Despre banii ce fusese luaţi dela negustori ruşi și austriaci din
Craiova în vremea invaziunii lui Pasvantoglu în Valahia-Mică. '1808. 4 f.
128. Despre expirarea termenului pedepselor . arestanţilor şi despre mă-

surile de luat în privinţa lor. 1808. 9% f,
129. Despre cursul monetelor de aur şi de argint. 1808. 180 f.
130. Desființarea mai multor slujbe mari și mici în , Para-Românească,

1808. 40 f.
131. Despre aprovizionarea armatei și despre transportarea la Frumoasa
şi Galaţi a proviantului și a ovăzului luat în întreprindere de Medelnicerul
Teodosiu, Căminarul Pruncul şi negustorul Ursul. 1808. 279 f.

,
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134. Suma veniturilor şi cheltuelilor Visteriei 'erii- Româneşti. DepărtaFirea, din slujbă a Visternicului Varlam și înlocuirea lui prin Visternicul

|

-

lipescu. 1808. 172 f.

Dia

și în
137. Despre urmărirea şi distrugerea bandelor de hoţi în Moldova
'Tara-Românească. 1808. 52 f.
f.
140. Despre otcupurile deosebitelor venituri ale 'Țării-Româneşti. 1808, 34

141. Despre suma cheltuită în Moldova şi Valahia pentru faceri de bine.
.
|
|
1808. 30 f.
142.

Despre -cererea Postelnicului

Antonie

ca

Filipescu

Vistierul

să fie

îndatorit a achită suma de 15.000 lei ce i-ar fi datorit-o.pentru arenda unei
.
moşii a Domnitorului Constantin Ipsilant. 1808. 4. f.
pentru mobilele

143. Despre satisfacerea negustorului Palizache Dumitru
furnisate de el pentru palatul din laşi. 1808. 6 f.

146. Funcţionarii numiţi și depărtaţi de Divan. 1808. 563 f.

163.. Impresurarea graniţelor Principatelor de către locuitorii din Austria,

|

1808. 25 f.

și
174. Despre maiorul rus Seinovici, care sa stabilit în satul Oroftiana
lor:
r
datoriilo
irea
despre greutăţile ce le face locuitorilor întru îndeplin

|

|

1808. 50 £.,

183. Despre revendicarea averii moştenite dela tatăl său de către negustorul Hasnaş din Nejinsk, care avere se află în mânile boierilor moldo.
veni. 1808. 108 f.
„186. Despre buna stare a locuitorilor Moldovei şi Valahiei şi despre purtarea faţă de ei a oştenilor și despre îndatorirea de a se luă cvitanţii dela

regimente şi comande. 1808. 244 î.
187. Trimiterea în Basarabia a revizorului Stanchevici spre a cercetă, împreună cu Sulgerul loan Cuza,

jelbile locuitorilor de

acolo.

1808.

140 f.

188. Despre cercetările făcute asupra purtării şi a chipului de traiu a.
fostului consul împărătesc austriac Hammer, acum șezător în București.

|

1808. 37 f.

189. Invoirea dată Mitropolitului
calde». 1808. 5 f.
198. Satisfacerea negustorului

Valahiei Dositeiu, să meargă la «apele

ieșan Turgi

Başă de

către

|
Spătarul

lor-

i
dache Catargiu care îi datoriă 400 lei. 1808. 6 f.
pentru suarmatei
caii
pentru
furnisat
198. Reducerea câtimii de fân de
i
puşii austriaci cari țineau moşii în arendă. 1808.
"201. Numirea şi depărtarea cinovnicilor cari au fost în Divan. 1808. 227. f.
218. Despre furnisarea fânului pentru oştirile (Pandurii)

„Oltenia 1808. 10 £.
Analele A.

R.— Tom.

i

XXXL.— Memoriile Secţ, atorice,

cari se

aflau în

a

Sa
|

9

-
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* 223, Ordin dat Divanului Intâiu să nu dea ordin ispravnici:or din Oltenia
"decât prin Divanul Craiovei.

1808.

16 f..

:

„_+226, Despre comandanții deosebitelor cetăţi şi despre
torilor acelor cetăţi.: 1808. 243 „1.
,

îndatoririle: locui-

222. Despre revendicarea de către Leitenantul: General Nicoriţă a.unor
moșii în ţinutul Hotinului și în alte locuri. 1808. 51 f.
„2835. Despre deputaţii atașați de către amândouă Divanurile pe. lângă comandamentele armatei rusești. 1808. 86 f.
237. Despre compania de poliţie din Iaşi, alcătuită din oameni luaţi din

miliția Poltavei și despre completarea ei prin recrutare de voluntari. 1808.
1.136 f.
Pa
"238.

Despre funcţionarii

cancelariei Divanului

moldovenesc.

1808. 238

244. (Secret) Amănunte asupra poporului bulgar din 'Fureia. 1808. 11 f.
145. Deciziunea Divanului

ca 'să 'se ușureze formalităţile pentru acei din

nobilii din Principate cari merg în' Rusia. 1808. 35 [,
„946, Porunca
:.948. Despre

f.

a

Feldmareșalului pentru statornicirea preţului fânului. 1808. 35.
desființarea consulatelor ruseşti din lași și din „Bucureşti.

1808. 10î.
a
249. Porunca dată de Prozorovski ca să se adune
preţurilor furajului. 1808, 35 f,
„291. Cercetare asupra purtării Grecului
întoarcă la Constantinopole. 1808. & t.

ntormaţiuni asupra

Mateiu Roset care

a vrut să se

256. Ureltirile boierilor din Bucureşti cu Vistiernicul Varlarm. 1808, +7 î.
267. Organizarea Divanurilor Moldovei şi Valahiei. 1808. 57 £.
218. Despre

uciderea fără voie a locotenentului Sfavinski de către Isprav-

nicul de 'Tecuciu, Conache. 1808. File 66.
„283. Despre poștele din Valahia.
„285. Despre vămile din Moldova

.

