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Î. 

DESPRE OCÂRMUIREA ȚERII- ROMÂNEȘTI. DELA VENIREA LUI CUȘNICOV 
PÂNĂ LA CĂDEREA VISTIERULUI FILIPESCU. 

„Vistierul Constantin Filipescu fusese disgrațiat în vremea lui Ip- 
silant: treceă drept partizan al Franţei. El ştiuse să câstige o mare 
inrâurire asupra generalului Miloradovici, din momentul ce acest ge- 
neral sosise în București și fusese găzduit în casa lui. Filipescu se 

“D  folosiă de marea lui influență asupra lui Miloradovici pentru a lucră 
Ia să recapete printr'insul Vistieria. Miloradovici făcu tot posibilul 
>= pentru a aduce pe găzduitorul său în locul lui Varlam, încă în vremea, 
SD cât mai domniă Ipsilant, dar în zadar, căci acesta ură pe Filipescu 

și aveă toată încrederea in Varlam, care eră bine văzut și de Ruși 
"din cauza sentimentelor lui' ruseşti. 

Această trecere a lui Varlam pe lângă generalii ruşi îl mănțină 
in postul de Vistier, chiar după ce ocârmuirea de fapt fu încredin- 
țată lui Miloradovici, la Sfârşitul anului 1807, după plecarea, lui 
Ipsilant în Rusia. 

Venirea lui Cuşnicov însă îi fu fatală, căci Preşedintele Divanurilor 
eră un amic și un tovarășde arme al lui Miloradovici care urmă 
să lase pe acesta să exercite, de fapt, puterea la, București. 

Analele A. R—Tom. XXAII.— Memoriile Secţ. Istorice, Fi
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Cușnicov care fără îndoeală aveă şi cunoștințe. şi aptitudini admi- 

nistrative, începi prin a trimite Divanului Țerii-Românești, la 27 

Martie 1808, un chestionar întreg, ale cărui răspunsuri erau menite 

să-i dea o cunoștință sumară despre starea politică şi financiară a - 

Principatului. 

Chestiunile puse de el erau asupra următoarelor 10 puncte: (1) 

1) despre sarcinele la cari sunt supuşi locuitorii, 

2) despre legiuitele venituri, Ii 

3) despre cheltueli,' 
4) despre rămăşiţe, 

5) despre alcătuirea (personalul) autorităţilor, 

6) lista așezărilor după trepte, 

7) despre registrul afacerilor pendente dinaintea Divanurilor, 

8) despre exploatarea sării, 
9) despre silitră, 
10) o listă a ținuturilor cu numirile lor.. 
Făcând apel la activitatea și la desinteresarea ispravnicilor, Cușnicov 

le adresă circulară prin care le cereă să răspundă. 

Dosarul No. 13 conţine lista boierilor Divanului Principatului Valachiei, a di- 

feriţilor şefi de serviciu şi a celorlalte funcțiuni de sus şi de jos, cu lămurirea 

datoriilor fiecăruia, conform legilor ţerii şi cu arătarea: cari sunt remuneraţi 

pentru slujbele lor şi cari nu, de cine au fost numiţi în slujbă şi de când 

îndeplinesc îndatoririle ei. .; 

«Boierii de clasa întâia sunt numiţi veliți şi așăzaţi după “ordinea treptei 

conform obiceiului locului. | 

«Vel Ban este întâia demnitate: ei este membru al Divanului, cercetează 

cu ceilalţi boieri plângerile şi neînțelegerile poporului; este rânduit asupra 

Divanului Craiovei și, mai cu deosebire, cercetează oareşcari afaceri ale 

locuitorilor de acolo; apoi mai dă ordin membrilor Divanului și celorlalți 

judecători din Valahia-Mică aparţinând celor cinci judeţe de peste Olt, 

precum şi zapciilor şi celorlalţi funcţionari de jos ai Divanului. 

«Această slujbă este acum ocupată de Dumnealui Banul Mandlache Cre- 

ţulescu, numit de Divan, care primește dela Vistierie o remunerare de 600 

lei pe lună. | 

«Vel Vornicul de Tara de sus şi Vel Vornicul de Tara de jos sunt ase- 

menea membri -ai Divanului şi cercetează procesele poporului. Ei sunt 

(1) No. 13. Despre diferitele lămuriri luate dela amândouă Divanurile şi dela ispravaici, 

27 Martie 1808. I. N. Halippa în Tpyarni, 1.
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rânduiţi asupra -Plaiurilor judeţelur de munte, cari se mărginesc cu. T'ranta 
silvania, unde numesc în slujbele de Vataji de Plaiuri, cari au datoria să 
păzească graniţa ; unele plaiuri atârnă do : Vornicul de “Țara de sus, altele, 
de Vornicul de “Țara 'de jos. Ei au 16 Vornici ai doilea sub ordinele :lor,: 
adică fiecare: câte opt. Acești Vornici ai doilea au datoria st facă cercetările 

“în legătură cu judecăţile târgoveţilor, să judece ncînţelegerile pământenilor. : 
Indatoririle acestea sunt 'ocupate de Ştefan Văcărescul, Vornicul de sus și: 
de Barbu Văcărescu, Vornicul de jos, numiţi de Principele Ipsilant, fiecare 
cu remunerare de 500 lei pe lună. A a e 

«Vel Vornic al 'vcilea şi Vel Vornic al Patrulea, membri ai Divanului. 
Ei cercotează, împreună cu ceilalţi membri, afacerile litigioase, au sub or-. 
dinele lor, fiecare câte şase Vornici pentru facere do cercetări în pricini; 
litigioase. Aceste slujbe se îndeplinesc de către Istratie Creţulescu, Vornic - 
al “Treilea şi Constantin Bălăceanu, Vornic al Patrulea, numiţi de Principele : 
Ipsilant, cu salar de 500 lei 'po lună. :: a i 
«Vel Logofăt de Tara de'sus, mombru al Divanului, Cercetează cu' cei-'; 

„lalţi membri neînțelegerile poporului, arc în această calitate datoria. să pri-: 
„vegheze tratarea afacerilor în Divan şi executarea. hotăririlor privitoare la. 
Țara de. sus în județele în atârnare de ea.: Apoi mai este rânduit peste 
judecătorii departamentelor. şi județelor și peste condicari în judeţele 'Țerii ; 
de sus. Are sub ordinele lui pe toţi.funcţionarii Divanului cari aparţin “Țerii 
de sus. Această funcţiune este ocupată de Vel Vornicul Isaac Ralet, numit : 

a. 

de Principele Ipsilant, cu salar de 350 lei pe lună. a d 
«Vel Vornic al Obştirilor, Epitrop al cassei așezămintelor do binefacere, 

ocârmueşte veniturile acelei casse, împărțeşte săracilor darurile și milele după 
rânduelile ce-i dau Mitropolitul și boierii; el se ocupă și de orfani. Această ; 
slujbă este ocupată de Vornicul Manolache, numit de Principele Ipsilant, . 
cu o retribuţie de 400 lei pe lună. i 

« Vel Logofăt de Ţara. de jos, membru al Divanului, cercetează împreună 
cu ceilalţi boieri litigiile; are sub ordinele lui pe toţi funcționarii Divanului 
cari aparţin ȚȚerii de jos și condicarii din judeţele ci. Această slujbă este 
ocupată de Dumitrache Ghica, Vel Logofăt, numit de Principele Ipsilanti, cu .. 
retribuţiune de 350 lei pe lună. DI a 

„« Vel Logofăl de Obiceiuri, păzitor al obiceiurilor, membru al Divanului, are 
datoria să înscrie în carte toate obiceiurile țerii,-pentru a servi la caz de 
trebuință ca informaţie asupra graniţelor şi obiceiurilor. Această func- 
țiune este ocupată de Costache Știubei (nu Ştirbei?) Vel Logofăt, “numit de . 
Divan cu retribuţiune de 350 lei pe lună, 

«Vel Spiitar, membru al Divanului; judecă afacerile la un loc cu ceilalți; 
este șeful poliţiei în deosebitele suburbii ale Bucureștilor, dator să prive- 

. 9 ă 
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gheze cum se: cade pe făcătorii.de rele şi să ferească mahalale de foc; și 

mai ales este dator să dăscopere pe furi și pe criminali prin ajutorul zapciilor, 

căpitanilor și slujitorilor cari. stau sub comanda lui, — ca :și în mahalalele 

Bucureștilor, unde este dator noaptea să facă ronde călare; privighează dru- 

murile şi graniţele ţerii unde aşează străjile. Această slujbă este ocupată 

lde Grigorie. Ghica, numit de Divan; fâră leafă, dispune de venituri deose- 

pite de slujba lui; numai unii din funcţionarii de pe lângă dânsul primesc 

eafă, precum se va arătă mai jos.. ., DD a N 

« Vel Halmun, membru al Divanului, ocârmuitor asupra poştelor; acuma 

ocupă acea funcţiune Hatmanul Creţulescu, numit de Divan; pentru acest, 

post nu primeşte nici o remunerare. Domnii au alocat pentru această slujbă 

venituri după voia lor, cu atât mai mult cu cât această funcţiune nu eră insti- 

. 

tuită. de mult; în vremea din urmă a Principelui Ipsilant s'a alocat Vel. 

Hatmanului o leafă de 1.000 lei.pelună. -. 

«Vel Vistier, membru al Divanului; printinsul. Divanul percepe dările: p percep 

de tot soiul, stabileşte rândul podovezilor. (cărături), salahorilor și toate înda- 

toririle pământene.' El are datoria să privegheze ca „toate dările să fie strânse 

la vremea. holărită—a priveghiă buna ordine prin judeţe, prin sate, precum: 
> ) ) 

şi strângerea tuturor rămășițelor. Din această cauză Divanul nu numeşte 

ispravnici decât după recomandarea Vistierului; sub ordinele lui stau toţi 

funcţionarii Vistieriei şi vameşii (1) în' judeţe. Această funcţiune este ocu- 

pată de Costantin Varlam, numit de Principele. Ipsilant, cu leafă de. 2.000 

lei pe lună. m | a 

« Vel: Vornic de Politie, din numărul boierilor . veliţi; el are : însărcinare 

să strângă. dările, să rânduească salahorii și celelalte sarcini în oraşul Bucu- 

reşti; de: dânsul sunt numiţi zapciii şi slujitorii orașului. Acest post este 

ocupat de Vel Logofătul Ioan Comăneanu, numit de Divan, cu leafă de 400 

lei pe lună. 

«Boierii de clasa a doua: : i 
« Vel Poslelnic, din boierii Domnești. EI îngrijește corespondenţa cu Ţari- 

gradul şi cu Argații, (funcţionarii turceşti); printrinsul se - înaintau jelbile 

asupra feţelor în slujbă; la ceremonii el. eră deasupra funcţionarilor Curţii; 

el notifică Divanului numirile în funcţiune și primiă daruri dela funcţionari. 

Aveă sub :ordinile lui pe al' doilea Posteluic, pe al treilea Posteluic 'şi doi- 

sprezece Posteluicei ; pentru trimitere de execuțţiii în judeţe, are comanda: 

Călăraşilor și a Lipcanilor. Această funcţiune este ocupată de Iordache Fi- : 

lipescu, numit de Divan, cu:salar' de '1.000 lei pe lună. 
, 

  

a 

(1) Cred că este vorba de sumei. E 
Li
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«Vel Aga, inspector al piețelor şi al întregului oraș Bucureşti; aro dato- ria să privegheze vânzarea alimentelor, ca să fie vândute cu preţuri: mode- rate şi după taxele stabilite de Divan, .să le inspecteze spre a se încredinţă că vânzătorii sunt din cei autorizaţi; mai are datoria să privegheze poliţia cu amănunţime, să cerceteze neînțelegerile dintre orăşeni, fereşte de focuri, de tâlhari. şi de criminali şi face noâptea inspecţie cu zapciii şi slujitorii cari stau sub comanda lui. Această funcţiune este ocupată de Vornicul Petrache 'Ritoridis, numit de Principele Ipsilant, fără salar, căci ure venituri din slujbă, însă unii din funcţionarii. de sub ordinile lui primesc salar, precum se va arătă mai jos, - , - «Vel Stolnic, asemenea primeşte o leafă de 100 lei pe lună. «Vel Comis, îngrijitor al cailor Domnului, îngrijește de întreţinerea ' lor, procură fânul şi orzul și toate cele trebuitoare grajdiurilor, primeşte pentru aceasta venituri cât voeşte Domnul. 
«Vel Serdar, n'are alte venituri decât un salar do 100 lei pe lună. «Vel Armaş, Mare îngrijitor al temniţelor unde se țin hoţii şi ucigașii; exe- cută asupra lor hotăririle! Di anului; are lu dispoziţia lui sluşbași, zapcii, Pușcași, orășeni și toţi ţiganii domneşti, nevoiţi să umble prin țară, dela cari percepe dări şi le remite Domnului. Cu această funcțiune a fost însărcinat de Divan Vel Vornicul de Politie caro o îndeplineşte fără leafă, Slujba având veniturile ci... .. 

o «Vel Gramalic, însărcinat cu scriptele: Domnului şi care primeşte o leafă de 100 lei pe lună. . 
Să «Vel Porlar, pus înainte peste porţile Curţii, are sub dânsul poriărei însărcinaţi cu slujba lu uşi. Pe lângă veniturile co le primește, i se hotărește și o leafă dela Vistorie. .: : „« Vel Medelnicer, primește o lcafă de 100 lei pe lună.- «Vel Sluger, cu asemenea leafă.. 

Vel Pitar, îngrijitorul &rajdiurilor Domnești cari cuprind caii de trăsură; cumpără ovăsul trebuitor pentru acei cai şi îngrijeşto de celelalte trebuinţe ale grajdiurilor; de aici își primeşte veniturile. 
«Vel Șalrar, iea dela Vistierie leafă de 60 lei pe lună... «Vel Clucer za Arie, cu asemenea leafă.. 
« Vel Ispravnic za Curle sau Matlre d'H6lel pe lângă Domn; are sub as- cultarea lui toate slugile. curţii; îngrijește de toate amănuntele trebuinţe'ale casei domneşti, dela care are venituri, neprimind leafă dela Visticrie. Această funcţiune este ocupată. do: Gheorghe Lehliu, 'Treti Logofăt, numit de Divan: " Apoi. urmează tagma Logofelilor cari slujesc la Divan! și se împart; în două grupuri: Logofeţi de Tara: de jos și Logofeţi de ara de sus şi taguna Logofeţilor slujind în Vislierie. Cei mai mulţi din aceşti Logofeţi au aceleași ti-
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duri ca boierii de întâia şi a doua clasă, dar fără de prerogativa Vel, şi sunt 

desemnaţi prin acest titlu, căruia se adaoge o indicaţiune specială, ca spre 

pildă: «Stolnicul Alecu Niţulescu, Vaneş (Sameş) vechiu al Vislieriei, adică 

vechiu strângător de bani al Vistieriei; sau Serdarul N... Logofăt al Ră- 

măşiţelor ; sau Medelnicerul N . . . extraclor: Vistieriei; sau Slugerul N . . . 

Logofăt Capacului: sau Medelnicerul N... Condicar, sau Vistierul N... 

Logofăt. Havalelelor, sau Vistierul N ... Logofăt Breslelor». 

Se mai găseşte în dosar și lista tuturor judecătorilor din Departamentul 

de Opt şi din : Criminal; extractele. d-lui Halippa însă 'nu le reproduc. 

Lipsa este regretabilă din cauză că nu am găsit aiurea specificarea atribu- 

țiunilor acelor judecătorii. In cât priveşte numele judecătorilor, ele se vor găsi 

mai departe. Din extractul d-lui Halippa 'se vede că primul judecător al 

fiecărei judecătorii se numiă: Nomicon, ceeace d-l Halippa crede că ar în-“ 

semnă Procuror. 
i 

Tot în dosarul No. 13 se găseşte situația productelor trimise în ie- 

care an de Valahia la Constantinopol, lăcută de revizorul rusesc 

Savitzki. Ea, cuprinde: 

250.000 berbeci a câte + lei, 2.000 boi a câte 30 lei, 150.000 ocă unt de vacă 

a câte 1 leu ocaoa, 200.000 ocă grăsime a câte 2 lei ocaoa, 50.000 ocă miere a 

câte 1 leu ocaoa, 100.000 ocă brânză a câte 1 leu ocaoa şi 13.000 chile (chila a 

21: cetverturi) de grâu a.câte 14 lei chila. E 

Revizorul adaoge că de 'obiceiu Turcii luau îndoit cât oră stabilt să iea 

din fiecare fel de furnituri. n a . | 

"Acelaş revizor Savitzki, referând lui Cuşnicov despre jalnica stare a Va- 

lahiei, scrie: «Crocodilul înainte de a-şi rupe prada o udă cu lacrimi, dar 

totodată o mănâncă, astăzi neamul omenesc mult se aseamănă, plânge pentru 

ruina, patriei salo, varsă lacrimi, se jelește şi singur este vinovat de acea 

ruină când îşi umple sacul cu aur și cu argint. 

«In Valahia 'nu este bir pe cap propriu zis. Judeţele se împart în plăși 

plăşile în sate, şi fiecare sat în -liudari, iar fiecare liudă cuprinde cinci sau, 

şase familii şi plăteşte pentru ele câte una sută lei pe an». | | 

La începutul lui Aprilie st. n. 1808, Miloradovici trimise Diva- 

nului o notă extrem de aspră, fiindcă boierii trimisese lui Prozo- 

rovski o mulțime de jălbi ale unora în potriva celorlalți, în cea mai 

mare. parte absurde şi ridicule. Prozorovski le transmisese lui Mi- 

loradovici, invitându-l să pună capăt acestor pâri pornite numai -din 

interes personal și chiar, dacă crede de cuviință, să aresteze pe acei 

mai recalcitranți: Să a



189 ARHIVA SENATORILOR DIN CHIŞINĂU, IV, 7 
  

«Boierii au dovedit din nou în amândouă Principatele că nu sunt în stare 
să se ocârmucască înșiși şi că numai o mână străină dar puternică este 
în stare să mănţină şi să îndrepte spre bine po acești vamoni deprinşi cu 
varga puterii arbitrare. (1). . 

O depeșă a lui Prozorovski către Miloradovici, sosită în noaptea 
dela 7 la 8 Aprilie, aduse vestea că Impăralul Rusiei ridicase lui 
Constantin Ipsilant orice amostec în ocârmuirea Ţerii-Românești, des; 

„tinându-i ca reședință pentru viitor Moscova şi afectându-i câtevă 
bunuri de ale Coroanei. Această întâmplare îngriji pe partizanii lui 
tot atât de mult pe cât înveseli partida, adversă, în fruntea căreia 
stăteă, Vistierul Constantin Filipescu, membrii căreia fusese excluși 
dela orice participare la slujbe în Guvern. Totodală, fiind chemat 
de, Prozorovski la Iași Consulul rus, Luca Chirico, se presupuneă 
că Mai Marele Comandant al Armatei doriă să se folosoască de 
cunoștința ce o aveă Chirico despre caracterul boierilor inainte do 
a păși la o.prefacere a personalui adminastrativ. (2). Dita 

Cușnicov trimise: din Iași, la începutul lui Maiu, Divanului Va- 
lahiei o notă prin care porunciă ca atât Divanul cât și slujbele să 
rămână neschimbaţi, precum erau cu două Juni înainte, astfel că 
nouăle numiri. făcute în acest interval rămăseseră nule. (3). 

Sărăcia în ţară sporiă din zi în zi. O mare parte din vite pierise 
- din cauza lipsei de nutreţ; spre a ţineă în vieață pe cole co mai rămă- 
sese, oamenii so văzuse nevoiţi să jertfească până şi paiele de pe aco- 
perământul caselor lor, astfel că rămăsese numai cu. păreții goi și 
descoperiţi. (4). Să o 
_Tot se speră în pace și Rușii priviau ca ncîndoelnic că vor 

păstră pentru ei Moldova și 'Țara-Românească până în Olt, Banatul 
Craiovei «având să revină Austriei. Totuș erau și mulţi cari credeau 
că trupele rusești aveau să plece în curând. 

Această, credință eră împărtăşită mai ales de boieri şi de obştia 
celorlalți locuitori. Suferințele produse în intreaga, ţară prin prezenţa 
acelor trupe, nu atât prin propria lor purtare cât mai ales prin 
groaznicul abuz făcut de puterea lor, sub acel pretext, de către 
membrii români ai ocârmuiri şi inferiorii lor, erau prea dureroase, 

4 

  

(1) Corespondentul anonim din București, 8 Aprilie 1908. 
(2) Ibid. | 
(3) Ibid., din 5 Maiu 1908. E 

“ (4) Ibid.: : : -
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rana în sine prea adâncă pentru a nu stârni în fiecare inimă do- 
rul unei uşurări. Generalul Miloradovici se plângeă amar de aceste 
abuzuri. El singur declarase că furniturile de producte. și contri- 
buţiunile. bănești ar fi ajuns pentru întreţinerea -a cel puţin 50.000 
oameni (1) şi totuş magaziile erau departe de a fi pline, fără ca să 
se știe unde se strecurase lipsa. (2) 

La 18 Maiu boierii Divanului fac, nu știu în urma cărui imbold, 
următoarea propunere lui Cușnicov (3): 

'Excellence, 

Nous avons Phonneur de:.reprâsenter ă 'Votre: Eexcellence, pouss6s par 

Pamour. de notre patrie et le zăle-d'y ctre utiles, que le seul::moyen 
pour pouvoir: fournir tous les n6cessaires .aux :troupes 'impâriales cet 

prâvenir notre patrie d'une ruine totale qui la: menace, c'est dabolir pour 

quelque temps toutes les charges et offices du pays sans aucune excep- 

tion. Nous dslivrerons notre pays de tous les abus en râtablissant :l'union 
et la bonne harmonie: entre nous memes; nous fairons cesser . toutes: les 

intrigues insignifiantes qui nous ont d&sols jusqu 'ă- prâsent. Notre zele sera 

anime par des pensions proportionnees ă nos rangs, dont 'largent sera tir 

dela caisse des revenus des charges sans 'surcharger le pays. Nous espd- 

rons par ce moyen que nous serons plus zâlts et plus heureux aux services 

de Sa Majeste Imperiale, notre auguste souverain et autocrate' do toutes les 

“Russies: Nous avons Yhonneur, ete. i : 
Au iscălit: Constantin Ghica, Constantin Varlam, Gheorghe. Slătineanu, 

Teodor Văcărescu, Aga Petrache Ritoridis, Dimitrie Ghica şi alţii, peste tut 20. 

Caimacamul rânduit încă de către Ipsilant în oraşul Craiovă (4), Con- 
stantin Samurcaș, eră atât de lacom şi de doritor de câștig, încât 
locuitorii paralizaţi de frică se așteptau ca într'o bună zi să li se 
poroncească să dea, toți copiii lor la dispoziţia neînduratului Cai- 

(1) Oastea rusească în Țara-Românească nu numără nici 20.000 de oameni. 

(2) Ibid., dela 19 Maiu. 

(3) No. 42. Hârtii ajunse la cunoștință. 1. N. Halipa în pan. ]. 
(4) No. 73. Despre Caimacanul Craiovei și despre neaducerea vreunei schimbări în 

ocârmuirea, Divanului TȚerii-Românești, precum și despre dispoziţia luată de a nu..se plăti 
din Visterie nici o sumă vreunui particular fără invoirea Exe. Sale Președintelui .Di- 
vanurilor. Ibid,
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macam.. Din momentul plecării. lui Ipsilant şi a venirii în Țara-Ro- 
mânească a trupelor rusești, Divanul. orașului Craiova Și Divanul. 
obștesc al Valahiei au ceruţ întrun glas îndepărtarea, acelui înalt, 
dar brutal funcționa» dela orice slujbă publică și! înlocuirea; lui 
prin unul Constantin Bălăceanu, Vornic al Divanului Valahiei: (1). 
Cușnicov porunci, spre acest sfârşit Divanului : să justifice aceste: 
denunțuri, să nu mai pășească pe viitor la nici 6 schimbare de func-' 
ționari fără învoirea, sa; să se desființeze funcția de Caimacam din 
cauza, celor întâmplate, iar Samurcaș să fio lăsat să-și urmeze slujba! 
până la cercetarea afacerii, pentru ca, prin depărtarea, lui să nu fie: 
turburată aprovizionarea, oștirii. Divânul a invocat drepturile lui cu-! 
venite în vremea, vacanței scaunului, să numească Greci în locu: 
rile ocupate de Români, sub cuvânt că aşă se regulase de către 
Ipsilant. Mai pe urmă se descoperi că învinovăţirile aduse lui Sa-: 
murcaş au avut ca, pricină felul lui de ocârmuire cam aspru precum! 
și intrigi uneltite de Bălăceanu în scopuri personale. 

Prestaţiunile (2) ilegale aduceau pe țăranii Valahiei la desnădăjduire : «ei 
erau gata să caute o ocrotire și o soarte mai bună la necredincioşi [pesto 
Dunăre)». Divanul Valahiei. însuş propuse lui Cușnicov să institue comisii : 
de cercetare spre a urmări abuzurile ocârmuirii pământene. Se numi în, 
Bucureşti o comisie pentru cele 12 judeţe ale Valahiei-Mari, și alta în 
Craiova pentru cele 5 ale Valahiei-Mici. In întâia comisie furi numiţi 
din Divan Răducanu Golescu și Bărbuceanu Văcărescu, în a doua Con- 
stantin Bălăceanu și Nicolae Glogoveanu—oameni cu desăvârşire slujiţi şi 
având toată încrederea Guvernului ;. peste aceştia Cuşnicov numi în fiecare 
Comisie câte un ştab-ofiţer: la Bucureşti pe Prinţul Meşcerski, la Craiova 
pe Polcovnicul Valhovski. 'Toate aceste feţe, precum și cei subordonați lor, fură 
supuși jurământului următor: «ca fiecare dintrînşii, servindu-se de cea mai 
mică urmă prin care se poate - descoperi abuzul de orice fel în Guvern, să 
întrebuinţeze spre acest scop toate -mijloacele şi puterile, aducându-le îna- 
intea Comisiei şi că orice vor fi însărcinaţi să îndeplinească, vor îndeplini 
cu amănunţime şi cu cinste, ca fii ai patriei, cu adevărată osârdie pentru 

„binele obștiei, fără cea mai mică părtinire pentru oricine care ar fi bănuit 

  

  

(1) Despre diferendul dintre Divanul Craiovei şi Caimacamul Samurcaș se vor găsi 
amănunte complete mai departe. 

(2) No. 119. Despre înfiinţarea, la București şi Craiova, de Comisii de cercetare şi în- 
cinarea lor cu descoperirea sumelor delapidate de foştii ispavnici. 1808. Ialippa în 
Tpsan, ÎL. 

!
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de a fi comis abuzuri, chiar dacă i-ar fi rudenia cea mai apropiată». Activi-. 

tatea Comisiilor î în curână avu ca urmare arestarea multor boieri prevaricatori. 

“ Uneltirile lui Filipescu pântru a ajunge la, Vistierie fură ajutate 

de neregulile şi de abuzurile. ce se constatară în sarcina lui Varlam, 

care fusese destituit și inlocuit prin Filipescu la, începutul lui Iulie. 

Corespondentul anonim din București, sub data de 9 Iulie 1809, zice 

că destituirea Marelui Vistier Varlam și înlocuirea lui prin. Fili-. 

pescu, dușmanul înviorșunat al: lui Ipsilant şi care fusese atât de 

persecutat de acest Domn, dă prilej de vorbă, multă și pricinuește 

multe nemulţemiri, apoi . el adaoge: a | 

„_ «Dacă această numire şi înlocuirea, celor mai mulţi ispravnici, "care, 

va, fi. urmarea, ei firească, va aduce mai multă unitate în Divan şi 

va -ușură, sarcinile ţăranului atât, de. greu împovărat, este de sperat. 

dar g greu. de crezut». (1). 

  

( ) «Şi pentrucă Vistierul cel Mare însemnă la Ruși cea mai mare dregătorie, precum 

am zis, dumnealor boierii mari începură a -vână Visteria, nu numai cu dare de bani, 

care o numesc Prosforă, adică poclon la cassa împăratului, dar adevărul eră că se da 

la contandiri, prezidenţi şi cei din preajma lor, ci. şi cu alte urmări proaste şi necinstite : 

încă şi de suflet pierzătoare negreșit. ” 

Dator aș fi s'acopăr, 
Iar nu să defăimez 

Pe cei d'un neam ca mine; 

Dar greu, frate! Ohtez, 
“Că n'am altfel cum face, 
Silit sânt d'adevăr: 
El îmi zice a scrie 

Toate păn' la un păr. 
Rea este defăimarea, 

Mai rău e a minţi: 
La lucru ce-i de faţă - 
„Ruşine poţi păţi. 

- Istorie sânt, n'am frate, 

N'am rudă, n'am vecini. . 

Stăpân am p'adevărul, v 

Lui cată să mă'nchin ! 

Şi așă ajunseră casele dumnealor râs şi batjocură neamurilor, ş și încă începură a se și 

uri şi a se pâri unii pre alţii, și mai mult decât mai inainte a împinge la bani şi a face 

câte netrebnicii toate ca să izbutească la dregătoria, Vistieriei şi la toate mansupurile. 

Care lueru văzându-l cei mai mici boieri: boiernâşi, și fiindcă şi lor trebuiă chiverni- 

seală, $ şi altfel nu puteă izbuti pentru căci nu se mai căută vrednicia și căderea, ci de 

către cei wari li se cereă bani, fiindcă şi. dumnealor da, fură siliţi și ei a apucă tot pe 

drumul acela ce se învăţară dela cei mari. Şi apoi ce să vezi de aici înainte fiind treaba
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lată asupra înlocuirii lui Varlam niște amănunte culese dintr'un 
oxtract al d-lui Halippa : Da 

Rămăsese (1), încă din vremea Domnitorului Ipsilant, :în slujba de Vistior 
al Valahiei, Constantin Dimitrieviei Varlam, care urmă a îngriji pe Ipsilanti 
de bani și după plecarea lui la Kiev. Astfel, la începutul anului 1808, Varlam 
trimise Domnitorului 12.000 galbeni din Vistiorie împotriva: ordinelor se- 
vere ale Comandantului suprem, Principele A. A. Prozorovski, să nu. mai 
urmeze astfel. Se înțelege că aceste venituri nolegale puteau să -fie acope- 
rite prin nelegiuite sarcini în aceeaş valoare, puse asupra, ţerii sau prin sume 
mincinoase trecute la cheltueli. Fiind înștiințat de acest fapt, Cuşnicov:ceri 
dela Varlam sama veniturilor şi cheltuelilor Vistieriei pe anul:1807. In loc 
de scripte legiuite, Varlam prezentă socoteli ce nu se. puteau înțelege, adică 
state nejustificate cu preciziune despre veniturile şi cheltuelile. întregului 
an. Cuşnicov rugă ca în loc de totaluri nejustificate de nimic, să i se pre- 
zente state de venituri şi cheltueli alcătuite pe lună, dacă nu scripte zilnice. 
Atunci s'a descoperit că Varlam n'a crezut de datorie să ţină unele scripte 
trebuitoare şi această împrejurare făceă revizia Visteriei cu neputinţă. Toate 
aceste au fost socotite ca [fiind făcute] spre a se îmbogăţi prin împărţirea 
veniturilor ţerii cu otcupsiii preferiţi sau cu acei cari îi plătiau mai mult. 
Ca rezultat lăcomia otcupciilor se răpezi pe nenorociții locuitori. Când 
toate aceste fură lămurite, Cuşnicov, cu consimţirea Comandantului suprem, 
încredință gestiunea Vistieriei fostului Vistier Constantin Filipescu, scoțând 
pe Varlam din slujbă. Cât de mari fusese depredările trecute, rezultă din 
faptul că Varlam, prin secretarul său Nenciulescu, propuse lui „Filipescu, 
în întâia zi. a intrării acestuia în slujbă, 72 mii lei «numai pentru a-l lăsă 
pe el (Varlam) în slujbă». Filipescu nu primi. banii şi denunţă - faptul lui 
Cuşnicov. Acesta scrise să ica banii şi şăi întrebuinţeze la, plata deficitului - 
Vistieriei din vremea lui Varlam. Aceasta eră şi un mijloc pentru a încercă 
nelăcomia lui Filipescu. Doi boieri oferiră acestuia 44 mii lei «pentru aceea 

e 

  

pă cine da mai mult, vedeai câţi blestemaţi toţi în trebi ce nu li se cădea, şi întindea 
toţi în toate părţile pe biata ţară : una se cereă, nici cu trei nu se plătiă! Jeluirea nu aveă loc pentrucă toţi eră căptuşiţi de hrăpire și mituire. Dreptatea? ziceă că a pierit, fiind vremea turburată. Lege, suilet, Dumnezeu, răsplătirea ? ziceă că toate sunt nimicuri şi basme călugărești, la bani numai se închină cu un cuvânt, dela cei mari.până la cei mai mici, ca să scoată cele ce da şi să le mai rămâie şi câştig, din care să întâmpine 
cheltuelile hainelor, a clupurilor (?) și a tot felul de desfrânări....» Zilot Românul, p. 87. 