1808. 416 î.
:
cari sunt ținute în arendă de Hatmanul

Paladi. 1808. 2 f.
287. Registrul de intrare al hărților secrete. 1808. 4 î.
289. Interzicerea, făcută ţăranilor să se mute

în

cetăţi

şi în “mahalalele

acestora. 1808. 12 f.
- 292. Despre

urmărirea

dozertorilor

şi a

acelor

cari

le

dau

găzduire.

1808. 153 f.
293. Despre cărţile deschise, date țiganilor spre a merge din loc în „loc.
1808. 4 f,
„295, Condica scrierii sufletelor - “şi a familiilor
Iaşi.

1808.

100.£....-;.

i

at

stării

RR

3U4. Despre afectare de fonduri de către Divanul
părare de crupe pentru armată. 1808. 59. f.

de jos
i.

Valahiei

din. târgul
E

pentru cum”
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308. Despre satisfacerea lui Suiulgi Başa din laşi, care a făcut, Ia Focşani,
e
conductele de apă și fântânile. 1808. 23. f.
310. Despre oprirea pusă pe sarea oteupciului sării Moldovei, Hatmanul
Sturdza, din cauza neîndeplinirii contractului Evreului Bercu Herşcovici.

„ti

n

;

,

1808. 97 f.

- 313. Despre 'dislocarea corpului de rezervă în amândouă Principatele și
în Basarabia. 1808. 23 f.:
„815, Despre judecarea, de către Consiliul de răsboiu diu lași, a podpa„rucicului Şuhanov dela magazinul mobil de fân. 1808. 45 î.
317. Despre aprovizionarea magazinelor de proviant și de ovăz “din a-

mândouă Principatele. 1808. 541 î.
319. Despre purtarea lui Alecu

Balș şi despre necuviința oamenilor săi":

față de funcţionarii poliţiei nevoind să primească în cartier pe nişte ofițeri
d
nici pentru o noapte. 1808. 21 f.
„320. Despre nisipul conţinând aur care'se găseşte în Valahia 1808. 99f.
321. Statistica pădurilor din Moldova, Valahia și Basarabia. 1808; 80 f.
335. Dispoziţiunile luate pentru a împiedecă pe Evreii cari fug de oaste
din Austria

să intre în Moldova.

1808.

i

:

8 fi:

336. Despre starea jalnică a locuitorilor Moldovei, cari sunt încăreaţi cu

fel de

"340.

fel de sarcini

Despre

sarea

grele,

cu

specificarea

acelor

sarcini.

1808.

oprită de cazacii postați în Călărași

şi

27. î.:

la Măgureni.

1808. 24f.
341. Nişte locuitori din satele Şerbeştii şi Sardarii din ţinutul Dovurtuiu

reclamă Impotriva abuzurilor ocolașului. 1808. 19 f.
347. Despre

inspecția făcută de Inspectorul ' Saviţli în [inuturile Botoşani,

Hârlău, Dorchoiu, Herţa şi Suceava. 1808. 13 f.
349. Despre purtarea abuzivă a foştilor consuli francezi
lor. 1808. 41. f.

:

|

- 351. Despre construcţiunea

declare „supuși ai „curților

să se

Valahia, ademenind fel: de fel de oameni

şi austriaci din

de. depouri: mobile de proviziuni în

Gant

şi în satele din împrejurime. 1808. 51 î. |
351. Despre boala vitelor cornute în Moldova şi Valahia. 1803, 22 t
404. Despre ajutorul și protecţia acordate rudelor: cneazului Cantomir,
aa
a
Graful Dudescu şi Câmpineanu. 1808. 36 f.
- 412. Jalba agentului austriac Brenner, cum

pe supușii săi. 1808. 37f.

i

că unii din boiori obijăuiese

ia

413. Preţurile curente ale :pâinii în laşi. 1808, 7 f£.:

415. Pamflet asupra, stării Moldovei şi a ocârmuirii «ei comunicat, 'de con-

sulul rusesc din Frankfurt. 1808. 6'f.
416. Sama

:.

scutelnicilor Mitropoliei Moldovei.: 1808. 4 [

bd

ie
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„i 434. Despre cumpărarea unei mari'câtimi de
proviant în 'Țara-Românească
și despre plata acestui proviant din Visterie.
18%. 66 £

1;436. Urmărirea de către Ministrul de Răsboiu
a căpitanului de poştă dela

Tecuciu, Pelivan, pentru despecetluire și reținere
la sine de pachete. 1808. 21 f.
451. Sosirea din Petersburg la Iași a baletistului
Procopie Ivanov. 1808, 6 f.
2,462.

Despre jelbile mai multor vornici de sate asupra :
Hatmanului

Sandulache Sturdza şi a Jitnicerului Constantin cari
îi încarcă cu dări. 1808. 2 f.
465. Despre denunţurile făcute asupra unor funcţi
onari la Tecuciu. 1808. 2 f.
471.
Despre numirea: Căpitanului “corpului elin-grecesc.
1808. 8 f,

493. Despre

instru

cţiunile ce trebuesc ficute în ambele Principate
pentru
„o uniformă instruire a afacerilor de urmărire și crim
inaleși pentru a' îm-piede
că abuzurile .slujbaşilor. 1808.:
22 :f.
|
523. Cercetare pentru averea Dudescului, care
a fost luată pe nedrept de

Domnitorul Ipsilant şi la cine se află acea avere. 1808. 15
£. ..
„545.

Publicaţii.de cei ce au purtări rele pentru

1808.15.f£.

ca să'se

e

- 553. Conturile. încheiate de Comitet.cu Divanu
rile

în privinţa ţinerii oștirii. 1808. 722 f.

:

1.533. Cercetarea ambelor Divanuri. 1808. 241 [..
589. Dispoziţii ca pușcașii. domnești s'aducă
vânat

1828
f ::
0,

;

.

E

dea,

judecății.

E
Moldovei

și Valahiei

Da
la. cvartirul general:

743. Despre nişte echipajuri luate dela boieri. 1809,
309 f.
"11742. Catagrafia slujbaşilor din Valahia. 1809.
|

588. Preţurile curente din București şi Iași. 1808. 64.f.

: 611. Critică. făcută Exarhului

Gavril.

1808. 13 f,

a

644. Despre impunerea excesivă a locuitorilor creşti
ni și evrei din Hotin.

de către poliţie, 1808, 305 î..... . -:
„652. Despre

“

învoirea, intrării în țară a dragomanului Manuc Bei
cu familia

(de peste Dunăre). 1808. 6 f,

IN

-

;:656. Despre neurmarea Divanului Valahiei la întreţ
inerea oștirii. 1808. 305 f.

659. Denurţurile boierilor Valahiei împotriva lui Filipe
scu. 1808..138 fi -

678. Veniturile şi cheltuelile luate dela Divanurile:
Moldovei şi Valahiei
pentru ţinerea statului Preşedintelui Plenipotenţiar. 1809.
121 f. -

705. Abuzurile soldaţilor. 1809, 221 f..

„109. Numirea

|

E

și depărtarea funcţionarilor Moldovei și Valahiei. 1809.
362 £

1721. Sama Visteriei Valahiei. 1809. 118 f.
|
742. Catagrafia slujbaşilor din Valahi
: a.
1809. 7 £.

:

„143.: Despre nişte echipajuri luate dela boieri. 1809. 309
f.
760. Bani strânși pe nedrept din

comandant al armatei. 1809.4 f.

Valahia pentru
i

-

slujba Feldmareşalului
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719. Asuprirea adiutantului șef din satul Pleşeşti de către ispravnicul Cantacuzind. 1809. 11 f.
:
793. Inventar în care sunt ţrecute fel de fel de acte. 1809, 131£
795. Sara veniturilor din Besarabia. 1809. 11 f.
803.

Luare

abuzivă

de

biruri

de

12 £

ispravnicii Valahiei. 1809.

către

ÎN

.

808. Ucazurile senatului. 1809. 287 fî.

848. Interzicere de a cunună Ruși cu Moldovence. 1809. 3 î.
894. Aşezare în Valahia a 1.000 emigranţi. 1809. 18 f.

898. Cererea Pârcalubului de Hotin, Catargiu, să i se pună la dispoziţie
o casă. 1809. 13 £.
900. Depărtarea ispravnicilor de Vâlcea şi Romanați pentru asuprirea preoților. 1809. 13f.

909. Despre tâlharii cari au făcut prădăciuni, 1809. 13 f.
__928. Primirea în. slujbă a pandurilor şi scutirea lor de bir. 1809. 1 1
951. Silniciile oştirilor turceşti în Valahia. 1809. 59 f.

957. Despre scutelnicii din Moldova. 1809. 28 î.'
"961. Catagrafia locuitorilor din. raiaoa Brăilei. 1809. 6 f.

|

966. Rănirea la cap, cu sabia, a ispravnicului Sturdza de către parucicul
Albu. 1809. 8 f.
1011. Despre Domnii răposaţi.

1809.

12 f.

1012. Despre podvoada. trebuitoare pentru cneazul Ghika. 1809. 6 1.
„1037. Despre oamenii din Principate cari au fost: de folos Rusiei şi bine
dispuşi pentru ea şi despre cei. cei-au fost dușmani (secret). 1809..
|
1040. Scrisoarea Feldmareşalului

care ar dori să trimită bârtii secrete la

Constantinople (secret). 1809.
1062.+Despre

profesorul

de matematică

Gobdelas.

1809, 14 f.

1067. Divanul Moldovei certifică buna credință a dragomanului Manuc
Bei. 1809. 6 f.
|
1058. Despre svonurile de abuzuri comise de către funţionari ai Divanului
Valahiei (secret) 1809;
1083.: Nişte! locuitori: di

Mntgereşti «se jiluiese împotriva

ispravnicului

Canano,. pentru măsura pământului. 1809.
:
1130. Despre moșii turcești și altele. 1809. 412 f.
1155. Exarhul Gavril denunţă că în casele boierilor se ascund fermei. 1809. 81.
1159. Generalul major cneaz Viazemski
de Buzău, Vilară. 1809. 23 f£.
5

denunţă

abuzurile

ispraynicului
|

1176. Dosar secret despre boierul muntean Filipescu. 1809.22 f. .
1223. Maltratarea slugilor Visternicului Roznovanu. de către soldaţii ruși.

1808. 6 f..
1931. Judecarea lui Constantin

Canta. 1808. 173 f.. -

LE:

II

1369,
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Bisericile armenești

din: Moldova,

|!
Valahia şi

NE
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Basarabia.

1809, 6 f.
1306, 'Tâlhari iviţi în ţară. 1809.90 f
a,
1321. Porunca Impăratului de a se strânge în
țară provizii de grâne .1809.

419 f. .:
1322. Târgușoarele din Moldova. și din
Valahia. 1809. 220 f.
1329. A nu se îngădui ca locuitoriisă se
strămute dintr'un loc într'altul.
1809.

9 fi

1340,

a

Polcovnicul

Manolache

i se plăteşte poșlina. 1809, 31 £

|

Balș, otcupciul Basarabiei, se tângue

|

aaa

că nu

1349 Despre cererea făcută de Ion Gardie
să deschidă tipografie în Iaşi.
1809, 4f
..:.
i
1351. Insemnările polițailor din Iași”și
Bucureşti. 1809.