(1) Samă de veniturile şi cheltuelile Ocârmuirii Valahiei; despre, depărtarea din slujbă 
a Vistierului Varlam şi numirea in locul său a lui C. Filipescu. Halippa în Tpyaus, IL, 356, 

N . *
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ca să. fie numiţi în comisia de urmărire, înființată de Cuşnicov să percurgă 

Valahia pentru revizia sămilor ţerii. Filipescu, cu consimţimântul lui Cuş- 

nicov, făcii această sumă venit în cassa Visteriei. Mulţi ispravnici au pro- 

pus lui: Filipescu mită,-pentru ca el să le 'tolereze abuzurile ;. dar, în loc 

de: aceista, Filipescu. îi ameninţă cu scoaterea din slujbă. Cușnicov şi Prin- 

cipele Prozorovsli aprobau: pe deplin activitatea lui Filipescu». 

Generalul -Miloradovici.a obţinut deplină satisfacere impotriva 

acelor boieri-cari, din;cauza numirii favoritului său, Filipescu, la 

postul de''Mare Vistior, au făcut larmă mare .şi Sau jăluit Impă- 

ratului :Rusiei.: În. primul moment de mânie, “Feldmareşalul (Prozo- 

rovski),: când primi știință despre faptele lov, nu vorbiă de mai: puţin 

decât de. trimiterea lor în Siberia; se credeă că ei 'vor [i cel puțin 

surguniţi la: moșiile lor. Si | 

„i Intr adevăr,:;Varlam, Iordache Slătineanu şi cu Constantin Ghica 

primiră poruncă să meargă. la țară; și să stea . acolo până la nou 

ordin (Di TD a 

La 13 (27) Iulie seara sosi în sfârşit în București Arhiepiscopul 

Gavril (Bodoni), numit Arhipăstor al tuturor. provinciilor otomane 

ocupate: de Ruși. Lot 'clerul şi. toţi: boierii cei mari şi un escadron 

de husari 'cari .mersese întru. întâmpinarea lui până la o. bună de- 

părtare 'de 'oraș, îl însoțiră. până la gazda lui. Nu se știeă cât aveă, 

să rămână în “Bucureşti: Mitropolitul Dositeiu (2), căruia prezența 

lui Gavril nu puteă 'să-i: convină, ceruse de trei săptămâni voie dela 

Prozorovski să se ducă la baia Covasna, în Transilvania, care fu- 

sese întrumusețată cu cheltueala lui, dar Feldmareșalul nu trimisese 

până atunci. învoirea cerută (3). - Sa a . 

pi, ba pasare 

   
mere pare pe , Di i 

pa 

e 

(1) Corespondentul angnim din București, Ja 19 Iulie 1808. | . 

„_(2) Iată ce zice Zilot Românul (fila..) despre Dositeiu: «Aitropolit se allă la venirea Ruși- 

lor Dositeiu, Grec de fel, adăpat ca învăţătură şi fireşte cu duh pentru patrie bun, căci.tot 

sta la întâmplări cu boierii cei buni pentru dânsa; precum și la această venire a hRu- 

şilor nu puţin s'au luptat cu Turcii ce eră în București, aci cu dări de bani, aci curu- 

găciune şi cu alte mijloace, cum l-au luminat Dumnezeu de s'au scăpat politia întreagă 

şi nevătămată, în vreme ce eră în primejdia focului, a sabiei și a robiei, care lucru des- 

pre cei cu minte și cu frica lui Dumnezeu s'au socotit desăvârşit minune dumnezeească, 

'şi zic şi eu că așă au fost adevărate; dar aveă patima iubirii de argint și-l "smintiă 

foarte la rânduelile arhipăstoreşti» i 

"" (3) Corespondentul anonim din Bucureşti, la 15/27 'Iulie. 
,
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Divanul Craiovei (1) protestase împotriva faptului că Divanul Intâiu al Ţerii- 
Româneşti dădea ordine. directe ispravnicilor ținuturilor oltene, fără a în- știință: Divanul local din Craiova. Asemenea, deoarece ispravnicii, pentru îm- plinirea ordinelor Divanului. Intâiu, se adresau Divanului Craiovei pentru banii trebuitori (spre împlinirea, acelor ordine), acest: Divan găsiă neapărat 
necesar ca să [ie pus în cunoștința ordinelor . date ispravnicilor de către 
Divanul din București. Cușnicov găsi plângerea Divanului Craiovei întemeiată, 
dispuse să i se mai pună în vedere ca să nu se iea vreo dispoziţie ! fără ştirea Divanului Intâiu al Ţerii-Româneşti — afară numai de cazurile de dispoziţiuni extraordinare pentru trebuințele imediate ale armatei. 

__ Precum am arătat, Cușnicov numise, probabil după îndemnul lui Filipescu, o comisie cercetătoare a abuzurilor săvârşite de slujbași, alcătuită din boieri români Și din ofițeri ruși. Varlam și cu Cons- tantin Ghica, despre gestiunea cărora comisia, so ocupă mai cu soamă, incepură să urzească, fel de fel de uneltiri asupra cărora. găsim a- mănunte interesante în următorul extract al d-lui -Halippa (2): 

„. Acești boieri încercară să trimită, prin un polcovnic Condogoni, la Belgrad, spro;a. o remite la poștă, o jalbă pe numele Preînalt, iscălită de mulţi boieri. Neştiind nimic despre acest proiect, Miloradovici ordonă la timp arestarea lui Condogoni și puse mâna pe jalbă. Dar boierii urmară intrigile; și se hotă- riră din nou Să facă jalbă în scris. La :27 Iunie 1808, Vicepreşedintele Divanului Valahiei, Miloradovici, scriă lui Cuşnicov la Iași : «Chiar acuma îmi vine ştire că unii din boieri au trimis Impăratului un duplicat do pe jalba ce-i adresase, jăluindu-se de ocârmuirea [mea] nedreaptă şi tiranică. Domnii Varlam, Constantin Ghica şi Iordache Slătineanu şi-au pus toate puterile ca să aducă în partea lor câţi mai mulţi boieri. Principala pricină ;de nemulţumire a celor doi dintâi a fost, instituirea Comisiei. de cercetare care a descoperit abuzurile [lor]; ei cred că acei ce s'au făcut vinovaţi de depredaţiuni vor fi siliţi să întoarcă banii ce se va Îi constatat că au furat. -Numirea Vistierului Filipescu în locul lui Varlam. a fost tot atât: de ne- “plăcută lui Varlam cât şi lui Constantin Ghica, pentrucă. Filipescu, afară de alte obligaţiuni, din recunoştinţă, şi-a pus toată silința pentru a descoperi abuzurils şi a le pune capăt; ei i-au fost doară [lui Filipescu] totdeauna 

(1) No. 219. Despre înstrucţia dată Divanului Întâiu al “Țerii-Româneşti să nu dea “ordine ispravnicilor din Oltenia decât prin Divanul Craiovei. „1808 lunie 16. Halippa, Tpyaur, 1. Ia Si ' | e (2) No. 256. Despre intrigile boierilor la Bucureşti şi despre Vistiernical Varlam.1808. Tpya, ÎI; N a a : CI taci : + 
ii _ , . 
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duşmani şi au întrebuințat toate mijloacele ca să-i facă rău. Domnul Varlam, 

ale cărui fapte, cari au adus pe locuitorii în desnădăjduire, au fost desco- 
perite,: temându-se de răspundere, .intimidează pe complicii lui şi pe toți 

acei cari au fost goniţi din posturile.lor pentru abuzuri, spunându-le că-şi vor 

pierde toată averea şi că singurul mijloc pentru a scăpă situaţia lor este 

iscălirea unei jălbi către Impărat; toţi acei boieri, târiţi de uşurinţa lor, au 
consimţit la aceasta și se lăudau în public că dispun de destui bani pentru 

ca, la urmă, să rămâie după voia lor. 
«Varlam însă i-a întrebuințat ca un de pe urmă mijloc, precum se va 

vedeă în curând, fiindcă ştie că banii nu mai pot servi; mulţi chiamă acest 

procedeu prostie şi instinct de a-și face bani. 
«Constantin Ghica, om de aceeaş valoare, intrigant şi foarte: interesat, 

care, când cu ocazia numirii în diferite posturi: ăle Divanului, Iordache Fi-. 

lipescu primi acel -de Agă, îl rugă să i-l cedeze; Filipescu consimţi din 

consideraţie pentru el, fiind că-i eră 'unchiu, i-l dădă ca să-l liniștească, dar 
Constantin Ghica văzând că în vremea de astăzi acel post nu mai este atât 
de lucrativ, îl lăsă unui oarecare Petrache, fost altădată” Agă, şi începu să 

stăruească pentru slujba de Spătar care fusese dată fratelui său. | 

«Când Varlam a aflat că are să fie schimbat, ci s'au sfătuit: între dânșii 

ca să lucreze: să fie [Ghica] Vistier, „şi au şi început a adună partid, dar 
numirea lui Filipescu s'a întâmplat mai curând [decât credeau), ceeace a 
îndoit ura lor împotriva lui. În cursul acestora Constantin: Ghica ceri. în- 
'voire să meargă la băi din cauza slăbiciunii sănătăţii sale şi ceru concediu dela 

[lucrările] Comitet[alui], cedace i-am acordat numai pentru curmarea întri- 

gilor, până la sosirea Excelenței Voastre. Constantin Ghica îşi permiteă în 
publie fel de fel de cuvinte îndrăzneţe, şi când el se află la Braşov, pe 

vremea, când toţi boiorii fugise acolo, scorniă fel de fel de veşti împotriva 
armatei: noastre.: Chiar acum, la trecerea, prin Bucureşti a Generalului Se- 

„bastiani, şi Ghica şi Varlam'au fost la el, implorând protecţia franţuzească; 

Constantin Ghica a stat toată vremea cu dânsul, mai corespunzând cu el 
după plecarea lui. *: -. - a 

- «Iordache Slătincariu, spre marea lui supărare, nu 3 primit nici o slujbă; el 

ştie franţuzeşte și puţin italieneşte, „ceteşte” cărți şi pentru 'aceasta trece 

printre boieti' drept foarte cuminte, dar și răutăcios, iea partea semnătorilor 

tuturor .jalbelor, şi" ' dorinţa lui este d6'“a deveni Agă; se spune, pentru a 
explică caracterul său neliniștit, că, de patru ani nu a avut slujbă. Ceilalţi 
'boieri au fost ademeniţi să semneze sau prin rugăminte sau prin intimi- 
dare şi, spre mai bun succes, Varlam a; pus să se răspundeasci vestea că 
Domnul Ipsilant i-a seris că. va fi în curând acolo, la Bucureşti, şi că [Varlam] 
va fi iar în toată puterea. N'aş fi intrat în toate aceste amănunte, cu atât
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mai mult cu cât până acum nimeni nu a scris nimic, şi fiindcă toți :cei mai sus numiţi sunt cunoscuţi Excelenței Voastre, dar văzând că aici oamenii cinstiţi suferă fiindcă tac, iar. obraznicia intrigranţilor prin aceasta sporeşte, m'am hotărît în sfârşit să descoper pe cei cari conduc calomniile. și intri- gile. De două ori am scris împotriva lor şi am rupt acele scrisori, dar la sfârşit pierd răbdarea, cu atât mai mult cu cât cu schimbările făcute în ocâr. muire, spre folosul locuitorilor şi a ţerii, nu sunt mulţumiţi acei cunoscuţi pentru abuzurile şi depredările săvârșite de ci. Cea mai mare parle a bo- ierilor şi a norodului sunt cu desăvârşire mulţumiţi și, în toată ziua, ajung la cunoștința mea rapoarte că pretutindeni se zice (pe față) cât e bucuria de mare, atât din pricina regulei ce s'a introdus cât ȘI din pricina alegerii oame- nilor puşi în locul celor depărtaţi. Am onoare a transmite Excelenței Voastre copie despre comunicarea mea câtre Divan, în privința doritorilor de a scrie. denunţuri, ca să se, arăte tuturor că dreptatea nu so. poale teme :de încercările mișeilor. :. .. | nt «Cea mai mare: dovadă că ocârmuirea actuali este binefăcătoare şi mân- tuitoare pentru bieţii locuitori, este nemulțumirea oamenilor ale căror obi- ceiuri neastâmpărate sunt cunoscute şi ale căror acte au fost până acum prejudiciabile atât pentru ţară cât și pentru vieaţa obștească. Crezându-mă dator să aduc la cunoștința Excelenței Voastre tot ce se “petrece .aici, am onoare, etc», i ST SE Cușnicov la rândul său făcu raport despre. cele de mai sus Comandan- tului suprem, Cneazului Prozorovski, adăogând părerea sa că: «pentru a pune o stavilă intrigilor .şi pentru a le desființă şi a pune capăt ; tuturor neorânduelilor, arbitrarului și pagubelor cari decurg din ele, este foarte no- cesar ca Varlam, Ghica. şi Slătineanu, ca turburători ai liniștii "publice, să fie depărtaţi din Bucureşti. pe .câtvă timp (și trimişi) la moşiile lor, lipsindu-i ” astfel de putinţa sa făcă intrigi.» Provizorovslki apobă cu: totul :părerea lui Cușnicov şi, pentru a evită orice pierdere de vreme, dădu porunca'privitoare la sus numiții boieri din Bucureşti lui însuș Miloradoviei, ca. să le.comunice lor că, când Polcovnicul Condogoni va face pentru a doua:0ară rugăminte să aibă permisiune a merge. lu Beigrad, i se va pune ca pedeapsă o amendă de 18.000 lei prin agentul diplomatic rusesc Radofinilkin, dar având. în vedere că este .de notorietate publică că Condogoni a expediat Impăratului întâia jalbă. după îndemnul boierilor, el, la întoarcerea lui, va [i destituit. Iar boio- rilor, Prozorovski porunciă să li se aducă la cunoștință următoarele: «Spre a pune capăt îndrăznelii celor trei mari intriganţi mai sus pomeaiți, — ordon Excelenței Voastre să-i chemo înaintea ci, să le spună în numele meu că sunt încunoștințat de toate unoltirile şi intrigile lor, că ruşinea . acestor fapte va rămâneă, neștearsă; că eu nu mă îndoesc.ca izvorul lor (al acelor intrigi)
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trebue căutat în măsurile acum luate pentru a pune! capăt abuzurilor 

comise de ei până acum și lăcomiei lor, care nu arată! nici vreo 're- 

muşcare de conștiință nici: măcar vreun“ “sentiment de umanitate pentru 

binele nenorociţilor “locuitori ai Valahiei și că, în urma cercetării in- 

troduse asupra : purtării lor anterioare, sa: constatat că "acea purtare a 

fost tiranică și nelegiuită. Spuneţi-le că dacă cugetele lor ar fi fost curate, 

ar fi trebuit ca ei să vadă cu bucurie că sa-procedat la cercetarea urmată, 

pentru ca astfel să poată dovedi a lor nevinovăție, purtare legală şi nein- 

teresată, dobândind astfel aprobarea superiorilor și buna voinţă a Impărăteştii 

Sale Măriri. Dar abaterea lor dela asemenea purtare slujeşte însaș drept 

cea mai mare. dovadă împotriva lor. Încredinţaţi-i că prin; o aspră dreptate 

în actuala ocârmuire vom ajunge ca intriga să nu mai poată aveă, ființă. 

Dacă credeau că au vreo dreaptă cauză oareşcare de jalbă, n'aveau decât să . 

mi-o prezente. mai întâiu mie: pe cât cu putinţă, Te-aş fi făcut la moment 

dreptatea datorită, căci orice subiecte cuprinse în jalbă. ar întrece puterile 

mie. încredințate; n'aș sta la îndoeală pentru a le înfăţoșă Inalt monarhiceșştii 

judecăţi și hotărîri a Măririi Sale Impăratului. Intrebuinţarea “intrigii pentru 

a 'ademeni oamenii, fie prin făgăduinţe fie prin intimidare, la subscrierea 

jalbei alcătuite, este o crimă care, cu toate toleranța împărătească, nu este 

admisibilă.. Şi .de aceea 'declaraţi-le că, dacă pe viitor eu voiu află aici 

asemenea fapte, autorii lor, infractori ai liniştii publice, nu vor scăpă.- de 

soartea ce vor fi meritat». Pentru purtarea lor Prozorovski ordonă ca ei 

să fie priveghiaţi în secret și depărtaţi din Bucureşti «spre a opri ca jalbele 

lor să fie trimise prin Belgrad și îndeobşte prin Serbia, unde cu -răutate 

S'ar puteă vătămă mult interesele noastre». Apoi porunci ca să nu so dea 

nici unui locuitor al Principatului paşport pentru Serbia fără hotărîrea Co- 

" mandantului suprem, Intriganţii se supuseră. Varlam se duse la Târgovişte, 

iar Ghica plecă în -Austria la băi. Când 'sosi iarna, Varlam fu învoit să se 

întoarcă: la casa lui! din București, dar asupra Ii fu înființată o aspră pri- 

veghere de către noul. Vicepreşedinte al Divanului Valahiei, Generalul-Maior 

Engelhardt [.. După cererea lui și în urma unui ordin deosebit al Principelui 

Prozorovski, Cuşnicov.luă dela Varlam o. scrisoare în care acesta «făpăduiă 

“în chip solemn să se abţie de orice soiu de intrigi.și de uneltiri, iar 'dacă 

ar cădeă în asemenea vină, se supuneă celei mai aspre judecăţi, după legile 

ruseşti.» In urmă (după 1812) Varlam se făcu supus rus și trăi la Chişinău 

în timpul în care petreceă acolo poetul' A. S. Pușkin (1820—1823). . . 

Următorul extract, a cărui întâia, jumătate (1) am publicat-o în me- 

(4) No. 267. Despre alcătuirea." şi organizarea Divanurilor Moldovei și a Țerii- -Romt- 

nești; Extract Halippa ÎN Tpyab, Ie -
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moriul precedent,. ne arată cum eră alcătuit, în. vara anului 1808, 
Divanul 'Țerii-Românești. 

i , EEE , 

Spre a putoă începe să se ocupe: do măsurile trebuitoaro pentru o mai 
bună organizare a : Divanului Valahiei, Cuşnicov ceri mai întâiu părerea 
Vicepreşedintelui din Bucureşti, Miloradovici, despre boierii co fusese la 
putere. In raportul său din 4 August, Miloradovici scriă lui Cușnicov: *. 

«In privinţa boierilor de aici, cari pot mai bine decât alții să ocupe: lo- 
curile importante de membri ai comitetului, în calitate de Preşedinte “pot 
să recomand mai cu deosebire Ixcelenţei Voastre: e 

«Marele Vornic şi membru al Divanului Ştefan Văcărescu. Acest boier, 
după vechimea în:slujba lui, este al patrulea printre boierii astăzi în acti- 
vitate, este socotit pretutindeni şi de toţi ca cinstit şi nelacom, în afaceri este 
destul de priceput şi împlineşte cele încredințate lui cu osârdio apoi el nu 
sa amestecat niciodată în afaceri străine (de slujba lui), nici în intrigi și a 
slujit cu deosebită conştiinţă. 
“«lsae Ralet, priceput în afaceri, ca vechime al cincilea şi ca valoare mai 

bun decât alţii: Cred că Vistierul Filipescu a fost cu desăvârșire destoinic 
în afaceri şi a fost activ şi poate aveă în aceşti doi boieri buni ajutori, 

«Dintre clerici, E piscopul eparhiei Argeşului, Iosif, este cel mai destoinie şi 
cel mai considerat: Mitropolitul Exarh Eraclie (?) este de înlăturat pentru 
mai multe temeiuri: binecuvintate. i aa 

«Acelaș lucru: so poate zice de Marele Vornic și membru al Divanului, Go- 
lescu, după vechime al 'treilea şi foarte priceput în afaceri, dar nemărginit 
de iubitor de câștig și 'de 'o fire răutăcioasi. Pentru aceste temeiuri,: după 
părerea mea, n'ar fi nemerit a-i da o putere (funcţie) deosebită ; dar poate 
sta în Divan. A ! | 

* «Printre membrii Divanului cei mai i bătrâni din boieri, cu destule aptitu- 
dini pentru afaceri, sunt Bărbuceanu Văcărescu şi Grigorie Ghica; cui de- 
săvârşire incapabili, dar cei dintâi dintre boieri prin starea lor sunt Banul 
Emanoil Creţulescu şi tânărul Logofăt Tache Ghica: care mai. are şi „pur: 
tare rea. i. a 

«Spre mai bună completare - a răspunsului cerut de Bxcoloță ' "Voastră 
despre Vistierul Filipescu, am onoare a vă aduce la cunoștință că acel boier 
justifică cu desăvârșire alegerea ce aţi făcut-o întriînsul ; el arată la toate 
"prilejurile mare osârdie, atât pentru armată cât şi pentru împlinirea slujbei 
lui; mai ales astăzi, când rar prevalează nelăcomia, el a refuzat 70.000 lei ce-i 
idea Nenciulescu pentru Variam, ca acesta să rămâe în fosta lui slujbă.: 

«Binevoiţi, Excelenţa Voastră, pentru temeiurile de” mai sus, să vă aduceți 
aminte de boierii ale căror nume urmează și cari, peniru a doua oară, m'au 
rugat să aduc meritele lor la cunoştinţa Excelenței Voastre. 

Analele A. R.—Tom. XXXII.—Alem. Sceț. Istorice. , 2 
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“ «Băleanu, care la intrarea armatoi ruseşti în Bucureşti eră Agă, apoi a: de: 

venit Spătar, îndeplinind slujba lui cu mare activitate. 
": «Vornicul Manu, om; sărac, care a urmat sfatului meu să nu se amestece 

în nici o intrigă, ar primi orice: slujbă i Sar. da și. speră în bunăvoința 

Voastră. a 
«Actualul Agă Petrache Ritoriăi, care ar dori să nu stea în slujba lui, dar 

speră să fie întrebuințat în: Divan în consideraţia serviciilor lui osârdnice. 

«Stolnicul Ştefan Costescu posedând atestat [de bune servicii către Rusia] al 

Principelui Suvarov, și care avuse postul de Vornic al Obştirilor, acuma cere 

umilit postul de Vornic de Politie, pentru care, precum se- vorbeşte, se in- 
teresează de un an.: : | 

«Asemenea am onoare să recomand lexcelenţei Voastre pe Iordache Fi- 
lipescu ; el a fost întrebuințat de mine în tot acest timp în diferite însem- 

nări relative la Divan și la armată, pe cari le-a îndeplinit atât cu osârdie 

cât și cu deosebită osteneală. El cere concediu dela Divan nedorind nici o 

slujbă; a 'rămas;foarte recunoscutor Excelenței Voastre pentru binefacerile 

făcute tatălui său.. i - 

«Mitropolitul Exarh Braclie a fost acum trimis la laşi ; e) în timpul șederii 

lui aici, pe cât'i-a fost cu putință s'a silit să pună rândueala în partea du- 
hovnicească și să' câștige consideraţia autorităților : militare precum şi a 

tuturor locuitorilor ţerii. Boierii în slujbă roagă pe Excelenţa Voastră să 

prezente Strălucirii Sale Domnului General-Feldmareşal, Principelui Alexandru 
Alexandrovici Prozorovski, pe numele Impărăteştii Sala Măriri, cu tot supusă 

rugăminte cuprinzând că: boieri temându-se ca Turcii să nu treacă în această 

parte a Dunărei, care să chiamă astfel teatrul răsboiului, ei roagă pe Im- 

părat să nu părăsească nenorocita lor patrie şi să prelungească ocrotirea ce-i 

acordă Impărăteasca Sa Mărire. Boierii mă consultase mai nainte asupra 

acestui demers şi eu nam găsit pricini de înpotrivire, cu atât mai mult 

că starea lor este. într'adavăr critică». | 

“Precum vom. vedeă,. mai jos, Cușnicov se încrezu pe deplin. în recoman- 

daţiile lui Milorodovici pentru noua alcătuire a Divanului Valahiei. Pe la 

mijlocul lui August, un memoriu asupra schimbărilor de făcut în Divanul 

Valahiei fu supus de Cuşnicov aprobării Principelui Prozorovski. Reproduc 

cea mai mare parte a acestui memoriu. - 

«Slujbele ocârmuiri. Valahiei rămân astăzi aceleaşi cari au fost înfiinţate 
mai înainte vreme de Domni, iar cele nouă, cari nu existau pe vremea 

Domnilor, nu vor mai urmă a aveă fiinţă. 

„ «lu. Divanul Judecătoresc, în care vor luă parte din boierii de clasa î în- 
tâia : Banul, Vornicul 'Țorii de: sus, Vornicul Țerii de jos, al troilea Vornic,
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al patrulea Vornic, Logofătul Țerii de sus, Vornicul Obştirilor, Logofătul 
Țerii de jos, Spătarul şi Vistierul. | | : 

«Il-a. Asemenea Departamentul de opt Judecitori, alcătuit din boieri de 
clasa a doua. 

«III-a. Deparlamenlul de şapte Judectitori, alcătuit asemenea, din boieri de 
clasa a doua. Si E 

«Aceste: trei instanțe se ocupă cu cercetarea și hotărirea afacerilor civile, 
împărțindu-le conform rangurilor și importanţei afacerii fiecărei slujbe. : 

«IV-a. Deparlamentul Criminal, alcătuit asemenea din boieri de clasa a 
doua, se ocupă cu afacerile criminale. 

Peste aceste, există pentru cele cinci judeţe ale Valabhiei-Mici: 
«V-a. Divanul Oruiorei, alcătuit din cinci membri. | 
«Va. Deparlamentul de Divan, alcătuit din patru membri. In aceste două 

instanțe se tratează afacerile civile. a , Lc 
«VIl-a. Departamentul Criminal, alcătuit din patru membri pentru jude-: 

carea afacerilor criminale. | ă 
«Propun ca instanţele mai sus înseinnate alo Ocârmuiri Valahiei să rămână 

în fiinţă fără modificare; iar pentru completarea lor, după acecaș măsură ca 
în Moldova, să fie şi un Iuliu Divan, care va alcătui asemenea şi Comitet 
sub formă de Preşedinte, fiindcă, precum sa stabilit de către Strălucirea 
Voastră cu prilejul numirii mele în acel post de către locul Preiînalt, nu 
stau în Valahia, prezența mea fiind mai trebuitoare în Moldova. In competinţa 
acestui Julâiu Divan vor intră aceleaşi obiecte cu cari se ocupă întâiul 
Divan al Moldovei. Mi _ a . 

«Rămâne desemnarea membrilor instanţelor alcătuind ocârmuirea Prin: 
cipatului Valahiei şi recomand, spre a îi numiţi şi confirmaţi de Strălucirea 
Voastră, pe persoanele de mai jos, având prealabil a se adună asupra fie- 
căreia din ele anumitele lămuriri: a 

«ln Inldiul Divan: Mitropolitul Valahiei Dositeiu, Arhiereul de Argeș 
Iosif, Vornicul Ştefan Văcărescu, Vornicul Jsae Ralet şi Vistierul Constantin 
Filipescu. Dintre cei din urma trei membri, propun pentru Văcărescu și 
Ralet o leafă de șapte sute "cincizeci lei pe lună, iar Filipescu iea  leafă 
dela slujba Visteriei în care se află, | e 

«In Divanul Judecătoresc, sau vor ramâneă membrii de mai înainte, cari 
nu şi-au împlinit termenele de slujbă, sau, la împlinirea acestor. termene, 
propun să se numească [ea membrii] noi: Banul Emanoil Creţulescu, Vor- 
nicul 'Țerii de sus Răducanu Golescu, Vornicul Țerii de jos Constantin Cre- 
țulescu, al Treilea Vornic Mihaiu Manu, al Patrulea Vornic Petrache Reto- 
ridi, Spătarul Grigorie Ghica și Vistierul numit de. Strălucirea Voastră, 
Constantin Filipescu. |



90 - : "1 RADU. ROSETTI ! - 202. 

«In Deparlementele de opt şi: de şapte judecători, asemenea şi: în al 

Criminalului, propun să se numească ca membri din boierii de clasa a doua 

cari să, mai fi fost [în acele slujbe], şi destoinici, din candidaţii ce mi-i va 

prezentă Intâiul Divan, cari vor fi numiţi pe măsură ce so vor deschide 

„vacanţe.. Asemenea și pentru Valahia-Mică, pentru posturile al căror termen 

se va împlini, boierii de acolo, după ce vor fiadunat pentru informaţiunea 

mea cât mai multe ştiinţe [asupra.persoanelor], să recomande candidaţi In- 

tâiului Divân, pentru ca acesta [la rândul lui] să mi-i propună mie. 

«n cât priveşte lefile membrilor instanţelor ocârmuitoare di Valahia, ele să 

rămâe aceleași cari au fost acordate de Domni, fără cea mai mică adaogere. 

«In cât privește slujbele actualului Agă al Bucureștilor, Petrache Reto- 

ridi, şi a Vornicului de Politie: al aceluiaş oraş; Comăneanu, numesc în 

locul celui dintâiu pe Logofătul Băleanu, cu deosebire recomandat de Lo-. 

cotenentul-General Miloradovici, şi în locul celui do al doilea, pe Vistierul 

"Văcărescu». E Si . 

Prozorovski aprobă în toate cele propuse de Cuşnicov. 

“Corespondentul nostru scrie la începiitul lunii Decemvrie” (st. n.) 
1808, că Feldmareșalul, căruia nu-i lipsesc nici cunoștințele nici ințelep- 
ciunea, a ajuns la o vârstă la care cinevă, chiar fără a-și da seamă, 
este mai mult sau mai puţin stăpânit de acoi ce-l înconjoară. "De- 
plina încredere a lui Prozorovslki o „posedă Consilierul de Stat Be- 
iak, un om meșter de condeiu şi foarte șiret, care se ziceă că 
fusese depărtat din serviciu pentru totdeauna și datoriă reintigrarea, 

„lui în slujbă numai bătrânului Feldmareșal. El eră adovărala. rcată, 
care puneă în mișcare întreaga, mașină. Lui și Generalului-Maior 
Harting, celuilalt favorit al Feldmareşalului, li se atribuiă răspun- 
derea, multor greșeli cari puteau aveă, urmările cele mai grele. 

Mai adaoge că creditul Rușilor în aceste ţeri scade în aceeaș pro- 
porţie în care creşte: aversiunea, impotriva Tor: ci nu mai numără 
în Principate decât puţini partizani sinceri. Cei mulţi ar dori să tră- 
ească sub schiptrul blajin al Austriei; numai puţini ar dori întoar- 
cerea stăpânirii turceşti. Toţi însă suspină după plecarea acestor 
oaspeţi nepoftiți, cari par să fi venit numai pentru a suge mă- 
duva țerii. | 

Boierii: din partida opusă lui Filipescu însă, tot nu pierduse spe- 
ranța să redobândească puterea, căci la 19 Decemvrio 1808, boierii 
următori i (1): Manolache Creţulescu Vel Ban, Constantin Ghica Vel Ban, 
Constantin Creţulescu Vel Vornic, Barbu Văcărescu Vel Vornic, Con-. 

(1) Dosar No. 659.
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stantin Bălăceanu Vel Vornic, Constantin Varlam Vel Visternic, 
Constantin Samurcaș Vel Logofăt, Gheorghe Slătineanu Vel Logofăt, 
Dimitrie” Ghica Vel Logofăt, “Toan- Comăneanu Vel Logofăt, 'Pudo- 
rach6 Văcărescu' Vel Visticr, Scarlat Grădişteanu Vel “Logofăt, To- 
miţă Creţulescu Vel Clucer, Toan Brezoianu Vel Clucer, Alexandru 

* Ruset Spătar, Gheorghe Creţulescu Vel Clucer, Nicolae Glogove canu 
Vel Clucer, Ioan Rălcoianu Vel Clucer, Constantin Ruset Vel Pa- 
harnic, Alexandru Comăneanu Vel: Paharnic, Mihail Filipescu Vel 
Paharnic, Dumitru Vel Stolnic, Șerban Grădișteanu Stolnic, Rădu- 
canu Fărcășanu Vel: Serdar, Constantin Creţulescu Vel Serdar, adre- 
sează lui Cușincov o jalbă în limbile greacă şi franceză. 