532

f..
1369. Jalba locuitorilor din Bacău pentru abuzu
rile ispravnicului.1809. 1 £.
1370. Reclamaţia locuitorilor răielei Brăila
cum că s'au așezat acolo fel
de fel de sate. 1809, 485f.:'.::-ae
1388. Despre averea din raiaoa Hotinulu
i'a boierilor Sturzeșţi. 1809. 173 f.

1399. ldem. 1809. 8f.'..

1412.

SCI

Insemnarea; tuturor :cinovnicilor din Mold
ova.și

1426, Poştele din Moldova și Valahia. 1809.
184 [|

din Valahia. 1809,

1430. Porunci pentru dare de căruţe pentr
u treaba oastei.

1434. Preţurile curente din laşi şi București. 1810.
52 f.
1438.

n
1809,

277 î

Reclamaţia locuitorilor din Frumoasa
asupra ispra

vnicului. 1810. 8 î.
1468. Jurnalul în care sunt trecute hotăr
îrile Senatorului Cușnicov. 1810.

1440. Silniciile suferite

de locuitori dela soldaţi. 1810. 374 f,
1445. Jelbile întoarse cu: Hotărire.: 1810,
330 f.
..
1459, Despre abuzurile unor boieri
din: Valahia. 1810. 34 f,
1262. Lucruri rămase după moartea
Leitenantului-General cneaz Ghica.
1810. 14f.
|
1471. Hotăriri secrete.
1478. Darea în otcup
1487. Despre dreptul

ae
1810. 21 fi
|
a cărților de joc în Moldova şi în Valahia.
1810. 94 £.
de a faco vânzări în Principate și altele.
1810. 101 f.
1488. Schimbări în guvernul Valahiei. 1810.
80 £.
|
|
"1502, “Instituirea: în Bucureşti a unei
comisii spre:a judecă abuzurile de
tot felul, comise în Valahia. 1810, 129 f.
1503. Numirea

și plata funcţionar

ilor din comisia de mai sus..1810.
229 f..
1504. Lucrare asupra birurilor în fiin
ţăîn vremea Domnilor. 1810.. 632 fi
„1509. Despre posturile ce stau dat
pe nedrept boierilor de clasa întăia
1810. 34 f.
|
1511. Biruri implinite pe nedrept.
1810. 39 f.
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1512. Nelegiiuite încassări făcute de slujbașii ținuturilor sub. cuvântul îni
- „i:
treţinerii oastei. 1810, 129 î..
tt)
1810.
1513. Sporirea cheltuelilor Divanului.

1515.
1810. 27
1520.
1521.

Veniturile ce au. avut. drept, să iea membrii Divanului Valahiei.
f.
Despre sămilo cerute > do boieri dela Vistierul Filipescu. 1810.. 1621
Luarea a 10.000 boi din pământul Moldovei şi Valahiei. 1810. 8f.

1523. Jalba locuitorilor satelor Dorna Șarului şi Negrileştii pentru luarea
|
moșiei. 1810. 218f.
1536. Actele comisiei însărcinate. cu cercetarea abuzurilor. oierilor din

Valahia. 1810. 730 £...

e

.-.

Ea
1537. Hotăririle aceleiaş comisii. 1810. 359. L
Ii,
casa
toată
cu
Bolgrad,
la
trimite
pentru.a
1541. Ordin împărătesc
A
“pe Vistierul Filipescu. 1810. 83 f.
1547. Acte şi hotăriîri

ale

cercotarea

comisiei pentru

NI:

De

1542. Bani pentru. ţinerea spitalelor. 1810. 127 t

1810,

abuzurilor,

a

123 f.

* 1560. Jalba oteupeiului Basarabiei, Polcovnicul Manolache. Balș, asupra
i
unor târgoveţi cari nu achită taxele datorite lui. 1810. 55 f.

1561. Jalba Pitarului Cornea Brăiloiu fiindcă nu i se dă recompensa, ce i

a
se cuvine. 1810. 165 f.
recompense
unei
darea
Despre
1569.

lui Orasno

Mileşevici.

1810.. 186

f.

1571.. Condica hotărîrilor senatorului Crasno Milaşevici. 1810, 1.284 Î
1572.

Despre

incvartiruirea

1587. Instrucţiuni diverse.

oştii. 1810.

Golescu,

fiindcă

ca

1810. 21 f.

1588. Jalba locuitorilor judeţului
tantin

a

204f.

n'au strâns

Muscel
bani

impotriva ispravnicului Cons-

pentru

Oltenia
„1592,
cuitori.
1602.

|

boli. 1810.52. f...

..1591. Ordinul de:zi al Comandantului superior al oștirii! arătând

că în

SII
se comit fel de fel de abuzuri. 1810. 41 f..
Altă poruncă de zi arătând | abuzurile și nedreptăţile suferite de lo1810. 58 f£..
Locuitorii din Geamăna se Blues că sunt luaţi la ra de fel do

slujbe. 1810. 110 f..

ME

:

1623. Fel de fel de hârtii secrete. 1810. s3 fi
1631. Despre înființarea unei poşte de scrisori între laşi şi Cernăuţi, de

cătră Duldner, fostul secretar al Agenţiei austriace din Iaşi. 1810.
.1664. Despre “venirea Exarhului Gavril în Bucureşti. 1810, 4 f..
pi
1672. Strângerea banilor dela locuitori. 1810.
1680. Banul Ilie Cantacuzino reclamă că boierii Sturdzești. stăpânesc pe
nedrept o moşie a lui la Hotin. 1810. 75 f.
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Prădarea Banului “Andronache Doniei,
1810. 31f.

1687. Judecarea

lui Ilie Catargiu. 1810. 8

f.

-..

DRE
1696. Veniturile și cheltuelile: amânduror
Principatelor. 1810. 385 [
“1700. Mărirea

alocaţiunii funcţionarilor Divanului. 1810.