Ei arată în această plângere cum, inainte de intrarea trupelor 
rusești în țară, când aceasta eră plină, de “urci, ei și-au expus vieața 
porcurgând ținuturile “spre a sfatui pe locuitori să pregătească 
provizii pentru trupele împărăteşti, deși mai mulți boieri arătaseră 
d-lui Chirico că nu eră “cu putință a aprovizionă armata impe- 
rială! în popasurile ce eră să le facă în: Principate spro a merge 
In Bosnia. : E 

Arată « cum că: : 

“apour prouver lo zălo que . nous avons pour le service de Sa: Majeste 
Impsriale nous n'avons. pas manqu6. un moment ă notre devoir ct nous 
avons fait fout notre possible, tant pour fournir tous les nâcessaires ă la 
subsistance des -troupes imp6riales que pour: /administration des affaires 
du pays dont nous tions charg6s. Nos services ont ât6 reconnus, par feu le 
general. .Michelson, qui a bien voulu nous faire espârer que non seulement 
nous ne serions pas 6cartes -des charges que. nous occupions, mais aussi . 
que nos services ne resteraient pas sans r6compense par, Sa Majeste Im: 
periale, daprbs sa. justice et sa gensrosite», 

Acecaş fizăcuință fusese făcută ș și de Mareşalul Prinţ « caro. eră: 

«content de la maniâre. dont nous r&gions (ic) les afaires ann6. pass6e», 

au 

caprâs que Votre Excellence a '6t6 nommâe President: du Divan, des mal- 
veillants et des intrigants sont pârvenusă donner contre nous des notes en nous 
accusant faussement d'avoir: vex6 le pays “d'accord avec les ispravnies des dis: 
triets. Votre Excellence cedant aux reprsentations qu'on voug avait fait et aux 
raisons qu'on vous avait donn6es que tel tait Pusage du pays de changer tous
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les boyards une fois par an et qu'on ne pourrait dâcouvrir les abus et les vexa- 

tions qu'on nous imputait et les faire cesser si ladministration continuait ă 

rester entre nos main, a fait son rapportă S. A.le Mar6chal Prince et S.:A. a 6t€ 
obligce de changer tous les boyards du Divan. Ainsi nous avons 6l6 d6- 
posts et ali6n6s de nos charges, quelques uns mâme ont 6t6 foreâs de don- 

ner leur demission. D'autres nous ont remplaces sous le nom dun comite. 

compos6 par-cinq personnes: deux ecelâsiastiques et trois boyards, dont 

il n'y:a qwun socul qui gouverne et qui manie:les affaires selon sa volonts, 

comme il:a dâpos6 et:chang€ tous les employâs. subalternes de la Vesti- 

arie, qui Gtaient des gens choisis par tous les boyards, reconnus pour leur 

probite et qui avaient ces emplois ă vie, sans aucune autre raison que celle 

de venir ă but (sic) de ses desseins, en substituant aux dits employâs ses 

creatures. Cependant: depuis V6tablissement de: ce comit, non seulement 

nous ne. voyons aucune amâlioration dans Pâtat du pays, ni les abus qwon 

nous avait accus6s: d'avoir commis pendant. notre administration ont cesses 
(sic), ou du. moins diminues (sic), mais au: contraire. nous observons que 
les affaires: de jour en jour vont de mal en pire, et que le pays touche ă 
sa, destruction totale par les vexations €normes que font les Ispravnics sous . 
le prâtexte des besoins de larme, dont la plupart sont des parents ot des 
creatures du susdit, des âtres insignifiants et avides, de sorte que leur ma- 

nicre d! agir et leurs vexations occasionnent un mecontentement general, car 

non 'seulement ils percoivent des paysans de Pargent au lieu des 'denrces 
exig€es, mais ils achătent c6s 'mâmes denrâes des villageois par [orce et'ă 
bas prix, en payant le lil de ble i douze et quatorze piastres, et le lilo 
de Llorge ă huit, sept et jusqu'ă cinq- piastres, et outre cela en le mesurant 

dune manitre frauduleuse, ils gagnent: douze et treize kilos par 'cent et. ils 
ruinent avec leurs artifices les pauvres. 
N «Ainsi nous qui avons risqu6, tout en aspirant au bien du pays, et qui avons 
servi larmâe en des temps si difliciles, nous restons. de loin spectateurs 
de la dâvastation de notre patrie et recevons des affronts au lieu des r€- 
compenses que nous espârions et d'autres jouissent et s'enrichissent des de- 
pouilles des pauvres. Si done apr&s notre d&position les pauvres auraient (sic) 
trouv6 du soulagement et les abus 'auraient' cess6 ou diminus, alors nous 
pourions (sic) dire que nous sommes deposes avec raison, mais commeau 
contraire il est prouve qu'apres Vaugmentation des appointements des Is- 
pravnics et des sameschis et aprăs les serments qu'ils ont fait et les pro- 
messes qu'ils ont donn6 par 6crit, d'6viter toute injustice et de conserver 
lequite entre les paysans, ils continuent leurs vexations et ont fait des abus 
plus: que jamais, nous, prions' instamment. Votre Excellence. de rapporter 

' 
pa 

i
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“nos plaintes ă Son Altesse le Marechal Prince, afin que. .» (Să se iea : măsuri 
de îndreptare). 

«Bt de daigner rapporter nos pritres ă Son Altesse le Marâchal Prince. 
Sa profonde sagesse est capable de râtablir le bon ordre en substituant au 
Comit6 le Divan, compos6 par les boyards qui ont prouv6 leur zăle et 

"leur d6vouement dans les occasions, .car il ne convient pas que les z6l6s 

patriotes ct fidels (sic) sujets de Sa Majest6 Imperiale soient affrontâs et 
m6prises par | deux ou trois personnes qui ont donns en tout temps des 

preuves non quivoques de leurs mauvaises intentions et de” leur indifi6- 
rence pour le bien du pays. | 

«Nous prions aussi Votre Excellence de voulovir bien donner les ordres 
nâcossaires afin que les comptes de.Vestiarie soient examinâs par tous les 
boyars de la premitre classe, selon lancien usage Gtabli dans le pays de- 
xaminer tous les quattre (sic) mois les comptes de la Vestiarie pour en 
voit les revenus et les dâpenses». : 

- Această jalbă fu arătată, do boieri și Mitropolitului Dositeiu (Filitti), 
cu speranţa probabil că Mitropolitul o va subsemnă, și ol. Insă Mi-: 
tropolitul nu numai că nu iscăli jalba, dar raportă imodiat domorsul 
boierilor. lui Cușnicov, dându-i totodată, şi un rezumat al notei, şi 
arătând că a desaprobat- o faţă de boicri și le-a spus că. nu se va 
amestecă în intrigile lor, precum urmează din textul scrisorii : : 

ia 

N Ra Twcellence ! LA 

Mon tat me faisant un devoir de prâcher .la concorde dans mon dio- 
cese et de l'entrotenir parmi la noblesso de ce pays-ci, je ne mo suis jamais 
dâsist6 de remplir ce devoir sacr6 dont les lois divines et humaines me 
chargent. Mais tandis que je m'occupe de le faire, jai eu la peine hier de 
voir venir chez moi Messicurs le Vornik Constantin Kretzoulesko, le Logo-. 
thete Samourkassy, le .Vornik Balachan, le Vornik Barboutziano Valaresko 
et le Vestiar Varlam qui me presentărent une note adress6e ă Son Lxcel- 
'lence le Sân atour Kouschnikof | pour la souscrire. L/ayant trouvâe tout ă fait 
"contrairo' au but de mon devoir et de mes întentions, aprăs avoir dit ă 
ces ] Messicurs quiils doivent s'abstenir de telles entreprises et quo je ne me. 
„mâlerai jamais de lours- intrigues, je . ne manque pas dWenvoyer A Votre 
„Excellence la „copie _ci- incluse de la note susmentionnce, ayant Vhonncur 
„detre : avec la plus parfaite et la plus grande consideration. 

. ia 

„De. votre Excellence E pui II 
, . „le trâs humble et trăs obâissant serviteur A 

| Le Mstropolitain de Valachie Dositheos, 
Boukcirest le 24 Dâcembre 1808.
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' Partizanii cei mai devotați ai lui Filipescu în Divan, la rândul lor, 
adresară lui Cuşnicov, la '30 Decemvrie, următorul raport :. 

Divanul 'Terii- Romneşti, către. Cușnicov: 
„Incă aici fiind Exelenţia Ta sau văzut că unii din boierii pământeni Sau 

răsvrătit făcând Exelenţii Tale “multe cereri făr de cale şi făr nici un cuvânt,. 

cu care pricinuesc o mare supărare la toţi şi mai-ales celor ce se află în - 

treaba săvârșirii poroneilor, Acum ne-am încredințat că tot acei boieri ar fi 

trimis Excelenţii Tale o notă în care noi nu știm ce se cuprinde şi cari 
„sunt cererile ce fac. Pontru care cu plecăciune ne rugăm: Excelenţii Tale 
ca să binevoiţi a ne trimite o copie după acea notă, ca la toate ponturile 
să se trimită Exelenţii Tale. şi răspunsul din partea noastră, din care lesne 
va, înţelege înţelepciunea Excelenţii Tale răsvrătitorii şi răi. | 

Bucureşti 1808, Decemvrie 30. i N 

Urmează iscăliturile a 5 boieri, 

Această scrisoare a Mitxopolitului fu: transmisă lui Cușnicov de 
către Miloradovici, pe care Mitropolitul îl pusese ' în cunoștința în- 
tregii împrejurări. Miloradovici scrise totodată lui'Cușnicov o scri- 
soare franceză în care, după ce. îi ziceă că-i “transmite scrisoarea 
Mitropolitului, adăugeă : Ai 

«Vous y verrez que Monsieur. Varlam intriguo plus que jamais. Te e 
sais sur quoi îl fonde ses espârances, mais ses d&marches prouvent qu'il 
„Veut, tout risquer pour atteindre son but».. MP 

| Apoi adauge că scrisoarea, a fost făcută, din. ordinul lui “Varlam 
de. un oareșcare Dumitrache, fost secretar al lui Tpsilant — — un Grec 
fără. „mijloace ca Pantazoglu-—. Pi 

e 

_ aSamourkasse a ate apele par Varlam — Votre Excellence le: connait —- 
Balatchan aprăs la demission est joint ă Varlam — son caraotăre est connu. 
"Maintenant tous coux qui. intriguent ne se 'bornent pas ă inquiâter les gens en 
place seulement, „mais dans tous les villages ils ont leurs &missaires pour mettre 
„tous les, esprits en mouvement et promettent tout ce qui peut Matter chaque i indi- 
„vidu.]l me parait vraisemblable': que Varlaim, Samourlasse et Balaichano soient 
€loignâs et mâme punis. Le: „public est âtton€ (sic) de ce qu' on souffre tant 
d'inssolence (sic)—je n'âcris rien ă Son Altesse—quoique j jai (sic) Pordre de 
veiller sur la conduite de Varlam et de rapporter tout, sachant 'quiil y a des 
prottections (sic). Voyant que. la confiance que jai n'est plus la mâme, 
je ne 'veux pas m'exposer! ă faire des rapports qui pourraient ne pas tre
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&coutâs: cela ne servirait qu'4 m'affecter et ă encourager ceux contre la 
conduite dosquels jaurais rapporte: Mais il serait trâs utilo si Son Altesse 
enverait (sic) ici un homme sâr et surtour qui 1v'aimât pas Vargent, un homme 
connu et estim6, un Beklomischeff, pour examiner tous les details, et pour 
en îracer un vrai tableau et pour faire finir enfin, avec une juste s6v6rit6, 
Vinssolence (sic) des boyards voleurs et rendre aux autoritâs leur dignits 
compromise, oc a 

«Pour. moi c'est la dernitre [ois quo je m'occupe des affaires des boyards. 
Je ne veux pas avoir le reproche. de la partialit6 qvon vcut vvimpuler et 
je veux &tre tranquil (sic); ai Vhonneur de joindre deux papiers que Votre 
Excellence merenverra. Lun est du (indescifrabil) dont les raisonnements sont 
„res justes ct Pautre des avis d'un village dont jai beaucoup ri. 

«Avec. conssidration (sic), estime et devouoment inviolable, jai l'honnour 
dâtre Na | ! 

"de Votre Excellence 
le tres humble serviteur 

Miloradowitch. 

«Du temps des, Autrichiens on a oxil6 trois boyards et on a ât6 trangquille»(1). 

(1) Iată ce serie Langeron despre intrigile ce se desfăşurau în Bucuraşti în iarna 
anului 1808--1899: a , i , 

Mais si Vhiver ne fut pas fertile en 6venements militaires dans la Valachie, îl.le fut 
en intrigues: Bucarest cn est et en sera toujours le foyer le plus actit et le plus impur. 
Les Boyards de la Valachie sont renommâs, memo parmi les Fanariotes et les habitants 
des deux provinces, pour leur immoralite, leur avidite et pour leur goit et leur talent 
pour lintrigue. - E E d 

Dans la description que j'ai donne de ces pays ct de leurs habitants encore demi-bar- 
bares, et dans le tableau que j'ai trac6 de leurs meurs, j'ai assez indiqus les raisons qui 
leur font preferer le joug des 'Tures ă la domination des Russcs. En Moldavie les Bo- 
-şards, un peu plus civilis6s qu'en Valachie et plus râsignâs, ne manifestaient pas leurs 
sentiments ou, au moins, ne mettaient pas publiquement des entraves â .nos operations; 
mais en Valachie, ot 'l'on trouve une grande quantit& de Grecs, lesprit du Fanar y 
domine, et toutes les intrigues y ctaient presqu'ouvertement dirigces contre les Russes. 

Îl n'y avait ă Bucarest qu'un tres petit nombre de Boyards attachesau Prince Ypsi- 
lanti et au parti russe. A la tâte.de ce parti ctait Constantin Varlamme qui, dans la 
guerre de 1769, avait servi comme officier dans le regiment d'Apscheron et avait cte 
longtemps ă St. Pâtersbourg et ă Moscou. C'âtait un homme entisrement dâvou6 aux 
Russes, mais faible, domint par des alentours pen estimables et maladroit dans ses 
liaisons, quoique lui-meme făt. aussi hounste homme qu'un Valaque peut etre.. 
„Le Prince Ypsilanti en quittant la Valachie Vavait nomme Caimacain c'est-ă-dire Vice-: 

“Prince du pays. Il avait continuţ, avec courage et avec succes, les opârations commen- 
:c6es par le Prince pour former des magasins.pour nous. Grâce â: son zăâle et ă ses
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Corespondentul anonim scrie la Ianuarie 1809 că cu prilejul vi- 
zitei ce boierii Divanului o făcuse lui Prozorovski la începutul acelei 
luni (st. n.) spre a-și luă congediu delael, P'eldmareșalul le zise: 

«Să înceteze să-și închipue că această ţară nu va rămânea pe vecie sub 
stăpânirea rusească. El are sub ordinile lui 150.000 soldaţi; va sacrifică pe 

soins notre arince fut d'abord 'parfaitement nourrie et sans frais pour la caisse imperiale. 
Lorsqu'on sait combien ii et difficile, en Valachie, de cacher de telles operations, lors- 

qu'on connait le nombre et lastuce des ennemis qu'Ypsilanti ct Varlamme comptaient 
parmi leur compalriotes, la surveillance active de ses ennemis, les soupgons des -“Tures, 
soupcons qu'on peut faciliment faire naitre et qui souffisent toujours pour faire tomber 
des tetes cvupables ou innocentes, on doit admirer le courage de ces deux hommes et 
surtout du dernier qui reste ă Bucarest meme apres le depart d'Ypsilanti, et la Russie 
leur doit avoir d'âternelles obligations. Varlamme en a, encore plus de merite ă nosyeux:: 
il agissait par ordre et par dâvouement et n'avait pas les grands interâts politiques 
qui dirigeaient Ypsilanti; cependint il fut loin d'âtre recompensâ. 

Michelson n'stait qu'un soldat et n'avait — comme je Lai dit plus haut—aucune idte ni 
de politique ni d'administraiion. Elevâ pour servir dans les grades subalternes, lâge et 
les circonstances houreuses et extraordinaires Pavaient. ports ă un poste &minent dont 
le poids 6crasait sa mâdiocritâ. [1 6tait, de plus, tres borne et j'ai dâjă fait connaitre 
qu'il tremblait devant la Cour et devant ceux qu'il savait cu supgonnait d'y tire en 
faveur. 

Persuad6 que Miloradowitch en avait beaucoup, parce que lui-mâme le disait—et on 
le croşait sur parole — il le mânagea d'abordet finit par ce laisser subjuguer par lui. 

Miloradowitch.... n'entendait pas mieux que Michelson la science du gouverment, mais 
il avait plus d'audace, d'orgueil et d'entâtement.... Coustantin Filipesco,. le plus grand 
ennemi des Russes, le principal agent du Prince Alexandre Soutzo, chef' de la faction 
francaise ă Constantinopole, Philippesco le plus dissimule, le plus pârfide, le plus pro- 

. fondement scâlârat des Valaques, profita de l'impardonnable faible de Miloradowitch... 
s'empara de sa confiance, surprit par lui celle de Michelson, râussită rendre Ypsilanti sus- 
pect et enfin ă l'eloigner, brouilla Michelson avec lui ct fit deposer et perstcuter Varlamme 

„et tous les partisans des Russes qui n'eprouverent que de la mâfiance et de Lingratitude 
et dont plusieurs, indignâs de cette injustice, se jettrent dans le parti oppose, enfin toutes 
les places furent confiâes aux mortels ennemis des Russes et aux espions affidâs et con- 
nus des Frangais et des Tures. Dâs lors on put prâvoir le peu de succes de la guerre 
et la ruine du pays que Philippesco et ses adhârents consommârent avec Vatrocită et 
la rapacit6 qu'on devait attendre de pereils administrateurs. - | ” i 

Les echecs qu'on €prouva par les trahisons de Philippesco, le dâfaut de subsistances 
qui se fit bientot sentir, les maladies qui en furent les suites, la ruine de la caisse im- 
periale, le peu de ressources que bon tira d'un pays qui cut pu nourrir et entretenir 
toutes les troupes et verser encore des trâsors dans nos caisses, tout fut louvrage de 
de Letourderie, de l'aveuglement et des folies de Miloradowitch. C'est une obligation €ter- 
nelle que doit lui avoir sa patrie,» : a 
„Aveo Michelson 6tait venu un Monsieur Radorfiniki, Conseiller V'Etat actuel et membre 
du Ministere des Affaires Etrangtres. C'âtait un Grec tres fin, tres astucieux, comme.tous 
les Grecs, et ayant de Vesprit et des connaissance de la politique musulmane et des
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cel din urmă din ei înainte dea permite 'Tureilor să pună iar stăpânire pe Țara-Românească. In fine, adaose că sfătueşște pe acei boieri cari pun spe- ranțe deșerte întrun oareşeare Grec numit Suţu, să le părăsească cu desă- vârşire şi să nu mai umble după năluciri», : 
Cu câtevă zile mai nainte, Prozorovski vorbind de înfiinţarea în. București a unui cazino, zise că o asemenea, înființare ar fi de dorit. 
«Purceqvun lel institut servira mieua familiariser et amalgamer les habditanis avec la nalion russe» (1). 

In 'Ţara-Românească, se procedă la alcătuirea unui fel de strajă “pământească, care aveă să fie compusă numai din Români; chiar îi 
intrigues du Fanar, Il vit bien, jugea bien, mais ne rcussit qu'ă se brouiller avec Mi- loradowiteh et, par consequent, avec Michelson. Il râunissait aux fonetions de diplomate celles d'administrateur des Principautâs. Charge des correspondances et prepos€ pour surveiller les divans de Moldavie et de Valachie, il ne se meprit pas sur le but des intrigues de Philippesco, mais il sucomba, sous lascendant que Miloradowiteh avait pris sur Michelson. Bientât il fut 6loign6 des affaires et puis envoy6 en Servie comme agent de la Russie aupres de Czerni George, 

E Le Prince Ypsilanti qui, qulque temps auparavant, avait voulu faire couper la tâte â Philippesco, comme espion des 'Purcs et de Soutzo, et qui avait eu grand tort ds ne pas L'avoir fait, fut aussi surpris qu'indigne de le voir ă la tâte du Gouvernement de la Valachie, La mâsintelligence entre ce Prince et Michelson fut portâe au dernier point, Ils fatiguă- - 
entreprit avec lui un combat de lettres en francais qui assurement n'stait pas ă son avantage. Celles d'Ypsilanti 6taient scrites par le Marquis de Saint Aulaire dont la plume ttait aussi mordante qu'6loquente, et celles de Michelson, redigâes par un nommă So- kolow des Affaires Etrangeres, 6taient aussi dânudes de sens que ridicules par le style, Les 1apports que Michelson fit ă la Cour lui râussirent micux que ses lettres, Notre Ministere, qui commenqait ă se repentir d'avoir entrepris cette funeste. guerre d'apres les insinuations du Prince Ypsilanti, fit retomber sur lui le poids de l'embarras qu'elle lui „ausait ct de son mecontentement, on lui donna des dâsagrâmenis, ct il finit par perdre ses deux Principautâs et par aller vivre ă Kiew comme particulier, aprăs avoir 6t6 â Petersbourg ou il fut d'abord regu honnctement et ensuite fort mal vu. II y eut cependant. des alternatives dans la maniere dont il fut trait. Au mois de Mai. ayant envoy6 au quartier gencral de PEmpereur, en Pologne, le Marquis de Saint Aulaire, cet homme plein d'esprit et de talents suţ retourner l'esprit de M. de Boudberg et lui d6montrer la fausset6 cet le danger des mesures que lon prenait en Valachie; il fut decid que Michelson serait rappel et le Liieutenant Gân6ral Comte Pierre Tolstoy fut dâsign& pour le remplacer; mais, dans ce meme temps, le Prince Ypsilanti, toujours inconsequent et mal conseille, ayant fait la faute de venir au camp de Michelson devant Ismail et de ce raccommoder avec lui, ils 6crivirent tous deux de concert, ă la Cour, Michelson resta en place, d'autant plus que Varmistice annongait une paix profonde avec les Tures et le comte Tolstoy fut nomme ambassadeur â Paris, | - | (1) Corepondentul anonim din Bucureşti, dela, 6 Ianuarie 1809.
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ofițerii aveau să fie pământeni, afară de comandant care urmă să 
fie Rus. Dar deoarece această oaste aveă să slujească numai pen- 
tru mănținerea, liniștii publice și a siguranţei, se hotărise ca oștenii 
să nu primească instrucțiunea militară obișnuită în armatele: euro- 
pene, ci să învețe numai mișcările tactice cele mai neapărate, iar 
în cât privește întrebuințarea armelor, să fie lăsată la voința fie- 
cărui soldat. (1). 

El mai scrie la 25 Ianuarie, că discordia între boieri crește în 
fiecare zi. Ei erau împărţiţi în partida fostului Vistier Varlam, care 
se întorsese din surgunul lui, și în aceea a Vistierului în slujbă, 
Constantin Filipescu. Cea dintâi adresase în vremea din urmă plân- 
geri lui Prozorovski, cari nu numai că nu avuse rezultatul dorit, 
dar mai atrasese jăluitorilor avizul că vor fi aspru pedepsiţi în 
caz de recidivă. Vederat că aici este vorba de demersurile repro- 
duse pe larg mai sus. 

La 14 Ianuarie sosi la Bucureşti un ofițer trimis de Cușnicov 
pentru ca să ridice și să aducă în Iași pe Varlam care își urmă 
intrigile și să-l ducă la Iași împreună cu un Vel Gramatic al lui 
Constantin Ipsilant. 

La 4 (16) Aprilie muri consulul francez Lamare, care fusese 
bolnav toată iarna. Fu îmmormântat cu onorurile cuvenite, fiind de 

față, Vicepreşedintele Divanului, Engelhardt. (2). 
De Sfântul Gheorghe se întoarse Varlam dela Iași în București, 

însă fusese pus sub supravegherea, specială a Vicepreședintelui 
Divanului. (3). 

Adiutantul trimis de Miloradovici cu știre despre luarea Slobo- 
ziei şi despre atacul neizbutit al Giurgiului se întoarse la București. 
la 25 Aprilie, aducând vestea că Miloradovici va fi numit în curând 
General en chef şi, după pace, Gubernator al ambelor Principate. 
Adiutantul adăogeă 'că această veste îi fusese dată de însuș Impă- 
ratul care-i mai dăruise, lui, un inel cu briliante. Insă în loc de 

„această strălucită, înaintare veni lui Miloradovici, după câteva zile, 
ordinul. dă rechâmare şi de înlocuire prin Generalul-Locotenent 
Essen. ” 

_ Implinirea acestei înlocuiri trăgâănându-se mai multe zile (nu eră 
încă desăvârșită în ziua de 8/21 Maiu) dădu prilej lui Filipescu 

"q) Ibid., dela 11 Ianuarie. 
(2) Rap. cons. franceze din Bucureşti sub data de mai sus. 
(3) Corespondentul anonim din București, dela 6 Maiu.
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și partizanilor săi să pună. la, cale deosebite manifestațiuni având de scop mănţinerea, lui Miloradovici. Se trimise întâiu din partea membrilor acelei partide o jalbă către Prozorovski în numele țerii, cerându-i să nu schimbe po Generalul căruia Bucureștii îi datoriau atâta recunoștință. Negustorii francezi, cari aveau acces în casa lui Filipescu, răspândeau spaima, printre comersanți, zugrăvind în colo- rile cele mai grele pericolele în cari persoanele și averile lor aveau să se găsească dacă i-ar părăsi Miloradovici. La, alarma, astfel stârnită în inimile acelor oameni fricoși, mai contribuiă faptul că se știă că Fili- pescu, numeroasa-i familie și partizanii lui de căpetenie se pregătiau să părăsească Bucureștii spre. a merge ]a țară. Și, deoarece moșia, unde Filipescu își aveă reședința eră sub munţi, în apropiere de graniţă, se priviă ca lucru dovedit că el se pregătește de fugă la Brașov și că va fi urmat și de ceilalți boieri. Dușmanii lui Filipescu se arătau și ei foarte îngrijiţi de acest presupus proiect de fugă al potrivnicului lor. Ei povestiau că el amanetase toate moşiile lui către supuși francezi și că, acești bani, împreună cu marile sume ce le adunase pe vremea atotputerniciei lui, sub scutul ocrotitor al lui Miloradovici, îi dădeau mijloacele, odată scăpat în 'Transil- vania, să lucreze în chip efectiv la realizarea, scopurilor dorite de Franța şi dușmănoase atât Rusiei cât și Austriei. (1). 
Din dosar reiese că Președintele Divanurilor urmăriă „în taină pasurile! Vistierului Filipescu. Cu această urmărire eră mai cu samă însărcinat revizorul Saviţki, dela care sunt față o mulţime de ra- poarte în limba rusească, ce nu am avut vreme să le traduc şi din cari rezultă că, Saviţii urmăriă pe lângă Filipescu şi acțiunea Consulului francez Ledoulx, punându-i-se la dispoziţie mijloacele tre- buitoare pentru a, plăii un număr de agenţi secreți. In raportul dela, 17 Feovruarie 1809, Saviţiti arată cum Filipescu înșelă și-și bătea joc de Miloradovici, în cel dela 7? Aprilie al aceluiaș an cum cei- lalți boieri, exasperaţi, se hotărise să-l otrăvească (pe Filipescu). In col dela 18 Aprilie se vorbeşte de abuzurile făcute cu prilejul socotelilor: aprovizionării armatei. Insă cele cuprinse în aceste ra- poarte nu sunt întemeiate pe dovezi, ci numai pe spusele unor oameni cari îi inspirau încredere lui Saviţii. (2). 

In raportul dela 21 Aprilie 1809, Saviţki, după ce arată cum facerea de supuși francezi aduce lui Ledoulx, Consulul Franței, 
PI 

(1) Ibid., dela 9 Maiu. 
(2) Dosar No. 659,
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câte 25 galbeni de cap de supus, anexează în copie următoarea 
notiță franceză: 

On dit que le Divan prâtend couper la Spatarie en deux: Grande et Pe- 
tite Valachie, pour trouver le moyen de placer d'avantage des agens de 

Philipesco. On pense que ce serait une cause de plus pour rendre impos- 

sible do râtablir le bon ordre dans cette place essentielle. 

On dit que la Vestiarie sera laisse au Comite et que ce serait un bien 
si la pluralite de ce conseil €tait independante de M. Philipesco. 

On dit que le fils aîn6 de ce souverain boyard va passer de la place 
d'Armache qu'il a minâe ă celle de Grând Logothăte, parce que la justice 
est une chose si courue que l'on ne saurait la vendre trop chăre (sic). 

On. dit que la place d'Armache sera donne au second fils de Philipesco, 
Georges, pour. consoler cette famille de son indigence et la recompenser 

de son dâsinteressement. | 
- On: dit que le Divan. signe toutes ces demandes sous la dictâe du grand 

Philipesco pour âtre protegses. 

On dit que S. M. lEmpereur donnerait une preuve de protection râelle 
ă la Valachie en donnant ouvertement cette province ă M. Philipesco, en 

toute propriât6, ă condition qu'il y met (sic) un fermier presque honnâte 

- homme. 

Se mai găsește următoarea notă neiscălită și nedatată: 

Plusieurs rapports ont €t€ faits par le Lieutenant Colonel du r6giment 

Malorossiiski qui 6tait log€ chez Serdari Dinoul et qui maitenant se trouve 
dans un vilage pres de Vadoulad (1). Ces rapports contenaient beaucoup de 

choses relatives aux provisions, ils avaient 6t6 dressâs avec le commissaire 

Kroulikovshki. 
Le chef de se regiment âtant parti pour la Russie, les personnes en 

question lui ont. donn6 une somme dargent pour calomnier et perdre le 
Vestiari Philipesco. 'Tous ces rapports envoy6s par lo chet de regiment doi- 
vent âtre r6unis entre les mains de Mr. le Comte de Cheremetof selon les 

conseils du Prince Ypsilanti. 
On adresse des pritres ferventes afin de retirer le general de Milorado- 

viteh de la Valachie, car M. de Philipesco ne commet des exactions et des 
abus dans le pays que par le moyen de Son Excellence, etil est tout-ă-fait. 
port ă dâsoler le pays... 

(1) Vadul Lat.
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La requcte est âcrite sur du papier ture est sign6 par les preiniăres ... (1) 
par l6v6que de Bouzâou et des archimandrites. On y voit aussi.les cachets 
des monastâres ainsi quo la signature : de plusicurs individus de Craiova. 
Elle est au nom de tous les habitants des districts et elle contient des: 
plaintes amtres. - 

Un certain Ranotti Stanesco, crature de Varlam, Zaptzi dans la plasa 
Ogrezenilor, ne fait qu'aller et venir et faire des espionnages. Il donne le ta- 
bleau des provisions, des impâts et de chaque chose et va de en village en 
village. Farcachiano est charg6 de cette commision, car c'est lui qui l'a 
nomm6 Zaptzi. Ce Zaptzi doit tre destitug. 

Une personne ă promis une grande charge d'argent pour la Vestiarie, 
40.000 piastres seront donnâs par Nentzoulescu et par les autres logothâtes 
destitues de la Vestiarie. On lui â r6pondu -d'avoir patience jusquă ce 
qu'il arrive ă Iassy. . 

Leur plus prand espoir est fond6 sur la requste qu'on ă envoy6 en Russie 
par le chef du râgiment et ils croient que leurs pridres seront infaillible- 
ment exaucâes, 

Enfin ils ont râsolu, si leurs ontreprises ne rcussissent pas d'empoisonner 
Mr. Philipesco: un d'eux a dit qu'on ne pâche point en tuant un homme 
pour une nation. 

” Serdari Dinoul et deux ou trois autres n6gotians (sic) ainsi que le docteur 
Marco en qui ils fondent leur esperance (car c'est lui qui leur a promis 
d'avoir t6t ou tard dos moyens ă offrir par un homme et qu'alors Philipesco 
n'existerait plus). 

Din următoarea scrisoare a lui Langeron rezultă ca, în August 1809, Prozorovski însuș culegeă informaţiuni asupra, Marelui Vistier al 'erii-Românești. 

„Copie de la -leltre secrelle (sic) de AL. le Lieulenant General Comle de Lan- 
geron ou Alarechal Prince Prozorowsky ă Kraiova le 2 Aoit 1809. 

Jose vous supplier que cette: lettre soit pour vous seul; j'y râponds ouver. 
tement, sans mânagement, 4 la confiance dont V. A.a daign6 m'honorer par sa Lettre secrette du 27 Juillet No. 152 et ma franchise n'est due qu'ă lhomme que je respecte le plus au monde. 

En arrivant ă Boucarest js me concerterai avec Mr. Kirico au sujet de la correspondance entamde avec Bosniac- Aga. Je le connais particuliăre- 
ment, il est venu plusieurs fois chez moi pres d'Ismail; d'aprăs la connais- 

  

(1) Punctele sunt în text,
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sance que jai de son caractere et de ses vues je ne suis pas sans espoir. 

Jai retrouvâ dans Mr: Gensral Miloradowiteh l'honneur, la franchise, la lo- 

yaut6 et les excellentes vues qui le distinguent si 6minemment, ainsi que 

son anciene amitie pour moi (1), je suis bien sâr quau premier coup de fusil 
il oubliera toutes ses liaisons ă Bucarest, mais il m'a encore paru tres at- 
tache ă la maison de Philipesco. 

Jai vu il y ă quelques six jours Mr. Philipesco pour la premitre fois ainsi 
que son rival Mr. Varlam, et je ne penche ni pour Pun ni pour Lautre, il 
y a peu de choix ă faire dans ce pais ci. 

A mon arrive jai 6t6 combls de lettres et dintrigues, Jai declare hau- 
tement, et fermement que je ne me mâlais en rien des affaires civiles ni 
n'6pousais aucum parti, mais que jexigerais sans menagement, par Mr. le 
Gen6ral Engelhardt, tout ce qui serait nâcessaire au bien du service et des - 
troupes. Mais mon devoir m'ordonne de dire ă V. A. que je regarde Mr. 
Philipesco comme lhomme le plus dangereux ici pour nous. 

Lorsque Mr. le Gân6ral Kutuzov partit pour Pambassade de Constantinople, 
M-r Philipesco lui fut design6 par la Cour comme le premier ennemi de 

„la Russie. | 

(1) Punerea faţă în faţă a acestei declaraţii de stimă şi de prietenie a lui Langeron 
pentru Miloradovici, pusă faţă în faţă cu liniile următoare, scrise tot de Contele bejenar, 
ne va da măsura sincerităţii și a seriorităţii lui : 

J'ai rapporte dans le journal de la campagne d'Austerlitz la, mauvaise plaisanterie que 
je fis ă Miloradowiteh peu aprâs mon arrivee ă Bucarest, plaisanterie qui me fit de lui 
ennemi irrecontiliable. 

On a vu qu'il avait fait graver son portrait et avait fait âcrire dessous: «Miloradonitch, 
le Saiveur de Bucarest». Cette lâgende me donna Pidâe d'une mâchancete fort mordante 
et, je lavoue, assez deplacee. ! 

Parmi les talents qui distiguernit le Gensral Meiloradowiteh, soit dans le militaire soit” 
dans Vadministration, on doit en citer un qu'il possede en perfection et augueliil tenait 
infiniment quoiquiil ne soit pas absolument nâcessaire pour commander les armees. Il 
peut se vanter, avec raison, d'âtre de tous les gânâraux en chef celui qui danse le 
mieux. El&ve du fameux Pic, il pourrait danser sur le theatre et surtout passe ă-mer- 
veille des entrechats trăs elevâs. A Bucarest, dans les bals, il ne quittait jamais la place 

et sautait de manitre ă execiter Ladmiration de tous les Valaques qui marchent ă 
peine, mâme quand ils dansent. - | 

Me trouvant seul, un jour chez lui, dans la salle oi 6tait son portrait, j'effacai la 
branche montante du V du mot Sauveuz; jallongeai lautre ct y mis un trait et on 
lut:. «le sauteur de Bucarest». Il fut. ir&s lougtemps sans s'en apercevoir. (Hurmuzaki, 
Supl. 1, Vol. II). 

O farsă poate mai demnă de un băiat de cincisprezece ani decât de un Locotenent- 

General cu aspiraţiuni de Comandant £n Chef? -
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La correspondance avec Mr. le Prince Souzzo m'est conune depuis long- 
temps. II passait mâme pour sâr que c'est lui qui a donns avis, en 1807, 
au Nazir de Brailoff, du dâpart du Prince Ypsilanti de Boucarest, ce qui 
a occasionn la course des 'Turcs ă Buz6o qu'ils ont brâl et oi le Prince 
Ypsilanti n'a €t6 manqus que de quatre heures. 

Mr. Philipesco m'a dit que le pais n'âtait pas en tat de fournir ce que 
nous exigions, mais îl m'est d6jă connu que ce malheureux pais est bien 
plutot ruin6 par le Divan qui exige bien davantage des habitans que ce 
que nous leur demandons. | 

Jai trouvâe ă Boucarest une grande difference avec la Moldavie dans 
les dispositions des principaux habitans pour nous et dans leur manitre 
de se conduire. 

Quant ă la terreur que ce pais-ci fait paraitre, V. A. juge parfaitement que 
c'est le fruit des intrigues de Mr. Philipesco ; il a annonc6 hâutement que 
lui, le Divan et les principaux boiars se sauveraiont en. Transilvanie le 
jour que Mr. le Gâncral Miloradowitsch partirait et il donne lexemple 
davoir dans sa cour 150 chariots, qu'il loue fort cher, prets pour son 
d6part. Je declarerai hautement ă mon retour ă Bucarest que je mettrai les 
h6pitaux dans les maisons de ceux qui s'enfuiront et quo les membres du 
Divan 6tant n6cessaires pour le Gouvernement seront gardes ă vue par moi. 

Mr. Philipesco ne dissimule pas qu'il regarde le moment du depart 
de Mr. Miloradowitsch comme celui de sa perte. 

Je ne puis accuser personne sans preuves, mais jose croire quiil serait 

avantageux pour nous que Mr. Philipesco et son parti fussent 6loign6s des 
affaires. | 

Jo dis la verite â V. A., comme je la vois, et je la dois ă mon Chefet 

ă mon bienfaiteur; je puis me tromper, mais aucun intâret particulier ne 
m'aveugle ni me conduit. 

Jai lhonneur Wâtre de V. A., te. (1). 

Următoarea scrisoare din 2 Septemvrie 1809 a Mawchizului de 
St. Aulaire către Cușnicov no arată cât de aprigă cră lupta între 
Filipescu și partidul opus, al lui Varlam, și până la co punct cel 
dintâiu se bucură de sprijinul lui Miloradovici și al lui Engel- 
hardt, care nu eră decât o creatură a acelui vitoaz dar uşuratec 
general : 

(1) Ibid.' | 

Analele A, R.—Tom. XĂXII.—Alemoriile Secţ. Istorice. . 3
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Monsieur le Senateur, E 
Il y a quelques jours que S. E. M. de Rodofinikin arriva dans cette ville. 1 

Il fut, il y a deux ans, le tâmoin des services que le parti russe s'efforeait, | 
de rendre et. qu'il rendit. 'Toutes les personnes qui alors avaient mârit6 et 
obtenu sa confiance ont 6t6 lui rendre visite. Cest je crois une demarche . 
de decence, mâme de devoir;.jai 6t6 Pun des plus empressts. La recon- 
naissance m'y portait avec le plus d'ardeur puisque je lui dois la vie de 
mon 6pouse et celle de mon fils (aprăs cela je ne parle point de la 
mienne), qui eussent 6ât€ €gorges ă Bouzto avec quarante Boyards, leurs 
femmes et leurs enfans, qui accompagnaient Mr. le Prince Ypsilanti, lorsque 
les Tures d'Ibraila furent inspires de traverser l'armee russe, pour venir, 
le 21 Mai 1807, massacrer tout le cortăge. 

Mr. le Prince Ypsilanti devait, suivant son itin6raire, qu'il n'avait pas - 
cru devoir tenir secret, passer la nuit dans ce lieu. Mr. de Rodofinilin 
vint lui dire que cela n'âtait pas prudent. Le Prince resista, mais M. de 
Rodofinikin lui dit: «Si vous 6tiez enlev ce serait un 6vânement d'un affreux 
souvenir pour la Russie, et en vertu de ma qualită de son agent ici, jexige 
que vous partiez sur Iheure. Le Prince se soumit, partit et six heures aprâs 
1.500 Tures avec deux piăces de canon staient ă Bouzăo, ou ils ne trouvărent 
que 174 habitans ă 6gorger et quelques maisons i, incendier. Si Madame 
de Kouchnikoff et sa famille eussent couru la mâme chance, assurâment 
la mâmoire n'en p&rirait jamais, dans Vespriț et dans le cceur de V. E. et, 
pour elle, le retour de Mr. de Rodofinikin dans les lieux qu'elle habite, 
serait un jour de fâte. Entre toutes les personnes qui ont &t6 le voir, on 
a distingu6' de prâfârence Mr. de Varlame. La surveillance subalterne, 
toujours doue de Llaimable desir de plaire, est accourue hors dhaleine, 
dire âS. E. M. le General d'Engegardt, (sic) que ce Boyard s'etait plaint des tri- 
bulations qui avaient suivi ses services ă la Russie. Aussitât lofficier com- 
mandant de la ville stest annonc6 chez lui et 'lui a dit, de la part de Mr. 
le Vice-President, les choses les plus dures sur sa visite a Mr. de Rodo- 
finikin et qu'il y avait, depuis sept jours, un ordre de V. E. de le surveiller 

_et de le traiter fort mal. 1) Toute ceţte familie est au. dâsespoir. Je leur 
garantis que pareils ordres ne sont ni dans les sentimens, ni dans la raison, 
ni dans le style de V. E. et ne s'accordent point avec Vhonnâtet6 et la . 
sagesse de S. E. Mr. le Vice-President; mais le coup est port et la plaie 
est faite. 

Le lendemain est arrivâe la promotion des places du Divan. Les anciennes 
familles nobles jettent les hauts cris de s'y voir privâes des places que 

(1) Pe Varlam,
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Pusage immâmorial.. leur destine exclusivement, pour des gens qui-ne. 
pouvaient y prâtendre, ct: d'âtre condamnes ă: âtre juges par leurs ennemis 
naturels, parmi lesquels on distingue surtout un nomme Faka, ancien: 

„ domestique d'un hospodar Souzzo. On sait fort bien que V. E. ne peut faire 
autrement que de sen rapporter, sur ces choix, au comit et c'est pour 
cette raison mâeme que Pamertume est plus desespârante. 

Ne voyant pas de terme ă I'6tat oi ils sont râduits, les Boyards ne con- 
coivent d'autre ressource que celle de se jeter dans les bras de la France. 
Votre Excellence n'ignore point que M. Gregoire de Ghika et M. Tudesco (1) 
ont dejă acquis la patente francaise. Cet exemple entraîne tous les autres. 
Leur dessein est de prendre ensuite des passeports pour se rendre â St. 
Petersbourg, et porter leurs plaintes au pi6 (sic) du trâne, sous la protec- 
tion de M. lambassadeur de France. Ils se proposent de sollicitor une com- . 
mission pour faire droit ă leurs plaintes sur la tyranrie et le pillage exer- 
c6s sur leur pays, ainsi que sur la conspiration permanente qui existe, selon . 
cux, contre les intârâts de la Russie. 

Jai vu M. Varlami pour lui parler de ce que je venais dW'apprendre ă 
cet 6gard. Je lai trouv6 au' milieu d'une famille en larmes et dans les an- 
goisses du desespoir (2). Voici ses paroles: «Croyez Monsieur que je suis in- 
capable de varier sur le principe de la fidâlite que j'ai juree et que jamais 
je ne quitterai les drapeaux dela Russie, quel que soit le sort que la haine 
et les vengeances me destinent». Jai applaudi avec admiration ă ce sen- 
timent cet je lui ai dit qu'il serait digne de lui de dissuader les autres.. 
dun projet d'autant plus extravagant que leur ennemi capital âtait lui 
m6me le protâg€ francais du premiăr crâdit et le regulateur de tous les 
interets de sa puissance dans ce pais. Il ne n6glige rien pour les ramener, 
jose croire qu'il serait juste et bon de lo tranquilliser. Si un homme frappe 
porte la main sur sa plaie et soupire, aussitât il est apostrophâ de l'epithăte 
d'intrigant: telle est ici la maxime 6tablie, elle est trop bizarre pour sou- 
tenir un instant Vaxamen impartial. 

Je dois ma reconnaissance et mon zâle â V. E. et je me fais un devoir 
de linformer des dâtails que je 'crois d'un grand interât. En disant avec la 
plus franche amiti€ ă S. E. Monsieur le Gânâral de Miloradowitseh mon 
opinion sur ses protâgâs, je lui ai promis de me taire sur leur compte, 
tant que je n'aurai point de sujet de plainte personnelle contre eux et je ne 
pense point fausser ma promesse en faisant connaitre ă V. E. ce qu'il lui 
importe de savoir. Je sais qu'ils ont cherch6 ă ma nuire en niant ce que 

  

(1) Dudescu. 

(2) Zeu că nu eră pentru ce!
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javais avanc€ sur les poslousniks d'Aflumatzi, mais jai le tâmoignage des 
precâdens Vestiars et Ispravniks, Je sais encore qu'ils ont cherchâ ă gagner 

M. Cherban Gradistan pour infirmer mes assertions sur Sakouyâni, mais 

moi je suis connu pour mon respect pour la vârite et ils professent d'au- 
tres principes, ainsi je les livre ă Popinion publique. 

J'ai 'honneur d'âtre avec autant de gratitude que de dâvouement et de respect, 

Monsieur le Senateur, 

De Votre Excelence, 

Le tros humble et tr&s obâissant serviteur 

| M-is de Beaupoil St, Aulaire. 
Bucarest, le 1-er  Septembre 1809. 

In dosar se află mai multe piese rusești pe cari nu am avut 
din nenorocire timpul să le studiez, între altele o scrisoare a lui 
Miloradovici către Bagration dela 24 Noemvrie, în care este pe 
larg vorba; de Filipescu și de intrigile dușmanilor săi (1). 

  

(1) Iată cum judecă Langeron clasa stăpânitoare ş şi ocârmuirea Principatelor i în deobşte 
şi mai cu deosebire acele din 'Țara-Românească: 

Lorsque j'ai parle, en gentral, du Gouvernement de ces 5 deux provinces et des moeurs 
et des usages de leurs habitants, on ne peut me reprocher de les avoir peints en beau, 
ou d'avoir pousst lindulgence trop loin, et je dois encore râpâter ici, qu'en comparaison 

de la Valachie, le gouvernement de la Moldavie est un modâle d'orâre et de râgle. 
Aucune description ne peut âpprocher de: la verite lorsqu'on peint les employes de la 

Valachie. L'excâs de leur immoralită, de leur scâlcratesse meme, car c'est le mot, est 
aussi afiligeant que rebutant pour l'humanită. 

Plus influences par les Grecs du Fanar, dont meme un grand nombre est 6tabli â 
Bucarest, beaucoup de Boyards valaques en ont la, bassesse, Pavidite, la cruaute et le 
devouement aux Tures. 

Les noms d'ordre, de justice, de probits, d'honneur, sont souvent oubliâs en Vala- _ 

chie. On y achâte tous les emplois, c'est-ă-dire qu'on y paye le droit de commettre 
impun6ment tous les crimes. Chaque place enrichit en peu de temps celui qui Vobtient, 
et, au bout d'un an, il doit la quitter et la câder ă un autre, car c'est encore un des 

abus de ce gouvernement monstrueux qu'un individu employt ne reste jamais qu'un 
an dans un emploi quelconque; alors îl vient ă Bucarest se livrer ă un luxe aussi eftren6 
que de mauvais genre, dissipe rapidement le feuit de ses rapines, et, apres deux ans 

d'inaction, achâte encore une place et s'y enrichit de nouveau pour revenir dans la ca- 
pitale staler le meme luxe. Voilă le cerele vicieux de la vie des Boyards de la Valachie. 

Les dâpredations, les vols, les cruautes des employâs valaques ne sont ni secrets, ni 
mâme colorâs par un pretexte quelconque: linfluence de Pargent dans les procăs, l'acca- 
parement des grains, ne sont que de petits moyens toujours employâs, mais trâs se- 
condaires, Îl y en a d'autres plus produetifs et qui ne sont jamais negliges. 

Le pays est divis6 en districts, et chaque district est gouvern€ par un administrateur 

qu'on nomme, comme en Russie, Ispramnik. Ces places ont'une taxe plus ou moins
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Cușnicov sosind în București la Decemvrie 1809, ființa lui în 
capitală fu un nou îmbold pentru boierii din partida lui Varlam. 
Ii vedem adresând Senatorului următoarele două jălbi: 

Eacellence: 

II paraîtra 6trange ă Votre Excellence que nous osons de rechef, nous 
adresser par la prâsente, sans attendre la râponse ă notre precedente note 

  

forte selon ce qu'elles peuvent rapporter au Boyard qui les paye aux membres du 
Divan. Ces Isprawniks sont despotes dans leur jurdiction et ne redoutent jamais une 
enqete toujours €ludce, ni une punition toujours 6vitâe par la venalite de leurs supt- 
ricurs. Ils prennent, sans pudeur et mâme sans mystere, ă chaque paysan ses garnis, 
ses bestiaux, son argent. Chaque famile doit paşer au Divan une capitation quelconque; 
IIsprawnik la double, la quadruple, la decuple, sans y ctre autorisă par aucune loi ni 
par aucun ordre, et partage cette somime avec les membres du Divan. Si le paysan ose 
se refuser ă ces horribles exactions, ou se plaindre, il est emprisonnâ; depouillă, battu 
et tourmentâ par des supplices recherchâs dans lesquels il expire souvent, ou, par un 
raffinement de cruaut€ de scs bourreaux, il voit torturer devant lui sa femme ct ses 
enfants. Vai dejă parle de ces monstruosites, 

La moindre place d'Isprawnik rapporte 7 ă 8.000 ducats par an. 
Le Chef de la police de Bucarest se nomme VAga. C'est quelquefois le protecteur de 

voleurs, le recâleur des vols et ces honnttes fonctions lui valent aussi 15 ă 20.000 ducats 
par an. | 

Le Spatar entretient une milice d'Arnautes pour suivre et arrâter 'les brigands qui 
infestent les chemins et les bois; ce sont les Arnautes qui y volent et y assassinent et 
partagent souvent leurs revenus avec le Spatar. On estime dans les bonnes annces ses 
profits ă 15.000 ducats. Ă ! 

Les juges ou Logoftes, tant civils que criminels, suscitent des procâs ou supposent 
des crimes aux gens aisâs pour les depouiller. 

Enfin le Divan, compose d'un grand Vestiar, qui en est le premier membre, et trois ou 
quatre conseillers, regoit publiquement une râtribution de chaque emploşe, et le tresorier 
se fait ainsi un petit revenu de 30 â 40.000 ducats, On concoit que cette place est fort 
recherchee. | - 

En occupant les deux provinces, notre Cour commit une erreur impardonnable cet qui 
cut de funestes resultats; cette faute fut de leur conserver leurs privilăges, ct 'de ne 
pas €tablir, comme les Autrichiens lavaient fait en 1783 un gouvernement provisoire ; | 
assur6ment je ne prâtends pas defendre exclusivement la moralit6 de lous les admi- 
nistrateurs que nous avions employts; il y a aussi beaucoup d'abus en Russie et de 
grandes dâprâdations; mais tout ce que les administrateurs russes eussent pu faire n'eut 
certainement pas approchâ de ce que, par une n€gligeance condamnable, on laissa faire ' 
aux Boyards. | . i 
“Sous le Gouvernement de quelques uns des Princes ces abus sont cependant moin- 

dres et quelquefois plus râprimâs qu'ils ne l'ont 6t6: dans le temps de la possession des 
deux provinces par les Ruses. Les Princes avaient droit de vie et de mort, et ayant un 
grand interet ă ne pas permeltre la ruine du pay, ni V6migration de ses habitants,
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et en voir les effets salutaires. Mais comme Votre Excellence, ă Ventrevue. 
qu'elle a bien voulu nous accorder hier, parmi les autres bons conseils 
quelle a daign6 nous donner, elle nous a tenu aussi des propos auxquels 
notre devoir indispensable est d'y r&pondre, qu'il nous soit permis, Excel- 
lence, d'exprimer nos sentiments par 6crit et le but .auquel nous visons 
pour faire cause commune de tout ce qui nous touche an cceur. 

Votre Excellence parait âtre prâvenue contre notre but en croyant que 
notre pas n'aboutit ă autre chose quă une intrigue queleconque et ă une : 
vengeance peut-âire regardee personnellement et individuellement. Sur quoi 
nous prions Votre Excellence de vouloir bien €carter tout-ă-fait des pa- 
reilles id6es congues d6jă sur notre compte; parce que le fait pourra bien 
d6mentir tout ce qu'elle pourra concevoir contre nous en fait d'intri- 
gues et de vengeances personnelles. L'etat misârable augquel notre pays 
ă succombe par !les 6normes abus exercâs sur les pauvres habitants 
pire qu'auparavant, aprâs les arrangements salutaires que Votre Excellence ă 
bien voulu donner au Divan, aprăs les răgles prâcises qu'elle ă trace, aprăs 
laugmentation des appointements des ispravniks et des autres employes 

toujours frequente en Transylvanie et en Bulgarie, lorsque lexcts de Voppression les y 
force, ils arrâtent quelque fois les vexations des employes et en bannissent meme quel- 
que uns; mais avec les Russes, dont le Gouvernement est toujours trop indulgent, les 
Boyarâs ne connurent plus de frein, et trouvant malheureusement parmi les personnes 
qui entouraient les gâneraux, et parmi quelques generaux eux-mâmes, des protections 

achetes, ou râsultat d'un aveuglement inexcusable, ils se livrărent impudemment et 
impunâment ă toute limmoralit et ă toute la d&pravation de leur carâctăre, 

On trouvera que je suis bien sâvere pour ces Boyards, je suis juste, ct je dis la v6- 
rit6. Je dois cependant dire aussi que les reproches que je fais avec connaissance de 
cause ă leur moralit6 ne peuvent âtre imputâs ă tous sans exception, jen fais et j'en 
dois faire. J'ai connu parmi eux des gens trâs estimables, tr&s dâlicats, trâs probes, en 
petit nombre il est vrai, mais cependant assez pour sauver Ninive. D'ailleurs, jaccuserai 
plutot le gouvernement vânal, oppressif et barbare sous lequel gemissent les deux pro- 
vinces de Moldavie et de Valachie, de Vimmoralit6 de ses habitants que leurs propres 
penchants. Les Boyards sont peut âtre plus ă plaindre qwă condamner. Sous un autre 
gouvernement que le despotisme insens6 et atroce des Tures ils seraient fort diffârents 
de ce qu'ils sont. En gân6ral, ils ont de Vesprit, de la capacit€ pour les affaires; ils sont 
bons, doux, trop timides meme, ce qu'il faut encore attribuer ă la terreur du sabre ture 

qu'ils voient toujours suspendu sur leurs tâtes. Avec d'aattres exemples que ceuz qiwils out 

sans cesse devant les zeu, avec plus d'iustruction et de civilisation, îls seraient bient6t ce 
que sont les autres nations, et peut-âlre meilleurs que plusieurs d'entre elles ; mais tant 

qu'ils seront tenus dans l'esclavage par une nation de monstres ignorants ct fanatiques ils 
resteront toujours ce qu'ils sont. (Langeron în Hurmuzaki, Supl. [., Vol. III, p. 182 sq). 

Liniile subliniate de mine sunt dovada unui spirit deosebit de ager şi de pătrunzător; 
de altmintrelea, precum vom vedeă, mai jos, Longeron a avut la 1828 prilej să se con- 
vingă de temeinicia judecății rostite de el la 1808.
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qui ă &t6 accordâo uniquement pour faire cesser les abus ci-devant exer. 
c6s, Les perplexitâs auxquelles ce pays sera râduit sans pouvoir subvenir 
aux subsides n6cessaires aux armâes imperiales, auxquels nous ne pour- 

rons jamais €tre responsables, ou notre parfait 6loignement des affaires de 

notre pays et les abus exerc6s par ceux qui sont maintenant employes, et 

la crainte enfin ou nous nous trouvons que leseffetsdu dernier €puisement du 

pays et limpuissance ă procurer les nâcessaires aux troupes impâriales 
nos liberateurs, ne deviennent non seulement prâjudiciables, mais funestes 

ă ce malheureux pays et ă nvus-mâmes qui formons le corps de la no- 

blesse de ce pays-ci et que notre zăle, notre inviolable attachement et notre 

„parfait devouement, vouss et attestâs par tant de faits clairs et 6vidents, 
ne soient pas compromis par notre silence et notre indifference et ne de- 

viennent pas funestes aux esp6rances auxquelles nous tenons eflicacement et 

dont nous espârons, apr&s Dieu, ă la haute cl6mence de S$. M. VEmpereur 
de toutes les Russies de gotiter les effets salutaires, nous ont pouss6s de 

nous adresser ă V. E. pour lui faire connaitre tout ce qui se: passe au 

prâjudice du pays â linsu de V. E. V. E. a bien voulu nous donner des 
conseils hier en nous disant que nous devons laisser â part les intrigues: 
Si V. E. prend pour des intrigues et des vengeances personnelles tout 
ce que nous proposons pour le bien de notre pays et les abus y exercâs [ce 

que nous croyons de notre devoir ă les faire connaitre ă V. B.)il parait quiil 
nous est interdit tout-ă-fait le moyen de parler et dagir en faveur de ce 

qui regarde le bien âtre de notre patrie. Nous sommes bien loin d'intriguer 
et d'aspirer ă des emplois du pays pour Vavantage personnel dun chacun. 

Nous assurons aussi V. E. que nous ne souhaitons pas culbuter un ou deux 

de nos collăgues quii râgissent maintenant les affaires du pays sous la di- 

rection de V. E. pour les remplacer. Mais comme ce qui s'entend Divan 
doit 6tre compos€ et form6 par le corps entier des premiers boyards du 
pays et des vsritables patriotes, nous prions V. E. d'y nous incorporer tous, 

afin que nous puissions traiter les affaires du pays unanimement, pourvoir 
“A tous les n6cessaires des troupes impsriales et râprimer tânt d'abus sous 

la presidence, la direction et les bonnes intentions de V. E., puisque S.M. 
[. a daign6 nous accorder cette faveur de vous voir A la tâto des affaires 
politigues du pays. V. E. s'est mâpris peut-âtre en imputant aux soussign6s 

"une mauvaise foi envers notre gracieux Monarquo et une intelligence secrăte 

avec ses ennemis et nommâment avec le prâtendu Prince Souzzo, ce qui 

a €t6 un coup terrible pour nous, auquel nous ne nous attendions pas de 

la part de: V.E., vi les services que chacun de nous a rendu, selon les at- 
testats de tous les pâncraux de larmâe impsriale qui attestent notre fid6- 
lit6, notre attachement et notre inviolable d&vouement, .pour lesquels nous
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„nous attendions ă des r&compenses gracieuses et pleines d'amânit€ de la 
part de S. M. [., au lieu qu'au grand regret de nos curs, nous nous voyons 
confondus par V. E. avec, quelques malveillants qui peut-âtre ont pens6 de 
trahir les vâritables interâts de notre patrie pour leur profit personnel et. 
qui portent le masque sur le visage, tâchant de faire voir leur faux zele, en 
sarrogeant personnellement le droit le plus sacr6 de notre patrie pour 
cacher leur perversite et mener dans le pays leurs mauvaises volontâs. Ces 
personnes ]ă, auxquels (sic) V. E. nous confond, peuvent tre connues de 
S. A. Monseigneur le Marâchal Prince et de V. E. parmi lesquels indubi- 
tablement nous ne sommes pas compris et nous ne pouvons pas soufirir 
la moindre petite tâche â cet gard. Et nous prions V. IE. de vouloir bien 
faire des recherches rigoureuses sur ce point et si quelqu'un de nous au- 
tres se trouve complice ă des pareils dlits, nous autres serons les pre- 
miers ă le lapider avant qu'il subisse le supplice di ă son crime. Et 
pour que V. E. ne nous confonde pas avec les coupables, voici ci- 
jointe traduction d'une lettre interceptâe de Redgeb-Aga, commandant de 
la forteresse de Horsova (1) et V. E. comprendra bien ceux qui sont les 
complices de cette correspondance. Ce qui nous tient ă cur c'est que 
ceux qui ont ât6 et qui sont les plus zâlâs et les plus dâvoues et: at: 
tachâs ă PEmpire Russe et qui se sont signal6s au service de leur patrie et de 
Parm6e impsriale en sacrifiant leur biens, leurs familles et leur propre vie, 
sont tout-ă-fait exclus des fonctions que leur devoir et Pintârât de leur . 
patrie les impose. Si des abus ont 6t6 commis par quelques uns, ce n'est que 
par -le ci-devant dârangement des affaires du gouvernement en ce pays, 
mais si des plus grands abus succâdent aux premiers ă linsu de V. E, ce 
n'est vâritablement que par la malveillance de quelques individus qui doivent 
âtre râprimes. Notre devoir comme attaches ă la patrie et dâvou6s â lau- 
guste Empire de Russie, nous imposait â, faire cause commune et nous 
adresșer ă V. E. pour rapporter nos justes plaintes touchant l'€puisement - 
de notre pays, les abus exerces par quelques malveillants et notre 6loigne- 
ment des affaires comme si nous 6tions des €trangers. Mais â la plus grande 

„douleur de notre coeur nous vîmes V. E. s'emporter contre nous et au lieu 
de soulager nos maux par lamânit6 qui la caracterise, elle a fini par nous 
menacer, en nous disant qu'en cas de dâsobâissance V. E. ne nous renverra 
plus sur nos terres ou ă la campagne, mais qu'elle saura, destiner Pendroit 
d'un chacun. En verit ce propos nous alfecta au point de croire que nous 

" sommeș dânoncâs ă V. E. comme des traitres de la patrie et de /Empire 
„et compromis dans quelques delits s6rieux, auxquels nous sommes bien loin 

N 

(1) Hârșova.
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„d'tre soupconnes. Et nous ne nous attendions pas ă des menaces de la 

part de V. E. lorsque nous avons pris la parti de lui exposer, comme de 

Jevoir, ce qui s'agit pour procurer le bien-âtre et lo soulagement de notre 

pays, faciliter les besoins de Parmâe imperiale, râprimer les abus qui se 
commettent et faire agir ses soins infatigables pour larrangement des affaires 

intârieures du pays, sans la moindre prâtention ă l'egard de nos interâts 

particuliers. Mais si par malheur quclqu'un de nous autres vient ă subir 

ce malheureux sort comme îintrigant, uniquement par des soupgons, sans 

aucun fondement, ou par des calomnies de quelques malveillants, sans que 

la faute soupeonnde contre cet individu soit examinde et constatce par des 
preuves 6videntes, alors tous nous .autres seront fore€s d'embrasser volontai- 
rement le mâme sort, mais nos femmes et nos enfants, les larmes aux yeux, 

ne manqueront pas de porter leurs justes plaintes jusqu'aux pieds du throne 

sacr6 du Monarque, pour implorer sa hauto clâmence en faveur de notre 

innocence, âtant bien persuades que S. M. pourra bien nous rendre justice. 

Mais nous sommes plus que stirs que la prudence de V. E. ne laissera pas 

les affaires venir ă de telles extremites, en supposant comme coupables 

les innocens et comme innocens les coupables. Nous ctions flattes qu'en 
nous accordant Phonneur d'une entrevue. V. E. sinformerait du cours actuel 

des affaires du pays et de lâtat des habitants pour pouvoir la mettre au 

fait de ce qui se passe; mais ă notre 6tonnement nous vimes qu'ello n'a pas 
voulu s'informer de rien de nous autres, en nous disant seulement qu'il n'y 
a que ses ordres qui sont ex6cutes. 

Il est bien vrai qu'on agit d'apres ses ordres, mais on ne manque pas 
de faire plusieurs abus pour ruiner totalement le pays, qui ne sont pas con- 
nus de V. E. Cest pourquoi nous prions V. E, si elle le juge convenable, 
dWordonner ă tout le corps des Boyards de la premitre classe d'examiner 

les comptes de la Vistiarie, Wapres Lusage ancien du pays et faire des re- 
cherches sur les abus qui sont commis. Mais si au contraire il y aun ordre 
expres de S. M. lEmpereur, notre gracieux Monarque, ou de S. A. le Prince 

Marechal, nommement pour nous autres d'âtre 6loign6s tout-ă-fait des af- 

faires qui regardent uniquement notre pays, nous prions bien V. E. de vou- 

loir la faire connaitre par 6crit, afin que chacun puisse penser ă ses af- 

faires domestiques, sans s'en mâler de rien, et tre responsables pour les 
malheurs.qui comblent notre pays, et la difficult qui en resultera pour 
Ventretien des troupes imperiales, d'apres l'6puisement auquel il est reduit 

uniquement par les abus. Au reste nous sommes bien persuadâs que S. 
M. notre Auguste Monarque ne voudra jamais nous sacrifier tous pour un 

ou deux individus de notre patrie, ni la prudence de V. E. ne soufirira pas
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qu'un seul de nos collăgues râgisse les affaires du pays et que tout lo monde 
soit exclu et 6loign6. a | 

Nous prions V. E. de vouloir bien nous accorder une râponse par ccrit 
ă nos deux notes, et nous avons Phonneur d'âtre avec la plus haute estime 

„De Votre Excellence 

les tr&s humbles cet tres obeissans serviteurs. 

Bucarest le 22 Dâcombre 1809. 

lată acuma, și traducerea scrisorii interceptate a lui Regeb Agă: 

Salut ă toi capitaine Michel Trocani ; je n'ai rien autre ă t'âcrire sinon 
que tu saches quo les affaires vont maintenant tr&s bien, car siirement la paix 
va Ctre conclue et le pays sera restitu6 de rechef ă notre Empereur. Tâche done 
denvoyer ă ton frâre pour l'6conomie de la maison et.pour soigner bien 
tes affaires, parcequ'avec la volonts de Dieu tu t'en iras aussi bientât, puis- 
que S. A. le prince Souzzo est tout prât avec toute sa suite de s'en aller â 
Boukarest. Car les Boyards qui sont maintenant destin6s au Divan lui ont 
envoy6 aussi de largent pour ses dâpenses, et avec la volonts de Dieu tout 
va bien. Dieu te conserve. 