4 f.
1702. Ducerea Președintelui la Bucureşti.
1810. 35 f.
a
- 1706, Reclamaţiunea Văcăreascăi cum
că Divanul ar fi hotărit pe nedrept
vânzarea averii “oi. 1810. 112 f.
Aa
ARI
1707. Despr
1715.
1719.
1732.
1810. 22

e
Despre
Condica:
Pricina
f.

catagrafia: Moldovei și a Valahiei. 1810,
3 f.
doftorii din lași. 1810. 66 f.
i
.
funcţionarilor: din Moldova şi din Valahi
a. 1810, 117 f.
Căpitanului lon Bârlădeanu pentru
averea familiei Hâjdău.
a
i

“1734. Despre locuitorii din Moldova și
Valahia cari s'au declarat supușii
Austriei şi ai

Franţei. 1810. 159 f.

1736. Despre instituirea unei comisii de
recensământ

355 £

a

A

în

Valahia.” 1810.

Se

1737. Despre biruri în Valahia şi despre
împlinirea lor. 1810. 500 f.
1738, Rânduirea
1810. 153 ş.

de ofiţeri prin judeţele Valahiei şi dare de
instrucțiuni.

e

.

n
"1789. Despre posturile ocupate de boieri
în Divan. 1810. 37 f.
1140.

Revizia Visteriei Valahiei. 1810. 34 f.
|
- 1752, 'Ajutoare (mile) în Moldova şi în
Valahia. 1810. 292 f..

„1765. Despre inevartiruirea oștii. 1810. 126
f.
a
1757. Poruncă de a adună căruţe pentru
aducere de proviant la vaste.
1810. 15 £
a

1760. Jalba membrilor

Divanului - Craiovei şi a boier

ilor olteni asupra
Preşedintelui acelui Divan, Samurcaș. 1810.
83 £
o
1767. Jalba Vornicului Constantin Bălăceanu
cerând leafa cuvenită lui și
care a luat-o predecesorul său, Logofătul
Samureaș. 1810. 41 f.
a
„1771. Condica pricinilor hotărite: și nehot
ărite. 1810. 44 f.
aia
1774. Despre scutelnicii şi poslușnicii boieri
lor Moldovei și Valahiei. 1810.
572 f
.
:
1775. Lista boierilor Moldovei şi Valahi
ei. 1810. 61 f..
1776. Slujbașii ambelor Principate.
1810. 55 f..

1177. Despre nelegiuitele luări de bir dela
locuitori de către ispravnici.

80,4.

Sa

e

1794. Restituirea către boieri şi mânăstiri
a moșiilor din raiaoa Brăilei.
1810.34 f.

aa

„1800. Despre! poliţia Craiovei. 1810, 59
[. ....
SI

i
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1811. Președintele Divanurilor arată că sameșul Cristodulo. a luat pe nedrept bani dela locuitorii judeţului Romanaţi.. 1810. 121 f.
1815. Diferite venituri din Valahia. 1810. 145 f.
1831. Despre despăgubirea
celor > pradaţi de : Bujor şi de. ceilalţi hoţi.

1810. 518t.
1845—1864. Dosare relative la perceperi ilegale de, bani de către ispravnici. 1810.
1902. 'Trimiterea lui “Pehlivan Paşă, la Rusciuc,
i
meia lui. 1810. 37 f.
1911. Poliţmaestrul din lași, Dicescu, se plange

dela fecă boierii și locuitorii ția unor lucruri

nutului laşi nu se'pleacă la el. 1810. 4 f.
1934 sau 1954. Despre contribuţia de pâne ce sa strâns. dela locuitorii
Moldovei şi Valahiei. 1810..636 f.
1947. Ştatul cancelariei Vicepreşedinte! ui Divanurilor. 1810. 37 £.
1973.

Podurile

din

Bucureşti.

1810.'31

.

f£.

a

i

.

1974. Despre. ţiganii boierilor ;din. Valahia. 1810. 97 Pe
1978. Cererea unui Grigorie Ventura să [ie pus în lista boierilor dandu-i-i-se
şi scutelnici.

1810..8

£.

.

:

1982. Regulament pentru vânzarea pânii în Iaşi. 1810. 15 [3
1989. Postelnicul Emanuil

a bătut

pe un

scutelnic

Balş reclamă că Comisul

|

Constantin: Sturdza

A

al lui.. 1810. 43 f.

-.2000.. Banul Constantin “Miclescu reclamă că supusul austriac Musteaţă a:

luat pe nedrept moșia, Călineştii. 1810. 164f..

Et

A

2002. Dosarul Spătarului Iordache Catargiu, 1810, 39 f. 2006. Generalul-maior. Engelhardt, Vicepreşedintele Divanului, : cere. -ca

Divanul să pună mai multă râvnă în lucrări. 1810. 10 f..
„2015, Hotărirea Divanului în privinţa tâlharului Gheorghe Ciolac. 1810. 23.
2016. Aceeaș pentru mai mulţi tâlhari.'1810. 21 f.
tâlhari.

1810.

29 f.

i

.

2017.

Asemenea pentru alţi

2022.

Denunţul Spătarului Grigorie Ghica şi a vornicului Bălăceanu: asupra

2041.

Consulul francez, Martin înştiinţează Divanul

Sa:
=
Visternicului Varlam. 1810. 15 f.
Divanului.
hotărirăa
dupa
Domnească
Curtea
din
sobelor
Prefacerea
2023.
.
1810. 6 f.
că Logofătul Constantin

Balş a luat 712 galbeni dela supusul francez Stamu. 1810. 82,f.,
|
2046. Hotărîrea Divanului în privința tAlharului Ştefan Burlacu. 1810; 191.

2047. Asemenea despre alţi tâlhari. 1810. 8 f.
„2048. Asemenea. 1810.
„2049. Asemenea. 1810.
2050. Asemenea. 1810. .
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„2063. Condică 'de hotăriri: administrati
ve și judecătoreşti. 1810. 1.214'f.
2075. Cererea, fiului Domnului Scarl
at: Ghica, cu petiție |Ia „ Impărat arătând că este foarte sărac. 1810.
19 f..