(ss) Redgeb 4ga Capiigi bachi. 1808; 23 dai 

P. S. Et ă ton retour tu passeras ici et ni ne tarderas pas longtemps-lă, 
„mais tu viendras âu plus vite, pour que tu sois ici pendant co temps. 

lată acuma a doua jalbă, cea mai importantă din toate cele al- 
cătuite împotriva lui Filipescu : 

Votre Excellence est assez bien informâ de P6tat malheureux de notre 
pays aussi bien que du degr6 de son malheur et de son affaiblissement dont 
larmee imperiale est maintenant en peine. Ainsi excites par le zâle que 
nous conservons pour la tranquillit6 de larmee, aussi bien que pour le repos 

- des pauvres paysans'qui souffrent violemment, nous ne manquons pas d'ex- 
poser ă V. E.la n6cessit6 quiil est d'examiner justement tout ce qui a eu 
lieu ă leur prâjudice dont la source sont les ci-dessous vingt trois articles 
que nous prenons la libert& de lui envoyer et de la prier d'en hâter la 

„r6paration et râtablir la tranquillit& de notre pays. Comme nous avons eu 
“ Yhonneur d'informer de tous les dâtails S. A. S. le Princes de Bagration, 
General en Chet et Commandant de l'Arm6e Impsriale, nous la supplions 
done de vouloir bien concourir ă nos justes demandes comme Prâsident 
de notre Divan et de rapporter ces dâtails d'aprăs son devoir ă $. A. $.
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le Prince de Bagration; -d'aillours nous sommes bien sârs : quelle ne per- mottra plus de parvenir ici nos representations que notre. devoir nous rap- 
pelle ă lui faire connaftre. Comme lannde passce, lorsqu'ayant prâvu Papproche 
de tous ces' malheurs dont notre pays. est maintenant +uccabl, nous lui 
avions informe par. cerit et de vive voix tout ce qu'il s'agissait ă son prâ- 

„judice, mais au. lieu de voir une rEparation on nous a fait differentes per- 
scutions. ., DI N Ia 

1. Que les Loudoura. (liude) taille annuelle monte, toute demande faite, 
120 piastre pendant le gouvernement de .diffârents Princes' de la “Turquie est maintenant estimee ă, plus de. 500 piastres depuis 1808 Juin, .&poque dans laquelle.. Monsiur: Philipesco est entr6 au. Divan et parvenu ă la tâte des aflaires du pays... E DI SI PRI 2. Quă notre deposition du Divan nous avons laiss€ plus de 26.000 Lou- 
dours dont le nombre est ontiărement diminus et: qu'il ne consiste : main- tenant qu'a 16.000, que le susăit Boyard se justifie ă'cete gard parce que 
nous ne pouvons concevoir tous ces retranchemens: faits que purement 
comme des intârâts particuliers et des pertes occasionnâes ă la Vestiario par 
les Sokotelniks, qu'il a:donnes contre toute raison ă ceux qu'il a voulus et 
par les villages qu'il a dechargâs en faveur de ses amis en chargeant de 
toutes les demandes les autres, et qu'il nous prouve combien de sokotel- 
niks il a trouv6, combien il a donn6 lui-mâme, â quelles personnes, pour 
quel merite et pour quels fidăles .services.. . Să De Pa 

3. Que, des. denrâes.exig6es lanne. pass6e pour l'armee imperiale, nous 
savons le tiers avait 6t6 pardonn6 conformement aux pridres du Divan et 
que le pays a oflert une petite somme en nature et'le reste a ât6. rambours6 
en argent par le susmentionn6 Boyard, qui avait destin. ses, gens pour 
acheter quelques vivres, quiils les ont pay6s aux „paysans. avec les; plus 
grandes violences, d'un prix extremement mâdioere ă celui: qu'il avait 
ramass6, et que beaucoup de paysans n'ont pas regu un sou, comme il .sera 
prouv6 ă la.recherche generale. ,. N Ie Ă 
„4. Que des - chariots destin6s dans tous. les districts par: mois pour tout 
espăces des transports ont €t6 rambours6s en argent par les gens destines 
du susdit Boyard a 40, 50 et 80 piastres la piece, qui avaient agencâ quel- 
ques; chariots pour paraitre en service et tous ceux dont ils avaient. besoin 
les arrachaient des paysans et, ex6cutaient leurs affaires. . i: 
"5. Qu'une somme 6norme des chariots de bois destin6s, sous prâtexte 
de necessit6 pour, les h6pitaux de Parmee impsriale a 6t6 ramboursee en 

- argent ă4et5 piastres le chariot et pour faire voir qu'il existe: un: ma- 
gasin de bois, il a destin6 ses gens pour en acheter quelques uns. seule- 

! ! ' 

A
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ment pour les hâpitaux et les gensraux, et pour le reste de larmee c'âtaient 

les maiîtres de la maison qui -l'Echauifaient. CI 

6. Qu'ă la 'succession de Mr. “Philipesco aux affaires du Divan nous 

avons 'laiss6 en nature une somme. assez considârable des denrâes dans 

tout le pays comme les listes de'la Vistiarie le prouvent. Nous interrogeons 
le susmentionn€ Boyard ce que ces denrses sont devenues: - 

7. Qu'en outre nous avons laisse des restes des impâts estimes A plus 

de 300.000 piastres qui ont 6t6 rambours6s par le dit Boyard; qu 'il nous 
prouve ce qu'ils sont devenus? , 

'8. Que. pendant notre gouvernement nous -avons approuve de dispenser 

les paysans d'une somme de plusieurs restes des impOts pour soulager 

leurs maux et qui n'ont €t€ pas moins respectes par le susdit t Boyard; qu'il 

prouve encore ce: qu'ils sont devenus. : 
-. 9. Que le: foiri desting pour Larmce imperiale, et composs de 124,000 

chariots bien charg6s, except de 15.000 chariots d'une! autre destination, 
ă:6t6 vendu, un parti en nature et Pautre rambourse -en argent ă 10 et 

13 et 15 piastres le chariot. | 
"10. Que les appointements du pays montâs A 16.700: piastres avant la 
succession. de M-r.. Philipesco au gouvernement du -pays, sont maintenant 

estimâs ă plus de 38.000 piastres. Qu'il nous soit prouv6 ă quelles personnes, 

pour quel'msrite et pour quels fidăles services il a augmente ces appoin- 

temens et si lâtat du peuple lui permettait. : : 

11. Que M-r. Philipesco soit interrog€ sur la commission , des recherches 

sollicitee par nous et âtablie lannce pass6e,: 1808, par quelle raison on a 

suspendu la restitution des abus, parce que nous prouverons qu'il a fait 
particulitrement ses intârâts secrets, et par ce moyen le pays et la caisse 

imperiale ont essay6 des pertes. 

12. Que tous les droits annuels du pays sont vendus'ă non prix (sic), 

parceque le-'Divan s'âtant associ6 entre eux' de les augmenter de quel: 
_ quechose, il les achetait lui: mâme d'un bas prix en s'associant quelques- 

unes de pratiques, et'.en 6cartant par des menaces les autres, ce qui a 

caus6 des pertes ă la caisse imperiale et au pays comme nous le prouverons. 
13. Que ces droits en gânsral, vendus ă non prix, et mâme au desavantage 

de la caisse imperiale, on.a fait de grandes ruines aux pauvres habitans, 

parceque le Divan - s'6tant associ€ pour la premiere et. seconde vente et, 

m'&tant pas content sur le gain suffisant de la premitre vente, s'est encore 
associ6 pour la seconde et au.lieu du 'prix râgl6 on. a pris le triple et le 

quadruple de tous les droits, et le susdit Boyard comme interess6 n'em- 
pechait pas cet abus. - - '
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14. Que| les salines et les douanes ont ât6 abonnces aux âchelles fermâes 
(7) ou non, et que le Divan, pour:ses intârâts personnels;-a viol les con- 
ventions et il a retranoch6 de la somme totale des salines la somme de 
300.000 piastres et des douanes celle de 130.000. - | i 

15. Que les bcoufs exig6s Pann6o pass6e pour armâe imperiale on (sic) 6t6 
pay6s par les habitans 4... piastres la paire et dont ont ât6 achetâs a 70 
piastres par les Ispravniks et les gens de Mr. Philipesco et le payement 
n'avait pas 6!6 general. Qu'il nous soit prouve la somme de ces bâtes, le 
prix de chaquo paire rambours6 des paysans, celui qu'on les a pays et les 
acheteurs. - 

10. Que ce Boyard reprâsente les comptes du pont fait :vis-ă-vis de 
Hirsova, pour voir les dâpenses, - le 'payement de la charpente et autres 
n6cessaires, les salaires 'des artisans et ouvriers et nommâment ă qui. 
17. Qu'une somme norme de foin -fait pour larmse impâriale a 6t6 

vendue aux stations des postes; que ce Boyard nous prouve si elle est 
encaissce ă la Vistiarie. ou non... . e e 

18. Que les districts lointains, pour &viter le „transport „du. foin pour 
- Parmâe imperiale aux magasins, ont :pay6 â 16 piastres le chariot bien 
charge par ordre du susdit Boyard, et que ce foin a ât6 transportă par des 
chariots des districts prochains qu'on avait destinss sans aucun payement, 
cest-ă-dire par ceux des sokotelniks, poslousniki et Mautres, que par ce 
transport et autres corvecs nous avons perdu nos privilâges cimentâs par 
le manifeste de S. M. !Empereur. | 

19. Que les premitres charges de notre pays, qui se donnaient aux pre- 
miers Boyards ont 6t6 offertes par le canal du susdit Boyard ă des per- 
sonnes dâpourvues de tout mârite, de patriotisme cet de (idăles services" 
envers Empire russe et tout cela pour 6carter ceux qui ont servi avec 
le plus de zăle cet Empire, et sattacher mieux ses partisans. 

20. Que les autres charges ct les Ispravnitzies se donnent par grâce et 
non pour le mârite, cest-ă-dire celui qui augmente le prix en obtient le 
meilleur. i 

21. Que le susdit Boyard soit oblig6 â donner compte gân6ral de toutes 
les depenses et la recette du pays, depuis 1808, 25 Juin, ă tous les pre- 
miers. Boyards, d'aprăs Pusage ancien ct la râgle du Divan, comme tous les 
Princes en donnaient aussi, conformâment aux usages du pays qui nous ont 
ste ratifies par S. M. Imperiale sans nous en priver. d - 

22. Que toutes les charges, les ispravnitzies et les autres emplois soient 
changâs et confi6s A ceux que le nouveau Divan choisira comme attachs 
A lEmpire russe.
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23. Enfin (1) que tout le mentionn€ ci dessus soit prouv6, et que tous les 
abus soient dâcouveris, il est. de 'toute necessit6 de faire âcarter. du Divan 

M. Philipesco avec ses adhârens, sans lui permettre de se mâler plus aux 

affaires du pays, comme la source .de tant de maux et le protecteur des 

abus et de mauvais sujets, et d'&tablir ensuite une commission des recherches, 
en mettant le Divan sur lancien' pied selon Pusage du pays. Au reste nous 
attendons avec la plus: grande impatience la prompte justice de vV. E. ă 
cet gard et. nous avons Yhonneur d'âtre, etc. : 

25 Decembre 1809... i ! 

Aceste învinovăţiri,. atât de clare şi de lămurite, cereau o amă- 
nunțită, cercetare'-a fiecăreia din ele, dar influența lui Miloradovici 
obținu ca Cuşnicov, fără a încercă .câtuş de puţin să-și dea, seamă - 
de temeinicia lor, să răspundă, boierilor prin următoarea, notă brevi 
manu, al cărei ton desprețuitor este destul de aparent: 

«La delation que Messieurs le Bano Manolaki Kretzulesco, la Bano Constantin 
Guika, le Vornic Constantin Kretzulesco, le Vornic Gregoire Guila, le Vornic 

Constantin  Balatzano, le Vestiar Constantin Varlam, le Logothăte Jean Kou- 

manian et le Vornic Manolaki m'ont adressce le 25 Decembre 1809, par laquelle 

ils prâtendent m'exposer, divers. abus, qu' ils disent avoir 6t6 commis sous 
Padministration precâdente' en Valachie, ne mâritant pas la moinăre attention: 

et aucune consideration, est renvoyte comme nulle aux susdits boyards, avec 

Vobservation que leur d&marche ă ce sujet est dautant plus hardie, qu'aprăs 
une delation pareille qu'ils adressărent, le 19 Decembre 1808, il leur fut 
s6vărement ordonn6 de ne plus oser se mâler ni renouveller ă lavenir des 

affaires de cette nature. Jassy co 25 Janvier 1810.» 

Iată asupra acestor țesături de intrigi câtevă amănunte conţinute 
într anul . din. rapoartele Consulului francez Ledoulx : 

18 Janviet 1810. 

«Le Prince Bagration vient de quitter la rive droite du Danube avec tout 
sont Etat major; il laisse: le commandement de larmâe ă M. le Comte de 
Langeron; Les: uns disent que le Prince Gtablira son quartier general ă Bu-. 
carest, d'autres pretendent que ce sera â Folchan, attendu qu'une grande 

dâsunion vient d'eclater entre le Chef et le Gen6ral Miloradovitz. Cette 
d&sunion qui n'6tait rien' dans le principe, vient de produire le plus grand 
mal pour: les malheureux habitants de cette province, c'est la division des: 

(1) Afin.



299 ARHIVA SENATORILOR DIN CHIȘINĂU, IV, Ei 
  

familles : deux partis s'acharnent lun. contre Pautre 'et se font une: guerre 
d'intrigues qui rend Bucarest, depuis quelques jours, assez: dâsagrâable â 
habiter, E a ăi Ira 

«Cetto mssintelligence 6tait sourde jusquâ-prâsent, et ne portait âucun 
changement dans le gouvernement du pays; mais depuis 'que le Prince au | 
„quitt6 la rive droite du Danube, venant ici, tout a colate. 'Je me râserve, 
Monseigneur, lavantage de fournir moi-mâme ă Votre Excellence les dâtails 

la. 

-ă cet 6gard.. . : E i ; 
«Les rapports que peuvent avoir fait les Russes sur mon compte, me jettent 

dans un dâdale d'idâes. toutes tn6breusos, car je puis demontrer ă Votre 
lixcellence qui je ne me suis jamais mel6 de leurs affaires et que jai tou- 
jours te trâs bien vu par toutes les autorites Russes, et que jo recois 
d'elles tous les jours de nouveaux t6moignages d'amitit ot d'estime. II serait 
possible que quclques sourde calomnie, produite par leur mâsintelligence, 
fut tombee sur moi, mais la puret6 de ma conscience ot lo dâvouement dont 
jo: fais profession pour le service de notre auguste souverain plaideront en 
ma faveur» (1): o: aa ae 

Interesante mai sunt şi următoarele cari le extrag dintr'o scrisoare 
a lui Belleval, fostul. Ministru al lui Ipsilant, către Champagny : 
„492 Janvier 1810. N | | a 

«Malgr6 le silence de Votre Excellence A differentes lettres que jai cu 
Vhonneur do lui 6crire, je saisis cependantencore avec empressoment Poccasion 
du depart de M. le Consul de France pour me rappeller â. votre souvenir 
et vous presenter lhommage de mon respect; car je ne puis, Monsieur le 
Duc, me faire ă lide dWâtre exelu de votre intârct lorsque mon cur ct 
ma conscience nivassurent que .jo. n'ai jamais: cess6 d'en &tre digne, Fort de 
mes sentiments, et tout autant de Yhonnâtetă, bien connue de M. Lodoulx, 
je ne crains point que ma d&marche devienne Loccasion de queldue nouvelle 
denuneiation contre moi, comme jaurais pu le craindre d'un. de ses pr6- 
'decesseurs, dont le nom est devenu une injure en Valachie. - 

«Je n'ai point insiste, Monseigneur, dans les demarches que Votre Excel- 
lence avait bien voulu m'indiquer aupris du Ministre de la Police, pour 
lui faire accepter ma soumission comme frangais, parce que je n'ignore point 
que la Constitution ne. permet point au frangais ni service ni pension ă 
l6tranger, et que je n'6tais point certain, que rcussissant auprâs de ce Mi- 

ă ' . nistre, je puisse obtenir en France des moyens d'ozistence, auxquels javais 

  

(1) Rapoarte consulare franceze la Academia Română,
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des droits en Valachie par mes services pass6s. Aussi, malgrâ Pintrigue et 

la cabale, le Divan vient de m'acorder dune voix unanime une pension de 
six mille piastres, motivee de la manitre la plus flateuse et la plus ho- 

norable pour moi. Votre Excellence trouvera sans doute dans cette r6com- 

pense et dans le mode dont elle m'a ât6 accordee une preuve non €qui- 
voque de ma 'bonne conduite; je vais lui en offrir une non moins assur€e, 

de mon inviolable attachament-ă ma patrie; c'est que je renoncâ ă cette 
pension, avec bien plus de plaisir que je ne Lai obtenue, et ă des preten- 

tions plus. considerables encore que jai ă' former dans ce pays, si Votre Ex- 

cellence veut simplement me permettre de m'employer sous ses ordres 

Wune maniere quelconque, et les circonstances et ma position. en ofirent 

journellement Poccasion. Sa 
«Les deux partis dont jai parls plus haut ont amen6 une tr&s grande 

mâsintelligence entre les deux gensraux.en chef: le Prince Bagration et 
Miloradovitz, (qui au reste staient depuis longtemps jaloux Pun de Pautre). 

«Cette mâsintelligence ne laisse pas que d'augmenter le desordre. Aujourd'hui 
le Prince de Bagration veut remettre Pautorit6 entre les mains de M. Varlam, 

qui fait de grandes promesses ă Varmee, et le gânâral Miloradovitz qui a 

toujours soutenu la maison de Philipesco, a hautement declare que si cela. 

a lieu il quittera le service. A mon dâpart de Bucarest il y avaiteingă six 
jours que le Prince Bagration y âtait arriv6 et le gânâral Miloradovitz ne 

Pavait pas encore vu. La reception qui a 6t6 faite au Prince et qui a 6t6 

ordonnâe par lui, a ât€ trâs brillânte; il est entr& dans la ville au son des 

cloches et au bruit du canon; toute la troupe sous les armes, tous les 
boyards et, tous les gân6raux Pentourant, excepte le gensral Miloradovitz qui 
s est rentermă chez lui ce jour lă, paraissant ignorer arrivee du Prince.....» 

Tar Ledoulx raportă lui Champagny, din Paris, la Martie 1810: 

«, .. „La ffection que la religion donnait au peuple et ă. la noblesse 

de la Valachio pour. les Russes n'existe plus, 'Toute cette nation, except 
deux on trois familles de boyards qui se sont enrichis dans ce desordre, 
pleure sur son 6tat prâsent et desire un chagement quelconque de situation. 

Nos provinces voisines dela Turquie, le Septlles et tout ce qui jouit aujourd'hui 
de la protection de notre magnanime souverain lui fait sentir davantage en- 

core sa malheureuse situation, Jusqu'au mâtropolitain grec, qui stait autre fois 
dâvou6 ă la Russie, semble reconnaitre -aujourd hui, dans lattachement qu'il 
avait pour elle et qu'il prechait aux Valaques, une funeste erreur, la preuve 

en est dans la lettre qu'il m'a fait remettre au moment ou je montais en 

voiture pour me rendre ă Paris et/ que jose joindre ici en original».
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Scrisoarea Jilropolitaului Dositeiu (1) al Ungro- Vlahiei 

călre Ledoula, 

10 Ianuarie 1810. 

Poursuivi par M. le Mâtropolite Gabriel, membre du synode do Russie et 

risquant de pordre mon diocâse que le pays m'a confi6 l6gitimement et que 
jai gouvern6 dapres toutes les râgles ecelsiastiques, je cherche par vous 

Monsieur, mon recours ă la justice du grand monarque et gentreux pro- 

tecteur de Phumanite oppressce,en vous priant de secourir un Grec soupconne 

dâtre ami des Francais et ennemi des Russes, et poursuivi pour cette 

seule raison, et de me faire obtenir une patente de Sa Majeste Impâriale 

de France et d'ltalie dont je suis un vâritable sujet, ncă Janina, mais tirant 

mon origine dlthaque. Je vous prie tr&s instamment de rappeler au sou- 

venir. de Son Excellence le Gânâral Sebastiani la pritre que je lui ai faite 

par une lettre pour le mâme effet et de coopârer avec son Excellence afin 

que. jobtienne la patente en question. : i 
Au reste, en vous souhaitantun bon voyage ă Paris et un heureux retour, 

fai Phonneur dâtre avec la plus parfaite estime et considâration, etc. 

Sign: Dositheos (2) Metropolile de Valachie. 

La inceputul lui Povruario se auziă în Sibiiu că. mitropolitul Do- 
siteiu fuse depus din demnitatea, lui şi supus unei cercetări. Se ziceă 
acelaş lucru despre Vistierul Filipescu și, din cauza legăturilor strâmte 
dintre Vistier şi Miloradovici, se presupuncă că acest “general va, fi 
cuprins în disgraţia, protejatului său. Se dădea chiar ca temeiu al 
„disgraţiei generalului faptul că, spe a nu fi silit să părăsească Bu- 
cureștii, refuzase comanda ce i se oferise a corpului ce eră la 
Hârşova. (3). | | 

Chiar făcând abstracțiune de Langeron (4) care probabil. exage- 

(1) Langeron zice despre Mitropolitul Dositeiu: 
„ Lorsque j'arrivai â& Bucarest 5 Aoit 1809, ce mâtropolite venait de faire 4.000 pretres 
C'âtaient tous des paysans qui voulaient €tre exempts d'impots ct de corvâes et qui pour 
deux on trois ducats obtinrent la prâtrise sans savoir ni.lire ni 6crire. Je lui fis repro- 

cher cette infamie. 11 vint chez moi îvre et nvinjuria. J'eus beaucoup de peine ă le faire 
chasser. Il mourut peu de temps aprâs. (Hurmuzaki, Supl. I, Vol. III, p. 188, nota 1). 

(2) Eră acelaș Mitropolit care făcuse în biserică prezicerile despre care vorbeşte St, 
Luce. V. memoriul 1 din această serie. ; 

(3) Corespondentul anonim din București dela Fevruarie 1810. 

(4). . . ce Constantin Fhilipesco, d'une des plus aincennes familles du pays, “homme 

de 50 ans, spirituei, actif, astucicux, que j'ai dâpeint comme le plus impudent scâltrat - 
de toute la Valachie, meritait bien tout ce qui jen ai dâjă dit. Li6 â un autre scâlera, 

Analele A. R.— Tom, XXXII.- Memoriile Secţ. Istorice 4 

.
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rează, şi este influenţat în cele: ce le povestește de: simpatiile lui 
pentru Varlam, și făcând în 'jalbele boierilor o mare parte exage- 
rațiunii și calomniei, vedem toate izvoarele conglăsuind pentru a ne . 
arătă administraţia Vistierului C. Filipescu ca fiind cu desăvârșire: 
rea, şi 'dărăpănătoare pentru ţară. e 
„Pe lângă că chipul în care administră Visţieria eră dezastros, 

apoi Filipescu eră bănuit de. Ruși că el este un agent al 'Turcilor şi 
al lui Alexandru Şuţu, cărora le 'comunică toate mișcările și toate 
secretele Rușilor, pe cari le află cu uşurinţă, dela Miloradovici. 
“. Langeron îl mai acuză că ar fi otrăvit pe Generalul Ulanius și că 
ar fi încercat să-l otrăvească și pe el, dar fără a aduce” vreo do- 
vadă, serioasă în sprijinul acestor învinuiri (1) cari trebue să fie 
privite ca, fiind absolut de domeniul fanteziei. - e 
__ Invinuirea că Filipescu eră un agent turcesc și în înțelegere cu fostul 
Domn Alexandru Suţu pare a fi cu mult mai serioasă: vedem 'că eră 
împărtășită și de bătrânul Prâzorovski (2) ie 

„In “privința înlocuirii lui Filipescu găsim o nepotrivire' la Lan- 
geron care zice că Filipescu încetase de a mai fi Visternie după 
ce se mănținuse în acea slujbă doi ani «impotriva legii și a obi- 
ceiului», dar totuș păstră prerogativele și foloasele ei, urmând a 
indeplini sub mână și funcțiunile acelei slujbe sub numele Vistie- 
rului 'care îl înlocuise, un "moșneag: infirm numit Văcărescu, om ; . 

taţi 
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le Prince “Alexandre Soutzo, il avait merite sa confiance intime etj'ai parle des listes de 
proscription, ou les tetes de Varlamme, des Ghika :ct de 20 autres boyards 6taient dă- 
signces pour tomber sous le fer des bourreaux. Miohelson ... eatrâine par influence que 
Miloradoviteh avait prise sur lui, favorisa Philipesco, et tous les alentours du Gensral 
en Chef furent, achetâs par cet immonde Valaque. Varlamme, pour prix de ses soins et 
de son dâvouement, fut d&placă, chass&, persecută, Philippesco fut fait Grand Vestiar et 
fit donner tous les emplois ă ses complices. Bientât Ja Valachie fut pille avec une im- 
pudence dont histoire du pays n'avait point encore offert d'exemple. Le tiers des ha- 
bitants &migra. Ce pays si riche, si florissant et qui eut pu entretenir trois armees comme 
la notre, ne put mâme suffire ă la consommation d'un faible corps et le complot form6, 
par le Fanar, par les Soutzo et par Philippesco, de forcer les Russes ă s'6loigner par le 
defaut de subsistances, fut commence et suivi avec la plus criminalle activite. (Hurmu- 

- zaki, Supl; 1, Vol. III, -p.:185)... ia ii - ” 
- (1) Tbid,, p. 188 și 199. Di 

(2) In scrisoarea adresată, din Galaţi, de către Prozorovski lui Langeron, cetim urmă- 
toarele: «<. . . par consequent les craintes et les apprâhensions de Manoul-Bey sont fort 
'gratuites, et je suppose qu'elles tirent leur source des menos et des intrigues, de la 

* maison de Philipesco qui, depuis longtemps, me parait suspect ă l'egard de ses liaisons 
au delă du Danube et surtout avec le Prince Alexandre Soutzo. . . » (Ibid. p. 189). 

.
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cinstit dar slab, care eră numai o păpușă în mânile lui! Filipescu (1). 
„Din actele reproduse mai. sus so vede însă că acesta a rămas 

Vistier în tot cursul anului 1809. E1 a fost destituit odată -cu pre- 
facerea întregului Divan la Ianuarie 1810. La 23 alo acelei luni, 
adunați fiind toţi boierii din întâiul și al doilea Divan, li s'a cetit 
în public o predlojenie mustrătoare la adresa divaniţilor pentru 
modul cum ei: administrase țara. (2) Patru zile după aceea, cneazul 
Bagration reformă Divanul la 27 Ianuarie 1810. O ) 
"In noul. Divan! intrară numai membri ai partidei. lui Varlam și 

acesta însuș deveni Vel Vistier. Dar Bagration mai  adaose un al 
doilea, - Vistier, . însărcinat” să ocolească, de trei ori pe an județele 
Munteniei, să cerceteze administraţia, ispravnicilor şi să primească dela 
locuitori jalbelo ce ar aveă de dat şi să le cerceteze. Iar pe lângă | 
ambii Vistieri se mai numi și un, «stabolițer» rus, menit 'se vede 
să-i supravegheze (3). a o | a 
„Filipescu însă, chiar din ziua, destituirii lui, se puse pe lucru 
pentru ca să .recapete puterea, | 

«Ținând casă: deschisă», zice Ureche, «şi masă întinsă pentru: toţi gene- 
ralii ruşi, isteţul fost "Mare Vistier nu disperă până în fine să răpună sor- 

“ţii răi» (4). Să | Si e ai 

La 1 Martie (st. n.) 1810, seara, Filipescu fu încunoștinţat - că, 
«din 'ordin Preînalt», este exilat cu toată familia la Elisabetgarad, 
in Rusia. lată cum povestește Ureche faptele (5): . e 

«..La 17 Fevruarie 1810, Filipescu aveă ziafet în casa lui. Erau de faţă 
câţiva boieri partizani, mai mulţi generali și diverși ofiţeri muscali; împreună 
şi cu Exarhul Gavriil, stăteau la masă. Curgeau gârlă vinurile de Deal, de 
Cotnar,: Malvasia, “Tokaj și chiar ' Bordoul..... Deodată se. deschid. violent 
uşile: sofrageriei și intră generalul Zass, însoţit de o' numeroasă. suită... 
Varlam eră, doară și el în pragul uşii cu un 'zâmbet semnificativ .pe buze. 
Const. Filipescu simte că e: pierdut. Jupânesele, sau mai drept coconiţele 
(căci erau. toate tinere) schimbă raumeneala ce le suise pe obraji spirloasele, 
într'o paloare manifestând spaima lor sufletească; unele nu pot a comprimă 
câte un mic ţipet, ridicându-se toate în picioare sub cozile de păun încre- 

  

(0) Ibid., p. 188. .... „. 
(2) V. A.. Urechia, Istoria Românilor, LX, p. 232 sq. 
(3) Ibid., p. 236 sq  -.: 
(3) ibid., p. 238. 
(5) ibid., p. 239.
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menite şi ele în mâinile fetelor ce e .agitau un moment înainte pe deasu- 
pra capetelor mesenilor, ca să fie răcoriţi de zăduful camerei — deşi eră 
Fevruarie-—prea, înfierbântate şi mai ales de spirtoasele prea generoase... ». 

Urechia ne servește aici descrierea scenii comunicării. ordinului 
de surgun, cum și-o închipue el. Nu ştiu în cât celelalte amănunte 
sunt exacte, dar mă ridic în contra mamenelii ce spirioasele ar fi 
adus-o pe obrajii cuconițelor, pe care am subliniat-o în text. Această 
alegaţiune ne arată că defunctul academician. nici idee nu aveă de 
vieața boierimii din epoca fanariotă. Dacă, Grecii au introdus în ţară 
o mulțime de moravuri cari au corupt boierimea română până la 
măduvă, i-au adus. și un obiceiu bun: o admirabilă cumpătare. 
Boierii din epoca antefanariotă (mai ales Moldovenii) ne sunt de- 
scriși de toate izvoarele ca niște oameni «liubovnici la băuturi», 
cari la ospețele lor «se ameţiau» adesea și bucuros. n 

Cei dela, începutul veacului trecut însă erau de o sobrietate exem- 
plară, de abiă beau câte un păhăruț mic de vin la masă, mulți se 
mulțumiau numai cu apă, iar cucoânele nu beau vin aproape de 
loc. Urechia ne descrie deci o scenă de ospăț de mahală, nu de ospăț 
boieresc (1). . . a a E Se 

In dosarul No. 1541, relativ la trimiterea Vistierului Filipescu 
cu întreaga familie la Blisabetgrad, se găsesc două, scrisori, amân- 
două datate din 10 Fevruarie 1811, cea dintâi adresată “de fostul 
Vistier lui Crasno Milaşevici, iar cea de a doua de către fiul său, 
Iordache, lui Camenski, pe cari le reproduc aici, crezând 'că vor 
puteă sluji pentru o mai bună descriere a împrejurărilor vremii: 

Ecellence, 

Jai recu avec respect la lettre dont il vous a plu m'honorer; elle. m'a 
fait esperer que V. E. se souvient encore de moi. Je suis bien reconnais- 

  

(1) Iată ce mai zice Langeron de surgunul. familiei Filipescu : . 
«Sous tout autre gouvernement les Philippesco eussent &t6 publiquement excutts; 

il y avait plus de preuves qu'il ne fallait pour autoriser leur supplice bien msrite. Mais, 
en Russie, on ne punit jamais personne. On fut meme âtonns de les voir exilss dans 
Vinterieur de !Empire, & Elisabethgrad, ă 170 verstes d'Odessa: a 

«]ls partirent avec un train enorme: une suite de 40 voitures chargâes des d&pouilles 
du pays el des salaires de leurs trahisons et dont on ne les priva pas, ce qui eut ct6 cependant plus que juste, i ” «Toute la famille fut comprise dans cette proseription. Ou conduisit d'abord tous ces 
miserables ă Odessa ot Monsieur le Duc de Richelieu les traita avec plus de bonte et d'indulgence qu'il n'aurait du le faire» (Hurmuzaki, Supl.-1.. Vol. H1. p. 216).:
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sant, la remereiant tres humblement et la priant instamment d'avoir tou- 
jours la mâme: bont& pour moi. 

Mes affaires domestiques m'ont forc€ dWenvoyer & Bucarest le porteir” de 
ma  prâsente lettre, ă qui je vous supplie de permettre de s'y rendre ct qui 
sous vos auspices pourra arranger mes affaires. Car lorsque je Lai envoy6 
la premiere fois, il lui fut impossible d'en venir ă bout puisque, comme 
V. E. n'ignore pas, Manouk bey en tait absent. 