"2078. Dosarul tâlharului Ștefan Bujor
. 1810, 332 p

2112,

Cererea

Mitropolitului Gavril de

pânii. 1810. 25 f.:

i

ti

a se scuti

Nae
preoții de contribuția

2142. Neaj
3
ungerea pânii pentru hrana locui
toritor. 1810. 127 f.
"2145. Invoirea dă a aduce în 'Mol
dova' cărți dela Kiev.:1810.'4 f.2146. Despre scrisoarea + Doamnei
lui Calimah trimisă Grafului Șuva
lov,
1810. 15 f.
i

m

2152, Preşedintele Crasno ionii
dispune

poarte în fiecare lună.: 1810. 44,

tii

Da

ca Divanul să-i prezente ra-

i
2159 sau 2189. Jalba egumenilor mânăs
tirilor. din Moldovaî„impotriva dispoziţiilor luate de Mitropolitul Gavril: "1810
. 380 f.
aaa
2200—2205. Dosare relative la tâlhari.
1810,
i
teii
2217, Despre chipul îîn 'care „Vornicu
l Vasile Roset obijăueşte pe, tigan
ii
lui. 1810: 20 fiii iiiui
2237,

Reclamaţia

Gonsulului francez

supuşi austriaci' și francezi. 1810. 9 f..

Ledoulx în contră datoricilr

- .

i

lui,

"2292; Unelte pentru: incendiu: în! Bucur
eşti. 1810. 68 fi
2272. Despre abuzurile săvârşite! în .direg
ătoriile Valahiei. 1810. 183 £.
2288. Polițmaestrul' din lași 'cere să;
se așeze fanare în oraș. 1810. „39 E
2311. Hotărirea Diva

nului că țiganii!să plătească bir.
1810. 23 £.:
ii
„2331. Abuzuri comise în Valahia'cu
prilejul strângerii de fân. 1810, 685 f.
*2331. Despre poșlina luată dela locui
tori. 1810. 313 fe.
2351. Locuitorii satului Fădeanii se! plân
g de impilările arendașului 810. 8 f.
:i:9354. Graful Camenski face: cuno
scut: că Bimbaşa Sava a fost: tovarăș
la
mai multe prădăciuni. 1810.11 f.
a
2366. Jurnalul hotărtrilor Preşedintelui
pe 8. Tonul
1.290 Î.;3 Tomul
1[.:1.761:£.; 'Tomul III 1.463 £.
i
i
"2371. Despre abuzurile comise de oştir
e, isu, 479 [.
:
i
„9372; Diferitele: venit
uri din
2373. Prefacerea poştelor în
"9375, Ordinul: Comandantului
graniţa Principatelor. 1811. 447

oteupuri ala Valahiei. 1811. 160: f.
Valahia şi Moldova. 1811. 107 f.
armatei să nu se trimită aur şii argin
i peste
f...
5

* 2382. Hotăriri secrete..-1811, 227 f.

i

2397 Jelbile întoarse cu răspuns. 1811: '536
f.

Aaaa
2398. Ordine secrete pentru schimbul aurul
ui și al argintului. 1811: 29 f
2401. Condica tuturor slujbașilor din Mold
ova și din Valahia. 1811. 537£,

2406. Profacerea caselor așezate în
casele locuitorilor: 1811.: 449

[,
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2412. Preţurile curente din Iași şi din Bucureşti. IS11. 83 £.,
„9413. Cheltueala spitalelor. 1$11.:167 £.
2429. Chiriile ce se cuvin a se plăti de către, Divanurilo Moldovei şi
Valahiei. 1811. 580 f.
2449. Rechiziţionare de cai dela locuitori. 1811. 9 Î.
2453. dalba Spătarului Balş că i sau luat în cărţi 500 galbeni de, către *
|
,
Paharnicul Dișmo. î811. 16 f.
f.
25
1811.
Valahia.
din
„2457. Slujbaşii. isprăvniciilor

“2462. Inlocuirea Vicepreşedintelui General-Maior Engelbardt prin Stetter.
:
1311. 24 f.
2466. Suma arătată de Scarlat Grădişteanu caA cheltuită pentru găzduirea
Preşedintelui 'Divanurilor când.a fost la Bucureşti. 1811. 14 [..

|
2472. Despre pandurii cari. n'au plătit bir. 1811. 23 î..
f.
23
9416. Hârtii secrete relative la fel de fel de lucruri. 1811.
2493. Răspunsuri . cerute ' dela ispravnici . pentru Consiliul de. răsboiu.

1811. 122 î.
9496.
2503.
„92506.
banii ce

Veniturile şi cheltuelile Visteriilor Moldovei şii a Valahiei. 1811. 350£.
a fost acuzat, 1811. 44f.
Intâmpinarea numitului (?) Baron că pe ne drept
Paharnicul Pană Costescu se plânge Divanului că nu i se restitue
E
:.,
i-a cheltuit pentru prefacerea spitalelor. 1811. 86 î..

2510. Saptesprezece. denunţuri în privinţa fânului vândut la poşte. 1811. aut
2535. Abuzurile comise de membrii Divanului Valahiei: Banul Creţulescu,
aj
Banul Pechi.(?) și Banul Văcărescu..1811..46 î.