Je ne doutte pas que V. E. ne soit pas la premitre informee de ce que 
S. M. Imperiale notre Auguste Souverain a daign6 voir avec. piti€ Vâtat 
desolant ou je suis avec toute ma famille et donns 'ses ordresăi S.E.M. 
le Commandant en Chef Comte Caminsky que tous mes biens, comme aussi 
ceux de mes enfans, fussent immâdiatement sous sa protection et que 5. E. 
fasse connaitre au Divan les ordres supremes de S. M. ă cet €gard. Mais 
c'est seulement pour vous prier que jen fais mention, de vouloir bien 
donner vos ordres que le divan laisse en libertă de tout tribut le nombre 
prescrit des sucotelniks aussi bien les miens que ceux de mes enfans.. 

Car sitt que je partis de Valachie le Divan leur a impose toute sorte de 
tribut ă legal des autres habitans du pays, mais îl a eu tort de vouloir 
me priver d'un privilege qui est di gâncralement ă la noblesse du. pays. 

Jimplore votre justice et votre €quit6 pour qu'il men d6dommage. Le 

porteur de la prâsente se rendant â Bucarest avec votre permission, fera 
tenir ă V. E. la poudre d'or suivant l'ordre exprâs quil tient de mon fils. 

„ Venant.ă la fin do ma lettre, jose râitârer mes priresă V.E. concernant 
mes raisons et. mes. droits, que le porteur de la prâsente et Manouk „b6y 
peuvent faire, je vous supplie d'agrâer les assurances d'une reconnaissance 
sans bornes, d'un respect bien profond et de la plus haute. „consideration 
avec laquelle jai Vhonneur d'&tre . | 

pp de V.E. | 
Le tres humble ct tres obâissant serviteur 

| | | Constantin de Philippesco. 
Elisabethgrad, 1811 le 10 Fevrier. 

Iată şi a doua scrisoare: 

„Monseigneur, 

| Mr, le duc de Richelieu m'a fait tenir ordre de. V. B. a Tegară de la 
poudre d'or qui s'6tait ramasste du „temps que j'ocoupais le: poste de VAr- 
machie. Mr. le Colonel de Balche, mon beau-păre, m'en avait fait tenir un 
autre ă cet gard. C'en est 1.050 drachmes prâcises que le porteur de la 
prâsente remettra ă V. E. apres stre rendu ă Bucarest ou elle est.
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La derniăre contribution. impos6e sur les Boh6miens jattendais de jour 
en jour d'en recevoir le compte et largent d'aprâs les lois du pays, lors- 
qu'inopinâment Vordre supreme 'de S. M. nous en a 6loign6s, ce qui m'em- 
pâcha d'y parvenir aprăs mon depart. Mon successbur, M. le Vornic Samour- 
cache, ayant trouve toute prâte la somme, ă-peu-prăs 23.000 .piastres, se 
lest approprite ă tort et mal a. propos, ear elle me revenait ă plus d'une 
raison et d'autant plus que Mr. le Prince Bagration, alors Commandant en 
Chef, apres avoir dâplac6 tous ceux :qui oceupaient les postes du pays, 
avait confirm6 par ses: ordres donnâs au Divan que .je devais continuer ă 
occuper le mien comme r6compense des services que jai rendus aux puis- 
santes armses de S. M., sur quoi Mr. le Colonel de: Balche..vous donnera des details, De Sa 

J'espăre, Monseigneur, que vous ferez retentir votre quite et votre jus- 
-tice c'est de ne point permettre quă tort Pon ne sâpproprie mes droits, 

dont je vous prio trăs humblement, me vouaut toujours avec un profond 
respect et la, plus haute consideration, . . a 

| i | Monseigneur, de Votre Excellence" 
„Le tras humble et tres. obâissant serviteur SI 

- Ra iu i George'de Philipesco. 
Elisabethgrad, 1811 le 10 Fevrier, ... -.:. Sa 

, După transferarea lui la. Odesa, Filipescu scrise, la 14 August, lui Milașevici, pentru a se plânge că, cu tot ordinul dat de însuș Im- 
păratul în privința bunurilor sale, nu s'a făcut nimic din cele cu- prinse intr'insul și că catât vechiul “cât şi noul Divan»: par să fi 
lăsat totul în părăsire și că bunurile lui sunt pustiite 'cu desăvâr- 
șire. Atât scutelnicii lui cât și parte din acei ai fiilor săi nu le-au fost 
restituiți, astfel că nu mai dispun de mijloacele -trebuitoare pentru 
a face față, măcar micilor cheltueli ce le au, și-i cere ca Preşe- 
dintele Divanurilor. să, acorde ajutorul său omului ce-l trimite în 
țară, pentru îndreptarea afacerilor lui. | Si 

„ Dintr'un brulion de scrisoare adresat la Fevruarie 1812 de că- 
tre Milașevici Logofătului Costache Balș, reiese că acesta ceruse, atât lui cât și lui Cutuzov, învoire pentru nepotul lui Balş, Cămi- 
narul Constantin Filipescu, ca singur clironom al socrului său Ma- 
nolache .Balș, să vie să se stabilească pentru afacerile succesiunii, cu soția lui, la laşi. Invoirea nu: se puteă da până a nu sosi des- legarea ce se ceruse în această privință dela Curtea Imperială.
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„Fornetty scrise lui Champagny la 7. Martie 1810 (])::: 
«+. Toute la famille de M. Philipesco, sans excepter les femmes et les 

enfants, vient d'âtre transfârde en Russie d'aprâs un ordre de V'Empereur 
Alexandre. On dit que le Prince Bagration avait recu depuis longtemps 
cet ordre, mais qu'il avait esper qu'il serait revoquţ. Le fait est que est 
dans son absence que cet ordre a 6t6 extcut. On accuse dit-on*M; Phili- 
pesco d'avoir eu une correspondânce avec les Tures; on fonde ces soupgons 
sur linterception d'une lettre, €crite au grand vizir par lo Divan de Vala- 
chie, dans laquelle on lui promettait des secours siil passait le Danube. 
M. Philipesco se trouvânt par sa place et son rang le chef 'du Divan, a ât6 
soupgonn6 de cette correspondance. Cet &vânement pourrait bien 6tre aussi 
une suite de la prâponderance que prend le parti du Prince Ypsilanti. 
Toutes ses crcatures sont aujourd'hui ă la tâte du gouvernement. 

Asupra surgunului lui Filipescu circulau fel de fel de svonuri: 
Se asigură că împrejurarea care grăbise destituirea, lui Filipescu 

a .fost faptul că, văzându-se pierdut, ar fi adresat lui Napoleon o 
suplică prin care imploră, pentru el și. ai lui, protecția Franţei ; 
iar Napoleon ar fi transmis această suplică în original Impăratului 
Alexandru. Acesta, trimisese îndată ordinul să se pună pecete pe 
toate lucrurile lui, iar el cu toată familia să fie imediat trimis la 
Moscova (2). : Die 33 o aria 

La 24 Fevruarie, Bagration izbuti ca Divanul. să hotărască în- 
fiinţarea unui Divan . deosebit, special pentru -cele cinci. judeţe de 
peste Oli (3). . o... e 

Mitropolitul Dositeiu nu fu trimis, cum. se poruncise la, început, 
în Rusia, ci într'o mânăstire din Moldova; în locul lui fu numit 

„Mitropolitul Ignatie, dela Artis, în ' Grecia, care: se află: atunci 
în Iași. i ae 

Sa numit „pentru. cercetarea. abuzurilor săvârșite de Filipescu : şi 
de - Mitropolit. o comisie alcătuită din generalul major -Bachmetief 
şi boierii pământeni Costache Ghica, Samurcaș, Bălăceanu şi Gheorghe 
Slătineanu, adică dușmanii de moarte ai fostului Vistier. Dela început 
se descoperise: delapidări cari-se ridicau la patru. milioane (4)... 

  

(1) Rapoarte consulare franceze. 
(2) Corespondentul anonim din Bucureşti, dela 8 Martie 1811, | 
(3) 1q., dela 24 Fevruarie 1811. . | | 

(4) Id., dela 4 Martie 1811. . | ” za : )
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„Comitetul Divanului numi, tot atunci, Caimacam al Craiovei, din nou pe Constantin Samurcaș (1). 

II. 

DESPRE OCÂRMUIREA ȚERII-ROMÂNEŞTI DELA CĂDEREA LUI FILIPESCU PÂNĂ LA EVACUAREA EI DE CĂTRE RUȘI LA 1812... 

Noul Mai Mare Comandant al armatei, Camenski, arătă o asprime cumplită față de funcţionarii publici și de antreprenorii armatei. Scriitorul poștelor din București. şi un antreprenor de proviziuni evreu din Iași, au, fost pedepsiţi în Hauphwvachte cu palce (vergi), cel dintâiu primind 200 și cel de al doilea, 500. Alţii au fost loviți. de general cu pumnul sau cu piciorul. Corespondentul nostru crede că acest mijloc este mult mai nemeriţ decât destituirile şi comi- siunile de cercetare «pentru a, stinge setea do câștig a acestei națiuni» .,..... Teama de Camenski eră cumplită (2). | "La 12 Aprilie 1810. relaţiunile Agenţiei cu Divanul erau reluate. Se. numise agent Fleischackl von Heckenau. N ei „La 4 Aprilie 1810, Ledoulx scrise Afacerilor Străine în privinţa comerțului în. Principate (3): 

Je me ferai un devoir de me conformer aux ordres do Votre Excellenes, et: de lui adresser tous- les renseignements. que je pourrai. recugillir sur la nature du commerce qui se fait dans cette province. : : Stă Je dois cependant informer Votre Excellence que depuis que les commu- nications sont entitrement fermes avec l'autre cot6 du Danube, touies relations commerciales sânt interrompues; ainsi les marchandises anglaises qui n'ont 6t6 porttes dans tous les ports de la Turquie n'ont .putrouver un d6bouch6 dans cette province. | ră 
"Tout le commeree se fait aujourd'hui avec Iintârieur. de VAllemagne; et la plupart dos marchandises qui sont apportâes 'ici sortent de ses fabri- ques. II en arrive tr&s'peu de celles de France. Cette branche de comrerce n'est au surplus qu'entre les mains de quelques marchands qui vont: eux- mâmes deux fois par an se pourvoir aux foires de Leipsic. Ici comme â lassy il est assez difticile de se procurer des renseignements bien exacts 
i ii 

(1) Ibid, 
(2) Ibid., dela 31 Martie 1811, 
(3) Rapoarte consulare franceze,
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sur la nature des objets de commerce qui s'importent dans ces deux Prin-. 
cipautes. 

Următoarea, corespondenţă ne dă o idee destul de fidelă de spi- 
ritul de care erau slăpâniți boierii Țerii- -Românești şi de motivele 
intrigilor dintre dânșii. 

Monsieur de Senateur, 

De tous les temps, tous les offices publics du pays conservaient leurs 
revenus et se distribuaient annuellement par autorit6 aux boyards patriotes 
qui avait chaucun d'eux -le revenu do sa place. 
Comme il est de mâme ă tous aux qui ont 6t6 chargâs: par S. A. 8. 

Monseigneur le Prince Bagration, il s'agit du contraire d la place d'Armache 
que j'occupe et qui ma 6t6 offert par son (sic) haute E Excellence Monseigneur 
le Comte de Kaminsly. . 

Il y a deux ans depuis que je n'avais aucum emploi du pays; A peine 
je fus nommâ Armaclie lorsque je vus (sic) que mon predecesseur, Monsieurle - 
Logolet de Samourkas, qui avait 6t6 destin6 ă cette place par le respectable 
Divan, comme 'surintendant temporair, jusquă ce que le vrai Armache 
soit nommâ par S. E. Monseigneur. le Comte de Kaminsky, a saisi l'occasion 
de prendre dans un mois, des zaptis de PArmachie. Le tribut: de la Vis- 
tiarie monte ă 13.250 'piastres, auquel argent se contient le revenu de ma 
place et pour huit mois, c'est-A-dire du l-er Janvier _jusqu'au 'l-er Aoât, 
mayant aucun autre empointement que ce revenu. kt il ne s'en soucie 
guăre de repondre ă la Vistiarie ce tribut, ni meme de me payer la quote 
part pour quatre mois venans. Il fallait que Monsieur de Samourkas ait 
en stirete la susmentionnce' somme de 13.250 piastres pour la confier aux 
mains du vrâi Armache quand îl serait nomme. 

Ainsi, Monseigneur,  'votre suppliant 'se trouve le seul qui serve sans 
attirer ancun profit ni' mâme de la place qu'il occupe de la bont6 'de S.'E. 
Monseigneur le Comte de Kaminsky, ni des empointements qu il recevait du 
Comit6, dont il est 'lo membre, et quiil a perdu parcequiil est Armache, 
tandis que son prâdecesseur, Monsieur de Samourkas jouit des revenus de 
trois emplois, c'est-ă-dire de celui de l'Armachie jusqu'au mois d'Aoât, de 
celui de Ia Kaimakamie de IErayova et de celui de la surintendance de 
Banie (?). - DE 

Je suis bien convaincu que la haut justice de V. E. ne permottra jamais 
de voir dun cil indificrent 'Vinjustice atroce qui m'est faite, ni mâme de 
donner la prefârance, sur ces trois revenus â un grec 6tranger, dun ancien
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patriot de ce pays-ci, qui a servi depuis l'arrivâe de larmâe imp6riale jusqu'ă 
co moment sans aucum int6ret particulier, comme il a servi Monsieur de 
Samourkas dans sa prâeâdente Kaimakamie, en profitant beaucoup. 
-ide supplie V. H..E..de vouloir bien ordonner aux endroits nessaires pour 
que la susdite somme de 13.250 piastres me soit remboursce par. Lassistance 
militaire, puisque le: susdit boyard ne se soumette au Divan... Me 

Jai Vhonneur d'âtre avec le plus profond respect, Monsicur le Senateur, 
de V. H. E. le tr&s humble et tr&s obâissant 'serviteur.. . | 

| Constantin Balatzan 
"Le 7 Mai 1810, Bukarest, e n. Vornic. | 

Din următoarea scrisoare a lui Samurcaș către Milașevici vedem: 
ca acesta, după. jalba lui Bălăceanu, poruncise: Divanului să facă 
ca el să fie despăgubit. : Sa 

Excellence, . 

„Le 21 courant jai recu un lettre du Divan de Bucarest avec une copie 
de predlojânie de $. E,, par laquelle elle ordonne au Divan dexiger de moi 
13,250 „piastres que jai pris de Zapthy pendant le temps que javais lar- 
machie, d'aprâs la pstition de. Mr. Vornic Constantin Balatzano; et qu'il fal- 
loit:remettre cet argent ă la. Tresorerie comme lui appartenant jusqwă ce 
que S. E. en d6libărera. . . E CE A N A 

: Par devoir.je ne manque pas de faire cette trăs humble. information a 
S. E. quen .effet jai pergu. cet argent pour les raisons ci-apres 6nonc6es. 
„Au. mois. de Janvier, quand S. A. le Prince Bagration 6tait ici, il a trouve 
bon que je sois. aussi destin ă quelques emploi et de son bon gre a.or- | 
donn6 au Divan de lui adresser une note ă cet r&gard, de m'y destiner pour 
la place de l'Armache et de m'y nommer premier candidat et George Filip- 
pesko second; cependant S. A. ă daign6 me communiquer que, quoique je 
sois premier candidat, il destinera le second ă cette place pour des raisons 
qu'il a, ce qu'il a fait'aussi, sachant peut-âtre ce quwil devait.arriver ă celle. 
famille. Aprăs que George Filippesko s'est en all, je. Lai remplace :ă: lar- 
machie comme premier candidat que j'âtais, C'est alors que jai trouvâ 
limposition dâjă mise en train,, laquelle sans les Princes :grecs: âtait une 
rente de la Princesse et on la percevait par trimestre, mais elle ne. montait 
alors ă plus de 12.000 piastres, dont les 10.000 piastres appartenaient ă la 
Princesse et la reste ă l'armache. 'Dans.l'espace des deux annces que cette 
charge 6taiţ possedee. par les. fils de Filippesko on s'est €carts de la râgle, 
et on a impos6 38.000 piastres sur les Bohâmiens, pour lP'annse 1810, afin
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de. donner les 10.000 piastres que la Princesse recevait autrefois â la tr6- 
sorerie et de prendre le reste. C'est de la somme restante que jai pris les 
13.250 et que Vornic Balatzano en a pris 16.465 piastres. Pour ample con- 
viction de -S. E. jai inserâ ici une remarque du compte de cette imposition. 

Excellence ! Apr&s que S. A. le Prince Bagration ă jug bon de me nom- 
mer A la charge que joccupe ă present ă Crayova, A cause de grandes 
dâpenses que !'Employ€ doit avoir pour soutenir son caractăre avec dignit, 
il a consenti de me laisser aussi l'Armachie pendant deux mois pour pouvoir 
profiter de cet argent. S. E. peut en Gtre instruit aussi par M. Fonton qui 
sait le cours de cette affaire. Mais malgr6 tout cela, Excellence, son ordre 
est sacre pour moi et je suis prât ă rendre cet argent ă la tresorerie. Ce- 
pendant je crois qu'avec raison il faut faire rendre aussi Balatzano ce qu'il a 
pris de cette imposition. D'âtre assujetti seul ă rendre ce que jai pris, j'espăre 
qu'il ne sera pas admis ă lu justice qui caractârise 8. E. particulitrement. 
Je la prie bien instamment de vouloir bien m'envoyer ses ordres â cet €gard, 
d'apr&s lesquels et sa juste resolution je ne manquerai d'agir 4 linstant, 

C'est avec injustice Vornic Balatzano m'a accust relativement aux trois 
appointemens que je regois de trois diffârentes charges, car je ne connais pas 
aucun autre appointement, excpt€ celui que j'ai montre ă S. E, qui est 
râglă d'aprăs ancien usage, comme aussi le Divan peut âtre interroge sur 
cela. Jai lhonneur Wâtre avec le' plus profond respect set la plus haute 
considâration o o i 

| De V. E. 
'Tres humble et trâs obtissant et trăs soumis serviteur 

Constantin de Samourcas. : | 
Crayova, le 26 Maiu 1810. - 

Iată acuma anexa: 

Remarque du compte de l'imposition pergue sur les bo&miens par trimestre 
avec indication des personnes qui en ont participă la somme totale de 
cette imposition . .. cc. - 38000 piastres 

Ce que jai ordonnee de ne pas prendre des vatafs de laitzys o 
" Iyngourarys, parce qu'ils n'âtait pas coutume, mais mon prâd- : 

cesseur leur â impos6, il faut soustraire . .. m. 1.1785 
| a la somme râelle ... .36315 > 

ce. que Mr. George Filippesko ă requ de cette somme avec sa 
signature soustraire . .. | cc. 6300 pi 

29.715  » 
Ce que jai prissoustraire. .. . . 13250 »- 
Cette somme est prise par Mr.le Vornic Balatzano . . . . 16465 > 

+
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- Acestei scrisori a lui Samurcaș, Crasno Milașevici răspunde din 
Stânca la 10 Iulie 1810;. 

Monsieur, 

Jai i lu les dâtails contenus dans la lettre. que vous m'avez adrese le 
26 Mai dernier relativement aux 13.250 piastres restantes que vous avez 
prises d'avance de la somme pergue pour la prâsente annte sur les. Boh6miens 
et formant le revenu de lemploi. d'Armache. Je vous engage ă faire par- 
venir sans le moindre dălai le dit argent au Divan de Valachie qui râclame 
en vertu de Ja prescription que je lui en avais donnce. 

Jai honneur, etc. 

Din raportul! Divanului adresat lui. Crasno Milaşevici la 21 Maiu, 
rezultă că Samurcaș. fusese în slujba Armașiei dela. 23 Fevru arie. | 
până la 25 Martie. EL fusese deci deosebit de expediliv în strân- 
gerea, veniturilor Armășiei. 

La August Samurcaș tot nu vărsase banii; Divanul întrun nou 
raport opinează ca cei 13.250 lei să se verse de Samurcaș în Vis- 
lerie şi apoi. să se împărțească între Bălăceanu și Samurcaş, ceeace 
se .pare că s'a și făcut, luând cel dintâiu 7.487 lei și 10 bani, analog 
pe vremea, dela 25 Martie la sfârșitul lui Aprilie, și Samurcaș 6. 632 
lei 50 bani, analog pe vremea dela 24 Fevruario la 25 Martie. 
10.000 lei au fost vărsaţi în Visterie, 1.785 lei s'au iertat, 545 

lei'au rămas neimpliniți, iar 11.551 lei 60 bani s'au afectat lui 
Gheorghe Filipescu, fiindu-i cuveniţi pe 54 zile dela 1 Ianuarie la 
23 Fevruarie. Iar toate aceste sume împreună alcătuese condeiul 

“întreg de 38.000 lei (1). 
Spiritul boierilor munteni mai reiese bine şi din textul următoa- 

relor cereri de slujbă: 

Eacellence, . 
» 

Les circonstances actuelles me font prendre li libert6 d'adresser ă V. E: la 
prâsente tres humble requtte, -connaissant la justice et bienveillace qui ca- 
ractârisent V.- E. ă, Pâgard de ceux qui n'ont cherche que le bien de la patrie 
et qui ont rendu des services non 6quivoques aux armâes de S..M. !Em- 
pereur de toutes les Russies. IE 

(1). Dosar No. 1.767,
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Jose avouer sans oxagration â V. E. qu'il n'y a pas un Boyard dans toute 
la Valachie qui etit expos6 sa vie maintes fois ct sa fortune sans rsserve, 
ct qui ait rendu ă son pays ainsi qu'aux armâes Impsriales les mâmes ser- 
vices que je soussien6. Car j'ai sauv6 la ville de Bucarest dans des temps 
orageux deux fois de Vincendie. J'ai empechâ le pillage ainsi que esclavage 
de ses habitans ct jai fait de la sortoâ ce que larmce Imp6riale russe est 
entre heureusement dans cette ville. Lorsque j'tais Aga â Bucarest, alors 
larmâe Impsriale russe manquait de vivres. Je fis de suite distribuer'ce 
que je possedais entre mes mains aux troupes en fait de vivres, vins et cau 
de vie. Je pris surle champ des mesures nâcessaires pour pourvoir larmâe 
Impsriale qui, dans cet instant lă, souffrait la plus grande disette et n'avait 
aucune provision de bouche. Enfin, apr&s bien des peines et du travail, je 
parvins ă fournir ă Varmâe ce dont elle avait besin. Ainsi qu'au moment de la bataille d'Obileshti les Boyards se sauvărent d'ici avec presque tous 
les habitans, la ville etait 'dâserte. Je quittai ma, famille exposce ă tout 6v6- 
nement, je donnai mes propres chevaux de suite ă la poste pour le service 
de larmee; enfin je fis partir aussitât des proclamations dans le pays que 
jenvoyai de toutes parts, en invitant tous les habitans de rentrer dans leurs! 
loyers, en les assurant qui'ils n'avaient rien ă craindre et c'est ainsi, qu'au 
bout de pou de jours, j'ai eu la satisfaction de voir la ville peuplâe presque 
comme auparavant. . E E 

Tout ce que jai Vhonneur d'ânoncer â V. E. je puis le prouver par cer- 
tificat sign€ de tous les habitans de Bucarest, ma conduite ainsi que les 
services que jai rendus ă mes compatriotes et principalement ă la ville de 
Bucarest, qui peut-âtre sans moi n'existerait pas, du moins avec la meme 
splendeur, ainsi que par des attestats que m'a dslivres Monsieur le Gân6ral 
commandant alors pour les bons services que jai rendus ă larmâe Impsriale 
russe. | 
D'apres cet expos6 fidăle, je supplie V. E. de vouloir bien prendre mon 

alfaire en haute considâration, me rendra justice et m'accordera une place 
analogue aux circonstances de ma nombreuse famille et contorme ă mon 
zele pour le service de Parmâe Impsriale russe. Sâr de la grâce, j'ose me 
dira avec le respect le plus profond, 

De V.E. 
Le tres humble ct trăs obtissant serviteur 
. Gregoire de Baillan. 

Excellence, 

La r&ponse que V. E. daign€ faire î ma supplique est encore une preuve Svidente de la bont6 de votre cour gânâreux et confirme la haute opinion 
que V. E. a mârite.
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Săr dâjă d'obtenir une place analosue ă mon tat selon la promesse obli- 

geante de V. E. jose lui presenter d'avance lhommage de ma reconnaissance 

et la supplier tr&s humblement de daigner se rappeler de moi a la premitre 
" vaguance (sic). | 

Vai l'honneur d'&tre avec |e plus profond respect, 

Monseigneur, 

de Votre Excellence 

| le tr&s humble serviteur 

Thomas de Krelzoulesh:o. 

(Scrisoarea s'a primit la cancelaria Președintelui Divanurilor la 
10 Maiu 1810). 

Monsieur le Senaleur, 

Je prie Votre Haute Excellence de vouloir bien me pardonner si.+je prends. 

la respectueuse libert€ de Pimportuner. : 

Lorsque 'V. H. E. se 'trouvait ă Bukarest, elle eut la bont6 de me faire 
appeler et de m'oftrir la place de Vestiar en second. L/6tat de ma sant, alors 
faible et languissante, m'empâcha d'obtenir cette place qui fut donnce ă une 
autre personne. J'eus l'honneur danș le mâme temps de direă V.H. E. que 
les boyards du premier divan s'6taient accordes pour me donner la place 

d'Armache et que des intrigans dont je n'eus aucune connaissance mbavaient 

prive de cet emploi. Celui d'Aga 6tant maintenant vacant, le mâme Divan, d'une 

voix unanime, a consenti de me le donner et a mis sa note â cet effet. 

Cependant comme je redoute encore les ohscures menses de quelques in- 

trigues, jose me râclamer de la justice et de l'humainite de V. H. E. et 
„espârer quelle voudra bien me favoriser dans cette affaire. Je n'ai pas be- 

soin de vous rappeler, Monseigneur, ce que jai eu lhonneur de vous dire 
sur les pertes que mon attachementă la Russie m'a fait &prouver, mais en 
meme tems jai eu le bonheur de miattirer lestime des principaux de Parmee, 
qui ont bien daign€ me trouver Pun des Boyards les plus dignes de la con- 
fiance de Notre Auguste Souverain. Je l'ai prouv6 en m'opposant sans cesse | 
aux intrigues des malveillants, ce qui m'avait attir6 beaucoup de persecu: 
tions. Ayant toujours occup6 les places 'les plus importants dans ma patrie, 
jespăre, avec la faveur de V. H. E., obtenir celle d'Aga que le Divan me 
decerne. Dans un autre tems cet emploi n'eut pas ct6 le but de mon am- 
bition, mais que je puisse tre utile de quelque manitre que ce soit au 
Gouvernement et ă mes compatriots. C'est lobjet de tous mes desseins.
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Si je suis assur€ d'avoir un protecteur tel que V. II. E., rien ne manquera 
ă mon bonheur et elle peut ctre bien assurde de Veternelle reconnaissance 
que je conserverai pour ses bontâs, ” 

Et jai Phonneur d'âtre, 
Monsieur le Senateur, 

de Yotre Haute Excellence 
le tres humble ct trâs obeissant serviteur * 

” le Vornik Georges Slatineano. 
Bucarest lo 20 Act 1810. ; ” 

Preşedintele răspunse la această scrisoare, în ziua de 10 August, 
că Divanul nerecomandându-i pe Vornicul G. Slătineanu pentru 
slujba de Agă, nu-l poate numi într'însa. Slătineanu revine cu ce- 
rerea sa, dar fără mai mult succes: 

Monseigneur, - 

On importune V. E. c'est parcequ'on sait notre Auguste Souverain vous 
seul a choisi pour soulager Phumanit6 souffrante et rendre justice ă ceux 
qui invoquent votre clâmence. Ne dâdaignez donc, mon illustre Senateur, si 
jose râcourir avec confiance ă votre puissante autorit6, en suppliant V. E. de 
mraccorder la place de Polcounic de lirgo ă Craiova. Elle est une charge: 

"bien petite: jai eu 'honneur de servir fidălement en plusieurs circonstances 
depuis Ventrce des armâes Imp6riales en Moldovalachie et dernitrement au 
transport du proviant par des chariots que javais sous mes ordres, dont V. 
E. fut Poculaire temoin ă Busto. Je suis meme noble du pays 6tabliă Bu- 
carest avec une famille pesant et dans un tat qui merite votre elemente 
compassiun. a 

Protegez donc, mon gânsreux Senateur, pour les jours prâcieux de votre 
ilustre famille, lindigence de celui qui pour toute sa vie râconaissant a vos 
bensfices aura lhonneur d'âtre | 

de Votre Excellence, 
le tres humble et tres obâissant serviteur 

Constantin Mano (1). 

Intrigile şi pârile boierilor erau necontenite, dar mai numeroase 
erau jălbile din țară impotriva jafurilor cumplite ale ispravnicilor și 
zapciilor, precum și constatările comisiilor de urmărire a abuzu- 
rilor cari făcură pe Camenski să iea, la Maiu 1810, o măsură din cele 

  

(1) Aceste scrisori se află toate in dosarul No, 1.412.
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mai umilitoare pentru boierimea, 'Țerii- Românești. Pe lângă fiecare 
Isprăvnicie se rândui câte un ofițer rusesc, însărcinat să: controleze 
și să privegheze pe ispravnicii români. 

Și pentru aceste însărcinări se numi un ofiţer superior (maior, 
numai la județul Dolj, ceilalți toţi fură aleși din ofiţerii inferiori ai 
armatei de ocupaţiune: căpitani, parucici și podparucici, adică căpi- 
fani, locotenenţi și sublocotenenți. Un ispravnie român eră deci 
socotit mai pe jos ca cinste decât un soblocotenent rus. 
Am văzut cât valoră cinstea afiţerilor generali ai armatei rusești 
de ocupaţiune; ne putem lesne închipui ce garanţii de moralitale 
prezentau ofițerii inferiori. Nu încape îndoeală ca, intenţia lui Camenski 
a fost bună, dar acum, pe lângă jalurile diregătorilor români, poporul 
avi să sufere abuzurile celor muscălești. | 

Iată numele acelor ofițeri din cari lipsesc cei vânduți la Ro- 
manaţi şi Gorj. 

Ofițerii ruși orânduiți pe la ținuturi: 

Ilfov, __ Parueicul Şaramovici. 

Olt, - Parucicul Izdebskii. 

Săcuieni, Parucicul Ciuichevici. 

Dolj, Maiorul Poltaviţov. 
Buzău, Parucicul Donţov |. 
Dâmboviţa,  Ştab-Căpitanul Ştengher. 

Argeș, „__ Rotmistrul Crovvan. 

„ Slam-Râmnie, Parucicul Ragovscoi. 
„Prahova, Podparucicul Crasnodomski. 
Ialomiţa, Podparucicul Leonov. 
Muscel, . Ştab-Căpitanul fon Bencken. 
Teleorman, . Podparucicul Borisovici, 

Vlaşca, “Parucicul Saviţki. 

Mehedinți, . Podparucicul Coltovscoi. 
„VAlcea, Parucicul Covalevski.(1) 

(1) fată cum judecă Zilot Românul această masură atât de jignitoare pentru boierimea 
Țerii- Românești: «Mai la urmă s'au fost orânduit şi câte un ofiţer ispravnic pe la fie- 
care judeţ dimpreună cu doi ispravnici pământeni, cari s'au făcut pentru multe jafuri, 
ca cu mijlocul ofițerului să înfrâneze, dar fu mai'rău, căci unde întâiu mâncă doi, la 
“urmă mâncă trei, fiindcă ofiţierul unindu-se cu pământenii, ispravnicii rumpeă cât puteă 

şi apoi mergeă treaba bine, pentrucă eră ofiţer la mijloc ; și dacă eră ofițer, om împă- 
rătesc, cine puteă cuteză să-i zică-că este necinstit și mâncător săracilor? (Zilot ho- 
mânul, op. cit., p. 87).
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Instrucţiile date acestor ofiţeri se află la dosar, dar numai în 
text. rusesc. | | | 

Cei mulţi din boieri arătau dorința de a iesi cât mai curând din 
situaţia în care se află țara. [i nu se sfiiau a face comparaţiuni 
intre starea de astăzi şi chipul cum eră ocârmnită 'Țara-Românească 
pe. vremea ocupaţiunii auştriace, dinainte de tratatul dela Sistov. 
Atunci domniă cea mai dosăvârșilă rândueală. “Toate. dările erau 
moderate și se impliniau în proporţie cu starea fiecăruia, nimeni 
nu eră asuprit, prezența unor trupe străine în ţară so simţiă nu- 
mai prin mulţimea de bani cari îi cheltuiau. aici.: Acum eră cu 
totul alifel: asupriri arbitrare și violenţe se făptuiau fără ca Divanul, 
compus din partizani ai Rusiei, sau de oameni cari se dau drepţ 
atari, să găsească cevă de obieclat. Cea mai mare neorândueală 
domniă în ocârmuirea, ţerii și se păreă că lușii, sunt decişi, 
întâiu să sleiască cu desăvârşire toate resursele 'Țerii-lomâneșşti 
și apoi s'o părăsească, Dacă s'ar întâmplă ca pacea să nu se încheie 
și ca Rușii să ocupe țara şi în iarna viiloare, cea mai desăvârșită 
lipsă și foametea nu se vor puleă evită. | i 

Acesta eră limbagiul multor din cei mai însemnați boieri cari 
stăpâniau, moșii mari; ei declarase în taină Agentului austriac 
că,. în cazul când ţara ar rămâneă definitiv sub stăpânirea rusească, 
ei ar .vinde îndată tot ce au într'insa și ar emigră în statele aus- 

'triace. Numai aceia cărora starea de neorândueală de astăzi le dăduse . 
prilej să se îmbogăţească prin jăcuirea țăranilor, țineau cu guvernul 
rusesc;, loți ceilalți, impreună cu obștea poporului, îi ură şi, do- 
riă să lrăească snb sceptrul blăjin al. Austriei. (1). E 

Divanul din București, care ocârmuiă ţara, păreă că se apropie 
din zi în zi mai mult de o disolvare totală. 'Totuș sar fi zis că el 
lucră necontenit la sporirea stării de confuzie care domniă şi 
prin care. boierii cei mai însemnați, cari stăteau în fruntea lui, orâu 
puși în stare să se folosească de împrejurări pentru a înșelă. pe 
demnitarii ruși cu totul necunoscători de obiceiurile. ţerii și aceasta 
numai: spre folosul. lor personal. Eră de neinchipuit cum Rușii, după 
o ședere în Principate de mai bine de trei ani, încă nu pătrunsese 
uneltirile și tertipurile boierilor și se resemnat a privi în liniște risipa 
veniturilor publice, -când înșiși nu luau parte la, ea... - 

Dese erau jălbile pricinuite de reaua administraţie a banilor 
publici pe vremea când Filipescu eră Mare Vistier, Acuma când 

  

(1) Corespondentul anonim din. București la 9 Iunie 1810. Ie 

Analele A. R.—Tom,. XXXIL.— Memoriile Secţ. Istorice. ” 5
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Varlam eră îmbrăcat cu această slujbă, cassele publice erau cu 
desăvârșire goale. In fiecare clipă se făuriau planuri nouă cari, 
încă înainte de a .fi aduse la îndeplinire, erau părăsite spre'a al- 
cătui altele cari toate nu dădeau alte rezultate decât pricinuiau-ne- 
mulțumirea, generală. Astfel nu de mult eră vorba să se întrunească 
vânzarea mai multor articole - ca rachiul, tutunul și cărțile de joc 
intr'un singur monopol, care;să se dea în întreprindere celui care 
va.0feri pe-el prețul cel mai mare. Văzând că acest proiect pre- 
zentă greutăţi, 'se încercă impunerea, unei contribuțiuni de aproape 
un milion de lei asupra negustorilor Și a meseriașilor (despre care sa 
vorbit mai sus). Negustorimea însă protestă şi declară că se va, 
adresă Impăratului Rusiei spre a-i arătă nedreptatea, acestei măsuri, 
deoarece. se încearcă a o împovără' cu dări, pe când boierii,: cari 
posedă cele mai mari avuții în țară, 'sunt scutiţi de asemenea, biruri. 
Se: pare că s'a renunţat și la această idee, cel puţin cererea, acestei | 
contribuții: dela, negustori nu s'a: mai repetat, A 

Marele Vistier Varlam care. jucă: rolul unui 'partizan : insufleţit 
al Rusiei, speră să ieasă din încurcătură tocmai prin manifestarea 
acestei: însuflețiri. Totuș se presupune că el trimisese familia lui la 
Viena sub cuvânt de a merge la băi, numai spre a o pune în si- 
guranță împreună cu cea 'mai mare parte a averii, în caz când ar 
aveă parte de o soarte asemănătoare cu a lui Filipescu, : despre 
a cărui întoarcere se vorbiă acuma mult. Varlam primise înştiinţare 
dela Camenski că, Impărăteasa, Rusiei voește să îngrijească de creş- 
terea, fiicei lui celei mai mari și că, prin urmare, el trebue să se 
pregătească a trimite această fiică, care se află în Viena, cu mama 
ei la: Petersburg. Această graţie împărătească adusese pe: Varlam 
în cea mai mare încurcătură. Fraţii Creţuleşti şi Episcopii: de Buzău 
și de Argeș nu ascundeau ura lor pentru Rusia și plecarea, către 
Austria. * - : 

In scrisoarea care conţine amănuntele de mai sus “corespondentul 
nostru laudă pe noul Mitropolit al Ţerii-Românești, Ignatie, ale că- 
rui urmări sunt cu totul deosebite de ale Exarhului Gavril din Iaşi; 
el întrebuinţează veniturile lui pentru îmbunătăţirea, stabilimentelor 
de învăţătură și nu se amestecă de loc în intrigile “ce se -urzesc, 
din care pricină se bucură de puţină influență (|). . ” 

La 28 Iulie 1810, Ledoulx scrie Afacerilor Străine: 

(1) La 4 Iunie 1810. a | i .
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Mon arrivâe ici a produit un effet trâs singulier. Les autorites Russes 
m'ont accueilli avec beaucoup de froides politesses. et tous les Boyards 
qui me croyaient, d'aprâs ce qu'on leur avait dit, au moins destitu6, re- 
gardent mon retour comme une chose qui prouve, plus que jamais, notre 
force et la faiblesse des Russes. Oh! Monseigneur, comme cette nation est 
dâtesteo ici! Comme tous les Valaques dâsirent de changer do maitre! 

Următorul raport al aceluiaș către acelaș nu poartă dată de lună, 
dar este fără îndoeală din 1810. 

Quoique mes relations avec les. autorites Russes Bucarest ayent. 6t6 
des plus amicales et d'une harmonie parfaite, et malgr6 les temoignages 
damiti6 qui m'ont 6t6 donnâs par les gânsraux ă mon dâpart de Valachie, 
javoue que Lesprit qui anime les Hongrois et les Autrichiens a satisfait 
„Mon cceur, car en exceptant: le bon Alexandre et le peu d'hommes de sa 
“Cour qui voyent et qui sentent: comme lui, jose diro que les Russes en 
&6nsral sont loin d'âtre nos amis: jen ai eu des preuves „non €quivoques 
pendant toute la durce de notre derniâre guerre, oiliciers et gensraux: de 
larmâe russe qui est en. Valachie semblaient ronger le mors. 'Toutes. les 
nouvelles absurdes qui parvenaient ă Bucarest et qui annongaient nos: prâ- 
tendues defaites 6taient accueillies avec transports et râpât6es dans toutes 
les maisons avec un ridicule enthousiame; lorsque jannongais officiellement 
nos brillantes viotoires, j'avais Vair d'agir contre leurs intârâts et les f6li- 
citations que jen recevais paraissuient âtre forces par les circonstances. 
Si cette vârit€ que j'ose &mettre ici se trouve en opposition avec les vues 

„ politiques de Sa Majestâ; un grand principe que j'ai grav& dans mon coeur 
me tranquillise ă cet gard, c'est celui-ci: qi! faut îlre aussi sincăre avec 
son Souverain ainsi qwavec Dieu- -meme. 

La 5 August Ledoulx serie din București : 

Jai Vhonneur dinformer Votre Excellence que je suis assez' bion trait 
par les autorites Russes. Elles me comblent de touios sortes de politesses. 
De mon c6t6, je leur tâmoigne beaucoup de prâvenances. Je ne 'sais sil 
n'y ă pas encore lă-dessous quelque perfidie. Je suis sur :mes gardes et 
€loigne tant que possible les affaires contentieuses de chancellerie pour ne 
pas avoir de soucis avec eux. Dans tous ces cas, Monseigneur, je. supplie 
Votre Excellence de ne plus prâter foi ă leur calomnies, sils venaient â 
les' renouveller. 

Votre Excellence connait la droitura de ma a conduite et tout mon dâvoue- 
ment. Plusieurs Boyards du Divan ont regu des ceroix. do Vladimir. Les
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Russes encouragent lattachement “de la noblesse : Valaque en promettant 
cette r6compense. Mais j'ai remarque quă cât6 de la fiert6 que donne cette 
decoration ă ceux qui l'ont dâjă, se mâle un peu d'inquistude sur Lavenir. 
Rien n'est plus singulier que leur contenance en public. 

Corespondentul nostru serie la 1 Septembrie 1810. că, în Divanul 
Țerii-Românești, domniă atunci o stare de discordie indescriptiblă. 
Membrii lui poartă unii împotriva altora un răsboiu deschis, fiecare 
căutând să doboare pe celălalt; Marele Vistier Varlam eră mai ales 
ținta uneltirilor colegilor lui. EI fiind, cel puţin în aparenţă, un zelos 
partizan al Rusiei, este distins şi cinstit între toți, atât de Curtea, 
din Petersburg cât și de către căpeteniile arm matei din țară; i se 
dau toate prilejurile ca să-și sporească bogăţia, dar şi ca să-și atragă 
astlel ura colegilor lui. Pe „fiecare zi, trecându-se peste Vicepre- 
sedintele Engelhard, pornesc împotriva lui Varlam denunțări adre- 
sate sau lui Milaşevici sau însuș Contelui Camenski, dar cari rămân 
fără efect. Dusmanii lui de căpetenie sunt! Armașul Bălăceanu: şi 
Spătarul Ghica, amândoi oameni neastâmpăraţi și intriganți. 

lată câteva piese scrise cu prilejul acestor prigoniri : Ra 

“Hate Hacllence(i), 

Accablă de la plus cruelle; tristessc, jai v vu ce que Mr. le Spathar Gregoire 
Ghika et Mr. le Dvornik Balatchan, membres du Comite ont rapportă sur mon 
compte, en s6 flattant sans doute qu'ils viendront ă bout de faire entrer 
dans le Comită Messieurs les deux Vakaresko fr&res, pour augmenter leur . 
faction et pour m'6craser. VPeus aussi la satisfaction de voir la predlojânie 
de V.H. E. au Divan, qui ayant d&montre la contrari6!& (sic) de leur r6- 
montrances par la seule considration qui sont tous sien6s dans l'6tat des 
comptes de la Vestiarie qw'ils ont dâcri6s comine fait de moi seul, ainsi 
que dans les notes d'âprâs lesquelles sont crâ6s les . Ispravnilks. Elle fit 
paraitre mon innocence dans tout son jour et mon intâgrite aux dâvoirs de 
'emploi qui m'a st6 confi6. | 
„Je suis dans limpossibilit€, mon General, de trouver des expressions pour 

Lui tânoigner la vivacit€, de ma tr&s humble r&connaissance ă ses senti- 
ments de bontâ; il me serait aussi difficile de Lui adresser mes tr&s res- 
pectueux. remercimens pour la bonne opinion dont elle daigne m'honorer. 
Mais pour la hardiesse de ces  personnes qui sans aucune reserve ont cherche ă 

  

(1) Dosar No. 2.022; .
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me sacrilier aupr&s de mes protecteurs etont os€ incommoder V.H. E. „je ne puis 
dire autre chose sinon que Lintrigue dans le pays non seulement est dans sa vi- 
gucur, mais en augmentant de jour en jour elle [est] devenue une .loi et peut. 
âtre un moyen par lequel vous pouvez connaitre, Mon Gendral, avec clarte que 
les deux personnes ci-dessus mentionnes, rongâes par la force de leur tempera: 
ment envicux, ont forg6 iiiconsidramment ce qui (sic) ont avance. Non'contents 
de dire que la recette ot la dâpense laite dans la Vistiarie ne sont pas 
rapportâes au Comit6, conte dânu6 de toute verite, dont V. H. E. ayant 
connu le vide en a dâmontr6 effectivement la contradiction, puisqu'elle 

"sait trăs bien quo 'toutes les dâpenses. que la Vistiarie fait ne se font que 
par des pelsellouites, sizn6s de: tous les membres du comite, comme deces 
dou Messieurs, mais jaloux sans douto pour la protection puissante qu'ltlle 

a bien voulu m'accorder, en considâration de mon ztle et de mes services, 

ils ont tâch& encore dusurper les attributs de l'emploi qui m'a ât€ confic, 
en 6tablissant leur, fantaisie, comme une loi carse (?) que les Sumechks de 

districis doivent se faire par choix de tous les membres du Comit6, chose 

que de memoire dhomme n'a jamais cu lieu en Valachie. | 
Par cet argument insoutenable, fabriqu dans leur fantaisie, uniquement 

pour me porter atteinte, ils ont declară et ccrit que j'y suis en partie in- 
târess6. Mon Gencral! Sans m'6tendre ă un long et inutile: verbiage, j'ai 
Vhonneur de reprâsenter â V. H. E. quvil est dâplacâ de paraitre si attachă 
ă mes intârâts particuliers tandis que mon devouement aux besoins des 

puissantes troupes impsriales est constate. Je Lui observe en outre que les 

personnes (1) qui sont chargces de ces fonctions ne sont pas tir6s du bas 

peuple, ils ont des titres â honneur et une lortune assez mâdiocre, et apres 

tant des promesses et des cautions qu'ils donnent quand ils sont install6s, 
si jamais se trouvent impliquts dans la moindre injustice. ou action arbi- 
traire, je serai le premier ă demander leur punition; enfin si ces deux Bo- 
yards soutiennent.que les Samechs crâ6s par moi m'offrent de Pargent pour 
leur installation, je leurs rcponds avec sincerile ordinaire que' les ofr anudes 
sont aulorisces el ne montent qaă une modique somme d'argent, qwaucun 
Vestiar wa.pas refuse, tandis que pour d'autres emplois et charges Pon 
regoit des offrandes considerables en a "genti par des personnes indignes el 
sans aucun caraclire, qui devaieni payer le tribut (2) vctant bons qwvă cela 
comme dans la suite je Lui informerai amplement. 

J'ai considâr6 qu'il est de mon devoir d'envoyer une copie de la pr cdlo- 

jenie de V. H. E., aussi une de la requtte de ces deux Boyards et une de 

(1) Sameşi. 
(2) Birnici.
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la reponse 'du. Divan adress6e ă Elle, ă S. E. Monseigneur le General en 
Chef Comte Kamenski, pour ne pas apprendre Paventure par une autre bouche 
et supposer que c'6tait moi qui a donn6 lieu ă Lintrigue. 
Au reste, en 6vitant toute autre longueur incommode â V.H.E, je me 

borne ă lui temoigner ma tr&s humble reconnaissance pour sa puissante 
protection dont Elle 'daigne m'honorer. Je la supplie tr&s respectueusement 
d'accueillir avec sa: bont6 ordinaire les remontrances que je Lui ferai ă 
Pavenir sans croire les cabales des factieux. J'ose me flatter qw'Elle voudra 
bien m'accorder sa bienveillance en considâration de mon dâvouement in- 
violable au puissant sceptre .de S. M. P'Empereur, comme aussi de mes 
services et de mon empressement aux besoins de ses victorieuse armses. 

En cessunt ici mes tr&s humbles priăres, je laisse tout le reste ă son. 
jugement ot â ses lumiăres. 

Jai Phonneur de tre avec le plus profond respect, 

de V.H.L, 
le tres humble, trăs obţissant et tr&s devouc serviteur 

- Constantin Varlame. 
Bucarest, le 13 Aoit 1810. 

.: Crasno. Milașevici răspunde lui Varlam: 

| o Jassi, le 22 Aouit 1810. - 

Monsieur, 

J'ai lu avec attention les dstails de 'la lettre que vous m'avez adress6e 
le 13 de ce mois relativement aux diverses imputations faites contre vous 
par lo Spathar Gregoire Guika et le Vornik Balatchano. Je m'empresse d'y 
r6pondre, Monsieur, que je n'ai jamais dout6 de la probits de vos senti- 
mens, de votre conduite loyale et du zele avec lequel vous avez toujours 
rempli les devoirs: de la charge qui vous ă 6t6 confite. Tous 'ces titres 
ont pleinement justifi€ jusqu'ă present la bonne et haute opinion que jai 
„congue de vous, et jai lieu d'esprer que vous ne cesserez aussi ă Pavenir 
de donner de plus en plus des preuves multiplices de votre activite, de 
votre ardeur et de votre sinctre devouement au service et aux besoins 
des troupes de.S. M. I-le. 

Presumant que vous n'avez pas regu depuis longtemps des nouvelles de 
M-me Varlam, je joins ici copie de la lettre qui vient de mi'âtre envoyce 
par Mr.'le Comte de Schouvaloff, Ministre de Russie â Vienne et qui 
est la rsponse ă la recommandation que javais remise ă M-me votre 6pouse. 

Je finis en vous adressant mes compliments et mes f6licitations de Vordre 
dont Notre Auguste Souverain a daign6 vous decorer. Je suis bien certain
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"que cette distinction vous engagera ă employer tous vos efforts pour vous: 
rendre de jour en jour plus digne des faveurs d'une cour aussi bienfai-: 
sante que gândreuse. 

Jai lhonneur d'âtre avec estime cet cousideration, Monsieur, Votre trăs 
humble et tr&s obeissant serviteur. 

“Iată acuma raportul adresat lui Milașevici de Divanul din Bucu- 
rești, alcătuit din oameni devotați din Varlam. 

Divanul Ţerii- Româneşti către: Crasno Milaşevici. 

Cu cinste a primit Divanul predlojenia Excelenţii Sale dela August 1 sub 
No. 1.609, dinpreună și cu jalba ce au trimis Excelenţii Tale dumnealui 
Spătarul Grigorie Ghica și dumnealui Vornicul Constandin Bălăceanul, prin 
care au făcut cerere a se întări de către Excelenţa “Ta cele de mai jos a: 
rătate, adică: pe lângă cilenurile Comitetului să se mai adaoge alţi doi 
boieri, dumnealui Vornicul Stefan Văcărescu şi fratele dumisale Barbul. 
Văcărescu. - E 

Diregătoria Visteriei să fie sub ocârmuirea Comitetului, alegerea isprav- 
nicilor să fie de toţi boierii Comitetului, iar nu numai din “alegerea dum- 
nealui Vistierului, după cum s'au urmat până acum, asemene și sameșii 
dela judeţe să se orânduească după alegerea tuturor [cilenururilor] comitetului.. 

„ Osebit mai arată printr'această jalbă că dumnealor n'au nici o ştiinţă de 
socotelile Visterici, adică de banii ce se primesc în Visterie şi de cheltue: 
lile ce se fac. | a 

Divanul cu plecăciune răspunde lxcelenţei Tale: Dregătoria Visteriei cei 
Mari dintrînceput au fost și este şi până acum sub ocârmuirea: Vistierului 
celui Mare și dumnealui este purtător de griji asupra tuturor veniturilor 
țării. După cum şi dela luna trecută, Maiu 21, cu No. 527, sau arătat Exce- 
lenţei Tale, și.prin Vistierul cel Mare, după ce vin şi se strâng toate soco- 
telile şi extracturile după la judeţe de banii dăjdiilor, iscălite de ispravnicii 
judeţelor, se face arătare şi cunoscut tuturor boierilor Comitetului, după care 
se face obşteasca socoteală a Visteriei. Apoi, după aceasta, vedem că dum- 
nealui Vistiernicul ne dă socoteală pe toată luna de banii ce primește Vis- 
teria după la judete din dăjdii și de banii ce se ieau cu împrumutare, după 
vreme şi trebuinţă, cum şi de cheltuelile ce se fac dela Visterie pentru 
pricini știute și cunoscute Divanului, care cheltueli se fae prin ştirea Co- 
mitetului și cu -pecetluituri iscălite de toți, după care socoteli întocmai şi 

„asemine se trimit şi Excelenței 'Tale pe fieșcare lună, iscălite de toţi boierii 
Comitetului, osebit se trec şi în condicile Divanului, cari condici sunt is-
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călite de toţi boierii, pecetluite și cu pecetea Divanului şi foile toate cu 
număr. Se 

Iar alte cheltueli neştiute Comitetului şi fără pecetluituri, noi iscăliţii 
întru adevăr arătăm că nu se fac. Asemene banii Vistierioi nu se strâng păn 
casele sarafilor nici pă la alţi cinovnici, ce drept după la județe, după cum 
se trimit de Ispravnici, drept la Visterie şi se primesc de 'sarafii cei orân: 

duiți ai Visteriei. Aceste toate sunt ştiute și Qumnealui revizorului Stan- 

chevici, ce este orânduit executor de către Excelenţa Ta, fiindcă în toate 
zilele se află la Visterie, nelipsit, şi vede cu ochii dumisale în tot ceasul 

toate. Al doilea, alegerea ispravnicilor şi a candidaţilor se face după chib- 

zuirea a tuturor boierilor Comitetului şi prin nota Divanului i iscălită de 

toți se fac știuţi Excelenței Sale Ghinărarului Engilgard, Viţeprezidentul : 

și prin E. 3. se fac cunoscuţi E. T.,:de unde se întăresc fieșcarec pă la lo- 
curile cele orânduite, iar.nu se face nici o orânduială numai după alegerea 
dumisale Vistierului. Al treilea, samesii judeţelor din vechime au fost şi. 

sunt sub ocârmuirea Vistierului celui Mare şi după a dumisale alegere: se 
orânduesc oameni (rupt) şi cu ştiinţă şi vedem că acei. de acum orânduiţi: 

se poartă cu bună orânduială, fiindcă până astăzi pe nimeni n'am văzut 
de nicăeri care să arate o jalbă la Divan și n'avem știre că sar fi năpăstuit 

de vreun sameș.: Divanul însă, după. datoria supunerii, va fi şi de acum: 

înainte următor : poruncilor Excelenţii Tale și va păzi cu cele mai intregi 

ăăsuri toate aceste orândueli:ce i se fac cunoscute de către E. T., silindu-se 

şi singur ...... întru toate ca să împlinească cele cuviincioase  brebuinţi, 

" (Urmează 3 iscălituri). : 

Raportul lui Ledoulx. din -8 Septombre 1810 conţine următoarele 
amănunte: 

„Les esprits commendent ici-ă s'inquidter ; je puis “dire que les deux tiers 

de la noblesse valaque doutent d6jă que jamais ces provinces puissent 

appartenir ă la Russie.. La protestation de la Cour d'Autriche vient ă lappui! 
de cette ide. Au sujet de cette protestation, il faut que je dise ă Votre 

Excellence que tous les jours Agent d'Autriche a des discussions avec les 
autorites Russes; ă la moindre difficulte celles-ci mettent en avant lă decla- 

ration de la Cour de Russie.et Agent d'Autriche rplique toujours avec: 
beaucoup de fermete qu'il. s'en rapporte ă la protestation de sa. Cour. Un 
avantage que la Russie retire cependant de cette campagne, et qui est €chappe 

ă tous les yeux, c'est lenlăvement qu'elle a fait en Bulgarie. Jai annoncâ 
ă Votre Excellence que le Comte Kamensky avaitenvoye ici six millo;familles 
Bulgares. Il en arrive encore tous les'jours d'6normes caravanes. Un gântral
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Russe m'a dit sans y penser que douze mille familles ont d6jă pass€ le - 
Danube, et quil y en a beaucoup d'autres qu'on fait filer du. cât6 de la 
Moldavie ; que cette campagne pourrait bien donner cinquante mille âmes 
de population ă .lEmpereur Alexandre. En effet, on a ordre ici d'envoyer. 
tous ces transplantâs en Russie. C'est un tr&s bon moyen de peupler une 
portion de deserts. Du cot6 de Nissa, Czerni-Geurges a eu, dit-on, une affaire 
dans les premiers jours du mois passe avec la fils d'Ismail Boy de Seres. 
Ce dernier y a peri et les 'Tures ont perdu deux mille hommes..Du reste 
on est ici dans lu plus grande ienorance de ce qui se passe en Servie. 

Comisiile de cercetare instituite Ia Bucureşti și la, Craiova desco- 
perise în sarcina funcțonarilor foastei administrațiuni pământene ac- 
lapidări ridicânduse la 'un total de mai multe sute de mii. de lei. 
Vinovaţii oferiră atunci să dea Visterioi, sleită de bani în ace!. mo: 
ment, o sumă de 120.000 lei, iar urmărirea împotriva lor să în- 
cetoze.! Milaşevici dinlâiu refuză, dar parte din boierii vinovaţi: Pa- 
harnicul” Scarlat Mihalescu, Mihalache Filipescu, Costache Gră-. 
dișteanu, Costache Ştefănescu, Grigore Grădişteanu, Ion Cocorăscu, 
Veleea Pilaru, Constatin Brăiloiu și' alţi: doi, oferind 150.000 taleri. 

i Marele Vistier Varlam garantând pentru văspunderea banilor, 
Președintele primi această scandaloasă ofertă și urmărirea, încetă (1). 

La sfârşitul lui August '1810 venise în București atâtea, soții de 
generali și de olițeri de Stat Major cărora trebuiă, să li. se găsească, 
cvarliruri bune, încât nu mai rămâneau. disponibile pentru generalii. 
necăsătoriți, veniţi în urmă la cvartivul general, ceeace pricinuise 
nemulțumiri, dar nu se luau măsuri pentru irimoterea în Rusia a.luturor 
acestor doamne, fiindcă astfel s ar [i ivit nemultumiri și mai mari (2), 

* Răceala, raporturilor dintre Franța. și Rusia se resimţiă ș și în Bu- 
cureşti, Ledoulx scris la 26 Seplemvrie 1810: 33 

Ma position. ici est infinimeni dsagreable, Monseigneur. En suivant reli- 
gieusement les ordres et les instructions que V. E. a bien voulu me donner, je 
me trouve en relations assez amicales avec toutes les autorites Russes, mais je 
'g6mis nâanmoins de voir les injustices qui se commettent journellement! envers 
les sujets de Sa Majest6, sans que je puisse y râmâdier que “fniblement. Je suis 
accable de politesse par le Gânsral et .par le President du Divan, jy r&ponds 
avec tout lempressement que je dois y mettre pour remplir les intentions de 

(1) Dosar No, 1.436. Vezi şi G. Sion, Souveniri Contimpurane, p. 83. - 
(2) Corespondentul anonim din Bucureşti la 12 Septemvrie. 1810.
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V. E.. mais dans toutes les affaires administratives, les Francais et surtout les 

Autrichiens, sont traitâs avec une malveillance incroyable; PAgent d'Autriche 

a tous les jours des dâsagremenis; il en-avait porte des plaintes ă sa Cour, 

„comme au reste je crois que la source de cette malveillance n'est point ă 

Petersbourg” et je .pense_ Lavoir trouvee ici. Avant l'entrâe de armee il y 

avait ă Bucarest un Consul de'Russie, M-r. de Chiricov, connu comme enti&- 

_rement dâvous ă Ypsilanti et dont le frore 6tait ă la meme 6poque Consul 
d'Angleterre en cette ville. Ce Mr. de Chiricov conserve toujours ici le 
titre de Consul de Russie: on le consulte souvent pour les affaires admi-. 

nistratives et est lui qui a toujours cherchs ă nous susoiter des dâsagre- 

ments: c'est lui: qui dans le. temps a donn6 Vidâe au Prince Bagration de 

porter des plaintes contre moi; c'est lui qui en a fait porter contre Fornetty; 

c'est encore lui qui tous les jours trouve le moyen de vexer les sujets 

francais et autrichiens pour tâcher de nous compromettre. Si.l'on pouvait, 

Monseigneur, porter une plainte contre lui ă la Cour de Russie et nous 

debarrasser de sa prâsence, ce serait un _vrai service ă. rendre' pour. le 

present et pour lavenir, non seulement ă nos nationaux etaux Autrichiens, 

mais ă tous les ctrangers qui se trouvent ă Bucarest. Je n'ai jamais connu 

d homme plus intrigant, plus fanatique, plus ennemi du :nom rangais! (1). 

- Locul de Agă al Bucureștilor eră, ocupat de câtăvă : vreme de 

fiul lui Scarlat. Ghica. La finele lui Septemvrie el. eră înlocuit 

prin Grecul . Pantazoglu; care .fusese numit de către. Milaşevici cu 

condiție să plătească “Visteriei, pe fiecare an, câte 2.000 galbeni sau 

24:000. lei. In urma acestei. numiri, făcută în asemenea, condițiuni, 

s'au' găsit îndată mai mulți mușterii dispuși a cumpără și ei alte 

slujbe. de:ale ţerii... Unul a oferit . „pentru slujba de Spătar 5.000 

galbeni pe an, altul 10.000 galbeni pe an pentru cea de Vistier (2): 

La, inceputul lui Decemvrie 1810, corespondentul din București 

scrie că lumea, sașteaptă 'ca, cu sosirea, lui Milașevici în. București, 

să aibă loc prefaceri mari în ocârmuirea și chiar în alcătuirea ţerii. 

Se ziceâ'că toate slujbele inutile, cu cari'sunt împreunate leii mari, 

plătite din Vistierie, vor fi cu "totul desființate, păstrându-se numai 

cele neapărat trebuitoare, însă 'că aceste vor fi încredințate acelor 

cari vor oleri pentru ele 'cel mai mare preţ. | 

“Această vânzare 'a;' slujbelor aveă să umple fără, indoeală, pentru 

moment, lăzile' Visteriei, 'sau mai: curând pe ale Rușilor, dar în 

  

(1) Luca Chirico eră Grec. 
(2) Corespondentul anonim, la 10 Octomvrie 1810.
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prada rapacităţii boierilor, căci aceştia nu aveau'să cruțe nici un mijloc pentru a, reintră, şi cu folos, în banii cheltuiţi de ei pentru obținerea funcţiunilor. Boierii cei mai de samă întrebuințau de pe acuma, căile cele mai : josnice spre a dobândi favoarea Comandantului de căpetenie 'rus și a favoriţilor lui, avi indispune împotriva celorlalţi rivali, numai ca să ajungă să fie mănţinuţi în slujbele ce le aveau, sau de nu aveau, să fie puși în ele. Uneltirile lor puteau izbuti cu atât mai ușor pe lângă 'Milașevici, cu cât el eră foarte aplecat spre părti- nire. Plângerile cele mai multe aveau să fie îndreptate asupra Marelui Vistier Varlam, sub a cărui ocârmuire a, veniturilor țerii intrase în cassa, lui particulară sume neasămănat mai mari decât fusese cazul în vremea, predecesorului său, Filipescu. Camenski eră supărat pe el din două pricini: | | - Întâia eră, neaprovizionarea, sau aprovizionarea. neîndestulătoare cu furaj a cavaleriei și faptul că Varlam pusese pe ţărani să o achite. „A doua pricină eră, că sumele incassate din'țară pentru între- ținerea, :spitalurilor sau nu existau, sau erau trecute în socoteli ca fiind cheltuite. | i | Se numise deci o comisie de cercetare însărcinaţă să examineze in chipul cel mai aspru atât purtarea lui Varlam ca, Mare Vistier cât și aceea a membrilor Divanului, presupuși ca fiind părtași la deturnările |. lui; Comisia aveă, poruncă să întrebuinţeze execuţia, militară pentru a: încassă, sumele ce ar constată că acei boieri le datoriau Visteriei. Apoi tot fânul ce boierii îl posedau în judeţe trebuiă să fie predat comisiei spre a servi la îndestularea, trupelor cantonate în TȚara- Românească, Eră de văzut dacă Varlam își va pierde slujba, sau o va puteă păstră 'jertfind o parte din bogăţia dobândită în chip nelegiuit. - | - Da 
Ledoulx scrie' lui: Champagny la 23 Decemvrie 1810; 

schimb bieţii locuitoriaveau să fie și mai cu desăvârșire expuşi să devină 

«Les ressources pcuniaires commencent; ă manquer, ce que jai prâdit ă cet gard, se confirme aujourd'hui : on oblige les boyarăs ă des emprunts forces. Les charges .viennent de se. vendre pour Vannse prochaine 4 un -prix exhorbitant. En voici, Monseigneur, un apercu: .. aa Le place d'Aga 2.000 ducats, 
celle de Spathar 3.000 » e celle de Tresorier 25.000 : ».. | a | toutes le places subalternes dans -cette proportion. C'est une autorisation manifeste  deponiller ce malheurcux peuple des faibles resources qui peu- vent lui rester encore. o 

+
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Le comte Kamenski vient cependant. de trouver.une nouvclle ressource 
pour son armâe dont on „profite clandestinement, „car elle se trouve en op-. 
position avec les ordres de la cour russe qui ont 6t6 publis ici et ă.nous 
communiqu6s officiellement. C'est le passage des marchandises. Je sais po- 

sitivement qu'il -est arrive dans” Pespace d'un mois, de Vidin â Craiova, 
15.000 charges de coton. Le gensral Zass en a accord le passage moyennant 

un droit de quatre ducats par charge, ce qui a produit de suite une somme 

de 60 mille ducats. La charge est de deux .balles. Il y a encore, dit:on, ă 

Vidin, prăs de dix mille charges qui attendent la permission d'entrer. Tous 

ces cotons viennent de Salonique et de Smyrne et se rendent en Autriche 
par Orsova... 

Camenski o' duceă la București într'o petrecere; pe fiecare săp- 
tămână dădeă, câte un bal fără a cruță cheltueala. Corespondentul 
anonim zice că costul balului mascat dat la 27 Decemvrie (5 Ia- 
nuarie) 1811. s'a, ridicat la peste 1.200 galbeni. 