2572. Jelbile locuitorilor din cinci sate pentru abuzurile suferite, 1811. 301.1.

„i

2004. Despre felurite venituri alo Moldovei. 1811. 30 f.

2605. Douăzeci. de jelbi ale pristavilor cerând să fie scutiţi do bir. 1811. 451
2652. Venirea lui Cutuzov în capul. oştirii din Moldova. 1811. 30. f.:
2669. "Ministerul Afacerilor Străine core deslușiri asupra ; însuşirilor ilor

m

țigăi. 1811. 73 f.
2672. Divanul

despre. abuzurile

spravicilor

ra

Și ae celorlalţi onoţionari,

|
i
!
1810. 10 f.
1811. 28 fi.
Valahia.
în
și
Moldova
2616. Despre hoţii ce sau ivit în
2679. Arendarea poştelor

în ambele Principate -pe: doi ani.:1811. 117 f.

|Ignatie. ISU. J.
i
__ 2687, Jelbile boierilor din „Valahia asupra Mivropolitului
ani
ARIE
î.
240
IL.
fs
3
Principate
ambele
în
în
pregăti
se
a
sunt
«
ce
“ou Despre proviziile de fân
IE DRII ae
1811.:8324 £. ....
„2747, Trimiterea. vagabonzilor la muncă silnică. 1811. 963. f..
2734. Un anume Hoppe propune să înfiinţeze un colegiu pentru tineri
de ambele sexe. 1811. 18 f.
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2742. Despre hoţul Atanasie Topuz. 1811.

2874. Venitul cărţilor de joc. 1811. 121 f.

2938. Contribuţiunea de pâne (cereale) a Moldovei
694. f.
:
2971. Cercetările

d-lui Sonini în Moldova

|
și a

Ş

|

Valahiei. 1811.
e

şi în' Valahia. 1811. 20 f.

2979. Jalba răzeşilor. din Costiujini plângându-se că Logofă
tul Mihaiu
Sturdza. li-ar fi răpit o parte de moşie. 1811. 13 f.'.
Ea
: 2984. Neînţelegerile Visternicului Vasile Crupenski cu soția
lui. 1811. 15 £.
„2989. Ministrul de Justiţie al Rusiei
lui Cantacuzino. 1811. 319 f.

urmărește în Moldova

averea fiului
Rata:

3006. Infiinţarea de aziluri pentru săraci în Bucureşti. 1811.
27 f
3018.- Cererea Consulului francez de a împlini dela Spăta
rul(?) mai multe

datorii. 1811. 59 £.

-.

|

Aa

3019. Cutusov cere să se facă o ofertă de 2.000 boi pentru oaste. 1811,
89 f.
„8033.
Plângerea orășenilor din Focșanii Valahiei.că se incassează
dela ei

biruri nedatorite.

1811. 2 fi

3035. Cutusov cere a i se da

însemnare de toţi funcţionarii Moldovei.

1811. 16f
...
a
"3039. Exarhul Gavril face cunoscut că a luat un

i
mânăstirea

schit dela

Câmpulung. 1811.33 î. ..
a
a
„3047, Inlocuirea Consulului francez Ledoulx prin Fornett
i. 1811. 22 f,
3049 Răzeșii de Costeşti reclamă că nu li sa făcut dreptat
e în pricina

lor cu Hatmanul Sandulache Sturdza. 1811. 33 f
„8051. Inventariarea averii de pe moşia Serdarului

1811. 8 f.

aa

i
Ioniţă

DR
Crupenski.

"*3054; Jalba mai multor Evrei asupra boierului Pruncu
, 'care nu le-a plă-

tit furniturilă făcute de ei spitalelor. 1811. 376
f.

3075. Pitariise plângică se iea 'dela ei bir pe nedrept.
1811. 137 f
3083. Căminarul Dracache Roset se plânge că nu i s'au
achitat: podurile
făcute de el. 1811. 49...
a
:
a
3090. Se cer dela Divanul Moldovei 2.000 boi pentru dusul
proviantului.
1811.14 f.
E
3093.. Căruţe

mocăneşti. luate pentru

dusul fânului. 1811. 123 f.

„8102. Trimiterea unui revizor din Statul Preşedintelui
în ţinutul Orheiu-

lui pentru îndreptarea slujbei călăraşilor. 1811. 37 f.

:

3112. Cheltubala mesei funcţionarilor Statului președintelui.
1811. 22 f,
3119. Scrisoarea lui Cutusov pentru transportul recruţi
lor. 1811. 85 f.

3168.

81.

Scriso
area
. Divanul
ui ' despre

134

-

numărul

locuit: ori
din ' Moldova
lor .

"91

|
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o

Ii.

descoperirea, abuzu-"
3190. 'Trimitorea cilenului Safirov în ţinuturi pentru
|

a
suferite dela areni

|
obijduirile

rilor 1811. 192 f.
3195. Jalba sătenilor din Chilteşti pentru
daş. 1811. 152 f.

sarea ce se
3209. Ministrul 'de finanțe (al Rusiei) cere un raport despre
i

găsește în Moldova şi în Valahia. 1811. 67 f. ..

inte al Divanului Vala3249. Depărtarea lui Stetter din postul de Președ
o. 1811. 71 f.
hiei și înlocuirea lui prin Generalul-Maior Comnin

3362. Despre înființarea unu
1811. 29 f.

de boieri în Jași.
|

copiii

pension pentru
.

pe

oreşti
3385. Jurnalul hotărtrilor administrative şi judecăt
III, 1.296 î.
Pomul I, 1489 £.; Tomul II, 91 £.; 'Tomul

1812.
d

anul

, Vârnav. 1811. 41 f.
3396,- Abuzurile săvârşite de Ispravnicul de Greceni

3398. Despre fel de fel de venituri. 1812, 195 î.

1811. 742 f.
3400. Despre vagabonzii puşi la lucru silnic.

34108. Despre cursul banilor în Iași. 1811. 79 £.

1812. 17 £
3417. Despre abuzurile ispravnicului de Iași.

|

3496. Hârtii secrete. 1812. 293 f.

351 f.
3497. Hotărîri date dar neaduse la îndeplinire. 1812..

3430. Preţurile curente pe 1812. 37 f.
3431. Despre Hatmani

Me

şi alţii în Iași. 1812. 117 f.

şi Valahiei. 1812. 236 f.
3449. Veniturile şi cheltuelile.Visteriilor Moldovei
:
115 î..
3452. Despre felurite venituri în Moldova. 1812.
3456. Generalul-maior

Comino

despre

abuzurile

descoperite

cinovnicilor pământeni. 1812.:53 f.

3457, Acela

în sarcina

Sa

i

1812. 222 f.
despre abuzurile comise în judeţul Romanați.

3470. Despre Căpitanul lenache
|
.
1812. 6fî

Hotin.

care a scris locuitorii” ținutului

It

.

3484. Banii-pentru ţinerea spitalelor. 1812, 77 f.

pul nu-i învoeşte să vândă
„8489. Supușii ruşi târgoveţi se plâng că Episco

“ceară albă. 1812. 35 f.

i

e

|

în Principate."
U
în limba greacă.

pentru dregerea podurilorşi a drumurilor

3499. Porunci
1812. 8 f.
3505. Se cere voie a se înfiinţăîn Iaşi

Bf

: *8558. Abuzurile

o tipografie

DE

ri

a

satele din Valahia.
săvârşite” de partea duhovnicească în

a
Da
ae
1812. 26£
suferite de Bulgari cari locuesc
3632. Divanul Moldovei arată asupririle
i

în ţinutul Grecenilor. 1812: 30 f.

i

149

”

it

RADU

ROSETTI

.

"8645, Episcopul Dimitr
ie face cunoscut că un
preot
Căpitanului Constantin. 1812
. 10 £.
"3690.

799

a obijduit ' pe soţia
i
o

Istratie Roset se plânge de
intrigile ce se fac între el şi
1812. 4 £
soția lui,
”
|
3698. Căminarul Pruncu
S
a
|
și Serdarul Vartolome
iu denunţă abuzurile mem
-

brilor Divanului, 1812.
51 £ ..
3736. Instrucție dată cllenu
rilor Divanului

1812. 4f

să trateze bine pe funcţion
ari.

a

- 3128. Despre jalba :dat
ă de -către preoţi împăratul
ui
că

sunt împovăraţi

„3164.

Numirea

şi în care

cu biruri grele. 1812. 71
f.

Amirarului

Dunărei. 1812. 45 f£.

Ciceagov

|

ca comandant

Suprem

al

a

3767. Intendentul general Lan
ski cere să

se plâng
oastei

i se prezente cinovnici: 1812.
3799. Raportul făcut de “Gener
12 f.
alul-maior Repninski despre
abuzurile comise de funcţionarii pământeni
. 1812. 16 £
3822. Poliţaiul de Focşâni se.
i
plânge d abuzurile comise
de către co:
mandantul orașului. 1819,
151 f..

3850. Amiralul Ciceagov
teriile Principatelor. 1812,

întreabă ce „remuneraţie
Df

3870. Porunci date pentru a
strânge
„1812. 177 f
”
i

fân

i se cuvine din
|

din Moldova
'şi

din

3881. Episcopul Dimitrie rec
lamă că nu a primit dela Div
an
ținerea statului Exarhatului.
1812, 4 ş,

3898. Despre clădirea unei bise
rici lutera

ne
3935. Amiralul Ciceagov ord
onă să se dea
aduce muniţiuni de artileri
e la Hotin. 1819. 12
„3963. Vistiernicul Iordac
he Roset Roznovanu
din sate. 1812. 6 f.
3988.

Admiralul

din laşi. 1812. 304

Ciceagov

|
scrie

că consulii

Si

N

Vis-

Valahia.

bani pentru

în laşi. 1812. 14 f.

căruțe din Moldova . spre a
f
,
Înștiințează că locuitorii fug

|

francez

e
și austriac

au plecat

3
4032. Despre obiectele de
preţ găsite în pământ pe moş
ia Concești. 1812. 32 f,
4034. Despre alcătuirea unei
oștiri
pământene în Moldovași în

1812. 32 £

Valahia.

4056.
4067.
4122.
4154.

Despre pacea dintre Rus
ia şi 'Purcia. 1812. 43
f.
Pricina dintre Divan și epit
ropii bisericii armenești.
1812. G f..
Predarea tuturor dosarelor
Divanului revizorului Nil
oic
enc
o. 1812. 7 f.
Numirea consilierului de
Stat Sturdza în calitate
de Guvernator al
Basarabiei. 1812,

32 £. ...
4170. Ordinul lui Ciceagov

poarte bine cu cei români
,

o
prin care

1812. 6 £

se „invită

funcționarii
*

|
ruși să se

*
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4199. Despre funcţionarii cari s'au purtat cu osârdie. 1818. 22 |.
că

4931. Nişte actori reclamă

antreprenorul

lor,

Magini,

nu

le-a

plătit.

1812 6f.
4261.

|
Mitropolitul

Gavril

denunţă

abuzurile “funcţionarilor

Divanurilor.

1812. 7 f.
4970, Doctorul Moscu

reclamă că funcţionarii poştelor ieau-taxe mai

mari

decât se cuvine. 1812. 28 î.
4279. Vistiernicul Iordache Roset Roznovanu arată că consilierul de Curte
Dicescu

datorește bani

Visteriei. 1812. 8 f.

4310. Generalul-maior Jeltuhin raportează că Calimah s'a numit Domn în
Moldova. 1812. 60 f. .
4315; Divanul înștiințează că Mitropolia din Bucureşti este în stare de
desăvârşită sărăcie. 1812. 6 f.

4323. Divanul -denunţă abuzurile Vistiernicului Nenciulescu.

1812. 6 f.

4324. Cererea Mitropolitului

venitul

Gavril să i se dea o sumă

din

vă-

drăritului spre a răsplăti slujbele făcute de el în calitate de Președinte al
Divanului Moldovei

1812. 4 î.

4315. Gratificaţiile date funcţionarilor Divanului. 1812. 4 f.
4385. Numirea lui Pisani în calitate de Consul rusesc la lași. 1812. 16 î.