Intr'acest timp Milașevici sosise pentru ca să se ocupe cu afacerile 
Divanului și mai ales cu administraţia finanțelor ţerii, despre c care 
luă socoteli amănunțite. 

Scumpetea eră cumplit de mare în București, mai ales î în ceeace 
“priviă lemnele de foc și pânea. Populaţia săracă eră secerată de 
boli cari, după asigurările medicilor, se datoriau în special lipsei 
de hrană și de material de încălzit (0. 

Marile schimbări în Divan, despre cari se vorbiă dela sosirea lui 
Milaşevici în București, se și făcură la sfârșitul lui Ianuarie st. v. 

“Fostul Vicepreședinte al Divanului, Engelhardt, fu numit de Ca- 
menski, al cărui protejat eră, comandant al tuturor cetăților de 
peste! Dunăre luate dela Turci. In locul lui fu numit Generalul, Stetter. 

Marele” Vistier Varlam, în urma silințelor partidei potrivnice, îu 
înlocuit prin Caimacamul Craiovei, Constantin Samurcaș, Grec care se 
ziceă că ar fi fost mai nainte negustor în piaţa Constantinopolului. Vor- 
nicul Manolache (Lahovari) fu rânduit Caimacam al Craiovei în locul lui 
Samurcaș. După cum se'arătau lucrurile, aveă să se facă o amănun- 
țită și aspră, cercetare asupra ocârmuirii veniturilor ţerii î în timpul 

administraţiei lui Varlam (2). | 

(1) Iq., dela 5 Ianuarie 1811. 

e) Iată ce spune Langeron despre a doua administraţie (sub Ruși) a lui Varlam : 
„ En Moldavie, les troupes 6taient dans labondance et tous les magasins remplis, 

Ba "Valachie, je trouvai comme ă l'ordinaire, la misăre et le denuemnet, L'administration 
de Varlamme dans ces derniers temps n'avait pas 6t6 aussi heureuse qu'en 1806, ni 

1
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Divanul urmă să fie împărțit în mai multe comitete, fiecare 
având a se ocupă excluziv numai cu obiectele încredințate lui. 

După. cum asigurase: Milasevici, aveă să se înființeze şi un ase- 
menea, comitet pentru afacerile străine, unde aveau să fie tratate toate chestiunile privitoare la consuli Și la supuși. 
„Divanul priviă aceste schimbări ca niște atingeri din partea Rusiei 

a privilegiilor încredințate lui și după cari într'insul puteau fi nu- 
miți numai cei mai de seamă boieri pământeni, iar nici decum străini. 

La 27 Ianuarie st. v. avi loc instalarea noului Divan de către 
Milașevici în persoană. La, 28 Ianuarie st. v. noii membri prestară 
jurământul. | o | 

In aceeaș vreme intră în funcție noul președinte, Stetter. Acosta, 
eră un om de 60 de ani, dar bine conservat; împrejurările ocâr- 
muirii erii îi erau cu desăvârşire necunoscute, 
PNI II 

plus louable que celle des Philipesco..Il. tait pourtant aussi honnâte qu'on peut letre dans un pays ou les profits les plus condamnables sont regardâs comme l6gitimes, et il 6tait dvous ă la Russie. Mais il n'6tait ni assez actif ni assez bon administrateur pour sa place. Îl se croyait uu grand Seigneur. Il en jouait le râle et se laissait trop gou- verner par de miserables alentours. 
Sous son administration le pays fut aussi vex6 et aussi mal regi par ses sous-ordres 

qu'il Vavait €t6 par Philipesco et leurs adherents. Le foin manqua partout. On avait or- 
donne d'en faucher une quantit6 plus que suffisante ; mais les prâposâs â cette mesure 
prirent de largent des faucheurs et les renvoyărent, chose usitâe en Valachie lorsqutils ne sont pas surveilles. Les magasins ne furent pas remplis. Celui de Bucarest meme fut 
epuis6 des le mois de dâcembre, et le quartidr general manqua de fourrage, On perdit dans l'armee 3 ă 4000 chevaux pour 'ce manque de provisions. Il cut ct€ juste 'de les faire payer ă-Varlamme et A ses emplojes. Le Senateur Milachewitch, qui avait rem- plac€ Kouchnikow,- voulait 'donner cet exemple de sâvârit ; mais il n'eut pas lieu: Varlamme pretendit que les YVagenbourgs avaient consomm6 tout -le foin qu'il avait 
ramass6 pr&s du Danube et que celui de Bucharest avait ât6 consomme par les chevaux 
des rgiments- que le Comte Kamensky avait fait passer et repasser par cette ville pour 
montrer que son Armce n'âtait pas dctruite comme le parti frangais et grec le disait. 
Tout cela ctait vrai en partie ; mais il n'6tait pas moins vrai aussi qu'aucun ordre n'avait 
te ponctuellement et loyalement exâcuts. Ia 

Le Gencral Engelhart qui aurait di veiller ă l'exccution de ces ordres, mais qui ne 
veillait jamais qu'ă ses propres intârâts et dont la fortune 6tait alors assez fait pour le 
consoler d'une disgrâce, ne parut pas se douter de ce manque de provision. 

Le Comte Kamensky alla 'au Divan et'en traita les membres avec beaucoup de du= 
ret6; il leur dit des vâritâs trâs fortes; il les menaga. Ils n'en furent pas moins le len- 
demain le remercier en corps de Phonneur qu'il leur avait fait, i 

Enfin, le Sânateur Milaschewitsch' âtant arrive ă Bucarest, le Divan fut change, mais plus mal compos€ encore. o | a ” 
“ Milaschâwitsch, hoanâte homme, mais faible et borne, bon pour gouverner une pe- 

tite province russe, mais fort ''au dessous de Ja place qu'il occupait: alors et sans con-
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lată cum eră compusă noua ocârmuire: | 

 Meinbrii întâiului Divan. alcătuind totodată comitet. 

Fele Bisericeşti. 

Mitropolitul și Bxarh Gavriil, când I. P.S. S, se află în în: Bucureşti. 
I. P: 3. 8. Mitropolitul Ignatie al Ungro- Vlahiei.“ | 
pP. 5. 5, Episcopul Iosif al: Argeşului. 

- Pofe Lumești. 

Întâiul 'Divanist Banul Costache Ghica. -. .: 

“Al doilea  .» Vornicul: Grigorie Brâncoveanu. 
Al treilea » » Bărbucean Văcărescul. . :. :.. 
Al patrulea » Marele Vistier și Logolăt Constantin Samurcaş. 
Al cincilea » Banul Manolache. Creţulescu. 

Membrii celui „de al doilea Divan. 

Marg Vornic al Ţerii de sus, Gheorghe Slătineanu. 
ap» » .» » jos, Petrache Rhetorides. 

| Mare Logofăt » » ». sus, „Graful. Constantin Dudescu. 

naissance . des interets de son pays, so laissa prendre ă Vappat que lui offrirent quelques 
Grecs ; ces intrigants toujours ă l'affât de tout ce qui ponvait server ă leurs. intârets 
et nuire ă la Russie (2), reussirent. ă s'emparer de Yesprit du Senateur. et plus encore 
de celui de ses alentours, ile accapârtrent toutes les places. Milaschâwitsch, dont les vues, 

ne s'6tendaient pas au-delă du Danube, mit administration dans les mains des ennemis 
de la Russie et nomma pour. Vestiar un Samourkasch et pour membres du Divan et 

3asuite aux places d'employ6s dans la Valachie des Grecs du Fanar dont. les păres, les 
freres, les parents, la fortune et les. espârances. âtaient ă Constantinople, n nous livra 

absolument aux creatureș des Tures et des Francais (?). 

Cette 6norme faute n'eut pas €chappe au Comte Kamensky; mâis i tomba malade 
sur ces entrefaites. 

Milachewitsch commit une faute plus grande en exigeant une somme de e chaque indi- 
vidu ă qui il conferait. une charge. Le Vestiar, donna 20.000 ducats, les autres en pro- 
portion. Le Senateur versa. tres exactement, toutes ces sommes dans la caisse imperiale 

et s'applaudit de cette ignoble mesure, sans vouloir remarquer que, par lă, il autorisait 

lui-meme le brigandage „de tous ces fripons., Il disait qu'ils voleraient de mâme sans 
cet impot lev6 sur eux. Il avait raison ; mais il s'enlevait le droit de punir. 

Le choix de Samourcash et celui de ses subalternes, deplut ă tous les Valaques. C'âtait, 
ă la verite, un homme d'esprit et d'une activit prodigieuse,. mais plus immoral encore 
que tous ses predecesseurs, (Langeron în Hurmuzalki, Supl. I, Vol. III, p. 320).
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Al treilea Vornic Chionie(?) - 
"Al patrulea  ». Constantin Filipescu. 
„Mare Logofăt al 'Țerii de jos, Ioniţă Creţulescu. 
Mare. Logofăt al. Obiceiurilor, Folache Drăgănescu, : 

„ Mare Spătar, Grigorie Băleanu. o 
Agă, Constantin Pantazoglu. 
Armaş, Ștefan Lăcusteanu. 
Camaicam al Craiovei, Marele Vornic Manolache (Lahovari) (1). 

La 13 Fevruarie fu arestat fără de voste Hagi Moscu, sub cuvânt 
că întreținea o corespondenţă cu Turcii, în care eră amestecat și un 
polcovnic rus numit Hitrov (2). 

Tot atunci, în urma unei scrisori a Președintelui Divanurilor, erau 
arestaţi în casele lor, Marele Ban Costache Ghica, Marele Ban Ma- 
nolache Crețulescu, Marele Vornic Bărbuceanu Văcărescu, fiindcă 
nu -veniau la Divan să îndeplinească slujbele cu cari fusese însăr- 
cinaţi. Erau supăraţi din cauza numirii ca Vistier a lui Samurcaș 
și fiindcă acesta nu voiă să numească ispravnicii doriți de ei. Toţi 
boierii munteni în deobşte erau foarte nemulțumiți de purtarea, lui 
Milașevici faţă de ei (3). 

(1) Corespondentul anonim dela 6 Fevruarie 1811. 
(2) Il y avait toujours ă Bucarest comme Consul de France ce petit Mr. Ledoux dont j'ai parl€ dans la campagne de 1807, Le Comte Stackelberg avait cu l'adresse d'in- tercepter ses depâches adressces au Ministere de Napolon et il me les communiqua. Elles &taient fort claires.' Apres les avoir lues, on ne pouvait douter des projets da Na: polon contre: nous. Dans une de ces dâptches, Ledoux donnait des dâtail sur notre 

arme, et îl ajoutait: «Je sais tout cela par un Boyard nomme Hadgi-Mosco que les 
Russes ne soupconnent pas» (Il se trompait: nous le regardions depuis longtemps comme 
traitre) «et qui Ies tient d'un homme attach& au Connte Kamenski». Je voulais faire enlever 
cet Hadgi-Mosco que je connaissais pour ce qu'il ctait et, par une question trăs-sâvăre, 
lui arracher le secret de ses intelligences avec les Tures et les Francais et 16 nom de 
la personne qui Linstruisait si bien et que j'ignorais, mais le gentral Koutouzow qui 
arriva sur ces entrefaites n'stait pas homme ă prendre sur lui une pareille mesure et 
mourait de peur d'offenser le grand Napolton. 
Hadgi-Mosco continua donc paisiblement son commerce et son mâtier. Sous Kamenski, 

on Vavait arret€ et on avait visit& tous ses papiers; on ne trouva rien. Il 6tait riche, on 
lui fit des excuses. (Hurmuzaki, Supl. 1, Vol. III, p. 323). | o e 

(3) Corespondentul anonim din București dela 27 Fevruarie 1811. Acelaș fapt mai este 
menţionat și de Langeron: 

«+ Deux Boyards valaques, un Vakaresco et un Ghika, membres du Divan, eurent 
avec le Vestiar et avec-le Sânateur des demeles sur quelques objets d'administration. 
Ils n'avaient pas tort et cependant Millachâwitch les d&posa et les exila. Cet acte arbi- 
traire achera de le faire dâtester. (Hurmuzaki, Supl. 1, Vol. II, p. 321). . : * i
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In dosarul No. 2.687 se găsesc oareșcari lămuriri în privința: mă- 
surilor luate impotriva lui Costache Ghica și a celorlalți doi boieri. 
Dintr'însele rezultă, că în: acea iarnă obştia boierilor pornise o cam- 
-panie cumplită împotriva Mitropolitului Ignatie. Am găsit în acel dosar 
două lungi jălbi, una românească și nemțească, cealaltă franceză, 
iscălite de mulțime de boieri. Din alte piese reiese că Banul Cos- 
tache Ghica, apucat din scurt de Ruși, tăgăduise să fi iscălit jăl- 
bile în chestiune. 

La dosar .insă se mai găsește următoarea plenipotență, dată de 
obștia boierilor Banului Costache Ghica, Vornicilor Ștefan. Văcărescu 
și Barbu Văcărescu şi Vistierului Varlam:! | 

 Gătră duvinealui biv. Vel Banul: Costache Ghica i cătră dumnealui biv 
Vel Vornicul Ștefan Văcărescu i cătră dumnealui biv Vel Vistierul Cos- 
tandin Varlaam. i. 

Inaintea ochilor având primejdia ce. ne  îngrozeşte, cea desăvârșită sfăr- 

mare acelor din vechi căderi ale patriei noastre şi privileghiuri a : fiește 

căruia din noi în parte, cari și în zilele de Turci se păziă nestrămutate 
după întărirea ce s'a făcut la tractatul din Cainargic și în urmă la Iași, fă- 

găduindu-se în cea, din urmă, întru numele prea milostivului nostru Impărat, 
de către Gheneral Anșef ] Michelson, că se vor păzi iarăș nestrămutat încă şi 

cu prisos. Noi dar, rezămându-ne întru aceste suflete, dumneavoastră, în 

ipolipsis care obştea. hotărește asupra dumneavoastră (ilisibil), în iubirea 

do patrie şi cu un cuvânt în 'cei ce singuri: dumneavoastră sunteţi mai 

deosebit cu înțelepciune, cu - blagorodii, cu bătrâneţile şi cu celelalte da- 

ruri, vă rugăm fierbinte ca să: mijlociţi tot feliul de mijloace întru folosul 
obştii și a apărării patrii şi osânditelor noastre privileghiuri. Pentru care 

ne făgăduim printraceastă sub â iscăliturilor noastre adeverire să fim gata 
răspunzători la cele. ce se va găsi de dumneavoastră cu cale, cunoscând de 

căpetenii și ocărmuitori pă D-Voastră, la orice pornire şi lucrare, ca pre niște 

desăvârșiţi stăpâni din parte-ne, să faceţi cum răvna şi cinstea vă va povăţui. 

(Urmează iscăliturile) (1). - 

„La 14. Fevruarie 1812 Ledoulx scrie lui Maret: 

Ce moment de” relâche aux: -interâts de e ces s contrces semble avoir donne 

* (1) Dosarul în chestiune este din cele mai interesante, căci, pe lângă piesele de mai.sus, 
el cuprinde interogatoriile amănunțite ale celor trei boieri în. chestiune. (Din nenorocire 
n'am putut copiă decât piesa reprodusă aici, căci, având a se face o revizie a întregei 
Upravlenii, sau pus sigiliile pe arhivă şi am fost silit să-mi intrerup lucrările.
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lid6e aux Russes de s'oceuper. Wautres objets dignes de leur r6putation en 
fait de turpitudes politiques. Ils ont fait venir de Pâtersbourg doux petites 
brochures, Pune intitulse Lu Campagne de Portugal de 1810 et de 1811, et 
Vautre intitulse Suite de la Campagne de Porlugal. Ces . brochures impri- 
m6es ă Londres ne contiennent qu'une infâme et dâgoitante declamation 
contre les armees frangaises, des injures grossiăres et râvoltantes qui ne peu- - 
vent Gtre vomies que par un gouvernement atroce au dernier point; des 
mensonges faits pour tromper des hommes faibles et ignorants. -Votre Ex- 
cellence connait sans doutes ces productions anglaises ; je me 'dispenso done 
de L'entretenir d'avantage ; ce sont ces brochures apportes ici par un cour- 
rier Russe qu'on propage clundestinement. Trois ou quatre exemplaires 
circulent dans le grandes maisons, et jai 6t6 inform6 qu'on s'est empress6 
de les faire lire aux Princes Mourouzzi, sans doute pour qu'ils puissent en 
rendre compte aux plânipotentiaires Tures. Voilă, Monscigneur, les moyens 
que l'on'employe pour effrayer les Tures; pour les decider ă accepter avec 
precipitation la paix qu'on leur offre. Sa 

Indată după plecarea lui Milașevici la Iași, izbucniră certe prin: 
tre membrii noi numiţi în Divan. Afară de repulsiunea ce toți 
boierii o manifestau contra Vistierului Samurcaș care eră Grec străin, 
mai contribuiă la, discordie şi faptul că numirea, ispravnicilor de 
judeţe se făceă oxcluziv de către Vistier, pe când fiecare Divanist 
aveă pe câte un protejat pe care vroiă să-l căpătuească, cu. câte 
vreo isprăvnicie. Banul Costache Ghica și Banul Manolache Creţu- 
lescu nu mai veniau aproape de loc la Divan și eră temere ca 
neînțelegerile să devină din ce în ce mai mari (1).. 3 Me 
„La 26 Fevruarie, Divaniştii .indărătnici fură surguniţi .din Bucu- 
rești pe la moşiile lor; numai Banul Costache Ghica, fiind cel mai 
bogat dintre ei, fu trimis sub escortă la, Iași, spre a se îndreptă 
față de Milaşevici. In locul lor au fost rânduiți Radu Golescu, Isac 
Ralet şi Vornicul Manu .ca Divaniști. îi a 
„Se ziceă că Milașevici izbutise să liniștească neorânduelile din 
Divanul' Moldovei, punând la loc și pe Hatmanul Beizadeă Scarlaţ 
Ghica,. care fusese pricina nemulțumirii obștești. 'Totuș. Camenski 
trimisese jalba boierilor moldoveni la Petersburg. |. 
„So părea că scopul boierilor munteni ar fi fost aducerea la pieire 
a oastei rusești, atât de mare eră lipsă de toate cele trebuitoare 
unei oștiri. Lipsa de fân intr'o țară atât de bine înzestrată de na- 
tură în această privință făceă că jumătate din cavalerie eră pe jos, 

  

(1) Corespondentul anonim dela 23 Fevruarie 1811. 
Analele A..R. -Tom. XXXII.— Memoriile Secţ. Istorice. 6
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iar caii celeilalte jumătăţi: nu .se puteau mișcă. Spitalelor le: lipsiau 
până și proviziile de hrană ; cei intraţi într'insele nu mai ieșiau din: ele. 
Poștele erau într'o stare de jale, veşnic în lipsă de cai (1). 

: Ledoulx scrie lui Champagay despre Hagi ': Moscu, : la 15 Mar: 
tie. 1811: | 

Ca .. Depuis annonce du depart des cing divisions, tout reste enveloppe 
d'un mystere impendtrable qui ne laisse- entrevoir que beaucoup dinqui6- 
tude parmi les Russes de PEtat major du comte -Kamenski. Ce. quiil y:a 
de trăs 6vident, c'est que leur froideur ă notre 6gard ne se dâguise presque 
plus et que ceux des. boyards qui m'ont toujours. donn6 des: preuves de 
predilection pour. notre. glorieuse. nation n'osent plus: se 'montrer - publi- 
quement dans les maisons frangaises. Un d'eux, le' plus considâr6, M. Hadgi- 
mosko, qui me faisait. souvent 'des visites et qui m'instruisait avec zăle de 
ce qui pouvait nous intresser, comme j'ai eu Phonneur de le dire ă Votre . 

Excellence, a 6t6 brusquement arrât6. il y ă:une quinzaine de jours; on a : 
fait une recherche s&văre dans ses papiers, et la police ne trouvant rien qui 
pât justifier les soupgons qu'on paraissait avoir sur son compte, la fait re- 

lâcher. M. Martin m'6crit d'lassy qw'un autre boyard nomm6 Katargi, qui 
a fait derniărement un. voyage ă Paris, vient d'6tre aussi arrât6 et dâport 
on ne sait ou. Toutes ces mesures rigoureuses ont râpandu une grande 
terreur dans la noblesse de ces provinces et semblent ajouter quelquechose 

ă opinion qu'on ă ici et que je ne cesse de combatire, qu une prochaine 
rupture se prepare. 

Ultimile schimbări! ale lui 3 Milașevici nu pusese de loc capăt mân- 
căturilor dintre boierii Divanului. Vistierul „Bamureaș urmă să fie 
privit de boieri ca un venetic şi ei'nu cruțau nici un mijloc 
pentru a-l depărtă. Grigorie Brâncoveanu, fiul bătrânului Brânco- 

„veanu, care trăiă în “Brașov, 'scriă din Iași, unde se află, că are 
nădejde mare să fie numit Vistier, iar Costache Ghica scriă că are 
să se întoarcă în curând în calitate de șel al Comitetului. Divanului 
(Intâiul Divanist). . Si 

Umblă atunci vorba, în București că Milașevici scrisese lui Sa- 
murcaș, invitându-l să-i facă un raport despre numărul oilor află- 

- toare în 'Țara-Românească şi calitatea, lânii lor. Totodată îi cereă, 
să-i alcătuească un proiect despre chipul cel mai nemerit de a 
“transportă pe socoteala coroanei rusești toate aceste oi în Rusia, 

(1) Id., dela 13 Martie 1807, OO 

j
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în împrejurimile Odesei. Senatorul asigură pe Samurcaș că ministrul 
de Interne al Rusiei are mare nădejde într'insul pentru aducerea 
la indeplinire a acestui proiect. Rudele și prietenii fostului Mitropolit 
Dositeiu, mai ales doctorii Caracaș şi Silvestru, înrudiţi cu el, izbutiră, 
la sfârșitul lui Aprilie st. v., să obțină dele Cutuzov, care eră atunci 
Comandant de căpetenie, învoirea pentru acel prelat, care eră surgunit 
într'o mânăstire din Moldova, să meargă la băi în Transilvania (1). 

Murind Caimacamul Craiovei, Vornicul Manolache Lahovari, Di- 
vanul alese: în locul lui pe Vornicul Manu, iar Milaşevici întări 
această alegere. Totuș Contele Dudescu izbuti să dobândească acest 
post producător de venituri mari prin plata unei sume de 7.000 galbeni. 
Se zice că generalul Cutuzov numise pe Dudescu' fără a mai în- 
trebă pe Milaşevici. “Toţi boierii erau în fierbire, căci vremea re- 
înnoirii Divanului se apropiă și fiecare din ei căută să-și asigure 
un protector care să fie în stare a-i procură vreo funcțiune pro- 
ducătoare' de venit bun. Varlam speră: mult să redevină Visternic (2). 

Și aveă dreptate să; spere, căci la 29 Ianuaftie, din ordinul lui 
Cutuzov, toți boierii se-adunau la Mitropolit, cu toate că acesta 
eră indispus, spre-a procedă la alegerea, noului Vistiernic. Varlam 
obţinu '33. voturi, Samurcaș. 17, iar alţi candidaţi întruniră numai 
câte un mic număr de voturi. Varlam fu numit Vistier do către 
Cutuzov. Se ziceă, că acesta a dat ordin Să se proceadă -la alegere, 
fiindcă ştiă cum aveă să iasă. Numirea, alcătuiă o călcare -a drep- 
turilor lui Milaşevici și-i fu foarte neplăcută: el se arătase în tot- 
deauna rău dispus către: Varlam. In ultimul timp Samurcaș, care eră, 
sărac la intrarea lui în Vistierie, pierduse peste 30.000 galbeni în cărţi. 
„Când cu ocaziunea prestării jurămânţului noilor demnitari, la 19 
Fevruarie, : Milașevici îi prezentă lui Cutuzov, acesta făcii celo mai 
aspre mustrări lui Samurcaş, care rămăsese în comitetul Divanului, 
pentru reaua, lui administrare a. Vistieriei, dar trătă pe Varlam cu 
deosebită: amabilitate. a a 

Membrii întâiului Divan alcătuind totdeodată Comitet, 

Banul Manolache Creţulescu, 
„. Isaac Ralet, 

- 

  

- (1) Id: dela 8 Maiu''1811. In cât privește informaţiubile cerute de Ministerul de Interne” 
al Rusiei în privinţa oilor ţigăi din Principate, există un dosar special, No. 2.669, dar: 
mam avut vreme să-l cercetez. CDI 

(2) 1q., dela 4 Ianuarie 1812. DI A E a
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a Barbu. Văcărescu, 
__ Marele Vistier Constantin Varlam, 

.Biv-Vel Vistier Const. „Samurcaş. 

i, Al'doilea Divan, . 

“Mihalache Manu, Vel Vornic al 'Țerii de sus, 
Petrache Retoridi, Vel Vornic.al Țerii de jos, 

„Dimitrie Racoviţă, Vel Logofăt al TȚerii de sus, - 
" Constantin Caliarhi, Al 3- lea Vel Voenie, a 

'. Nicolae Iulian, Al 4-lea Vel Vornic, ! 
Scarlat Roset, Mare 'Logotăt: al Obiceiurilor, | 
Scarlat Grădișteanu, înlocuitor al Vel Logofătului Țerii de jos, 
'Grigorie Băleanu, Spătar, Me 
Constantin Pantazoglu, Agă (1). 

Biserica catolică din Bucureşti, cu mânăstirea Franciscahilor, fusese 
distrusă de groaznicul: foc dela 30 August :1805. 

Puținele contribuţiuni benevole cari se putură adună.de abiă 
ajunseră, pentru ' clădirea câtorvă camere pentru preoțime, iar cori- 
„dorul care le legă “eră alcătuit. astfel încât să, se poată celebră î în- 
tr'însul serviciul divin în :lipsa unui local mai bun. 

Atât biserica cât și călugării: franciscani cari aveau grija sufle- 
telor credincioșilor. şi a serviciului divin se aflau sub privigherea 
Episcopului de Nicopol, Ferery. Arhitectul - “Freyvald 'din Iași 'alcă- 
tuise în cursul iernii 1811—1812 planul -nouăi "biserici 'catolice,: dar 
cu toată simplicitatea cu care fusese făcut, executarea lui cereă o chel- 
tueală . de'40.000 lei... - .. A 
"Pentru ao închipui, n mânăstirea, se hotări să vândă câtâvă pământuri 

ce le: posedă împrejurul Târgoviștei şi se recurse la o: subscripţie 
publică. Cutuzov; subscrise .50 galbeni și porunci să se procure ma- 
terial necesar bisericii cu preţul cel mai jos posibil. Chirico. dădu 
2.000 lei, Ledoulx 600 lei, Agentul austriac iarăș 600. lei. Mulţi 
boieri subscriseră şi: ei: “bani: sau dăruiră materialuri. Dar suma de 
40.000 lei nu se putuse completă până atunci și toată nădejdea 
eră în generozitatea Impăratului Austriei: (2). 

Obștia boierilor aflători în București ţineă dese consfătuiri la Mi- 
tropolit pentru chibzuire de omijloace spre încasarea rămășițelor daţorite 

(1) Id, dela 12 Fevruarie 1812, 

(2) Id., dela Aprilie 1812,
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administrațiunii rusești. Aceste rămășițe erau cerute de urgenţă și 
nimeni nu știă de unde să, se iea. Sporirea, în perspectivă -a, oieritului 
aveă să producă 600.000 lei, dar suma de plătit oră de 3:/, milioane. 

: Cel mai însemnat boier .din ţară, Banul Costache Ghica, fusese 
numit de către Împăratul Rusiei, se .ziceă după propria lui cerere, 
Consilier de Stat actual. cu rangul :de General-Major. El. depuse 
la 10/22 Aprilie obișnuitul jurământ de credință în mânile Vice- 
președintelui, General Sergiu Repninski. Se ziceă că el aveă'de gând 
să vândă toate moșiile și alte imobile-și să se stabilească în Rusia. 
Se pretindeă, că posedă 80.000 galbeni numai în bani gata și că ar 
fi omul cel mai .bogat din Țara-Românească. Familia ghiculească se 
simţiă compromisă prin acest pas al lui și pretindeă că trebue atribuit 
unor momente de turburări mintale cărora într'adevăr eră supus(2). 

Ledoulx scrie lui Maret, la 29 Aprilie 1812: 

“En attendant on recrute ici de miscrables bulgares et valaques pour former 
un regiment de hulans: on trouve si peu de gens de bonne volont qu'on 
est oblig6 d'employer lu violence envers les malheureux bulgares qui, dans 
la dernitre campagne, ont 6t6 oblig6s d'abandonner leurs toits pour passer 
sur cette rive-ci du Danube. 

„La 28 Aprilie o deputaţie a Divanului, în cap cu Mitropolitul Ignatie; 
in care se mai aflau Episcopii de Argeș și de Buzău, cu Vistierul 
Varlam și cu Caimacamul de Craiova, Dudescu, prezentă lui Culuzov 
o tabatieră împodobită cu. briliante, în valoare de 80.000 -lei, ca 
semn de recunoștință din partea, ţerii pentrucă, prin campania, anului 
trocut, scăpase țara de pustiirile unei năvăliri turcești. Pe capacul 
acestei tabatiere se vedeă o miniatură minunată, lucrată, de pictorul 
Mondaville, care se: află atunci în București, reprezentând Țara-ho- 
mănească, sub forma unei nimfe, înconjurată de boieri, şi oferind Ge: 
neralului Cutuzov o. ramură .de palmier. Altă pictură, pe fundul ex- 
terior al tabatierei, reprezentă trecerea, peste Dunăro.a Rușilor lă 
Slobozia, și încunjurarea, corpului turcesc. Pictorul primi dela Divan, 
pentru aceste două picturi, 300 galbeni. Figurile de pe cea dintâi 
erau surprinzător de asămănătoare: erau portrete cât se. poate de 
fidele ale lui Cutuzov, ale statului: său major și ale boierilor, chiar 
nimfa. eră reprezentată, sub. trăsăturile unei tinere doamne care se 
bucură de deoscbi'a favoare a lui Cutuzov. Pe tabatieră, se mai află 

  

(1) 1d., dela 24 Aprilie 1812,
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scris cu diamante, în limba greacă și franceză, cuvintele: «Biruito- 
rului Giurgiului» (1). Ra i SI 

Corespondentul anonim ne asigură că prezentul a fost primit de 
bătrânul Cutuzov cu multă milostivire și că el a încredințat Divanul 
despre ocrotirea lui pe viitor. ai a 

- În seara aceleiaș zile s'a, tras'la Herăstrău, locul obișnuit de.pe- 
trecere, un foc de artificii în care se aflau mai multe transparente 
cu inscripția: «Vive le Genâral Comte. Koutouzof»  : : 

La 8 Maiu, Mitropolitul Ungro-Valahiei, Ignatie, fu depus pe te- 
meiul unui ucaz împărătesc; Episcopul de Argeș fusese însărcinat 
să-l înlocuească în ocârmuirea Eparhiei. Se ziceă chiar că Ignatie va 
fi surgunit la Crimeia. Această depunere neașteptată eră datorită, 
uneltirilor Exarhului Gavril. a a | 

Dar Cutuzov, îndată cum află despre împrejurare, se duse îndată 
la Ciciagov, care luase comanda, armatei, şi puse cele mai mari stă- 
ruințe pentru ca să se revină asupra măsurii. luate. „Ciciagov luă 
asupra sa să treacă peste ordinul împărătesc și Mitropolitul Ignatie 
fu reinstalat în demnitatea lui, chiar în ziua în care Îusese depus, 

La 25 August 1812 Ledoulx serie lui Maret: | 

On presse le Divan pour les deux millions; on demande un ă-compte de 
36.000 ducats; on crase les inalheureux habitants pour avoir des chariots, . 
et certes enlever au commencement du printemps ă la Valachie 80.000 boufs 
et 40.000 paysans, c'est prâparer une famine pour Pannâe prochaine; 'car 
les terres'vont rester en partie tout-ă-fait incultes. ae 

In Divan domniă, în a doua, jumătate: a lui Septemvrie, cea mai 
deplină: anarhie; nimeni din membri nu gândiă la altcevă decât să 
profite de imprejurare spre folosul său-personal. Fostul Vistier Fi- 
lipescu se întorsese' din surgunul rusesc,' dar nu se amestecă încă 
întru nimic în trebile ocârmuirii; se ziceă însă de pe atunci că va 
jucă în Divanul viitor un rol de căpetenie (2). i 

rula 

  

(1) Această manifestaţie se potriveşte rău cu faptul că ambele Principate adresase Im- 
păratului Rusiei un lung memoriu conţinând plângerile cele mai cumplite împotriva armatei 
comandate de Cutuzov, jalbe cari făcuse pe Impărat să exclame în ziua de 6/18 Aprilie 
1812: „Je ne puis souffrir plus longtemps de semblables horreursti, Acelaș izvor ne isto- | 
risește că la plângerile adresate lui. Cutuzov de nenoroziţii locuitori ai ţerilor române, 
cum că li se iea tot avutul, acel general răspundeă: „Je leur laisserai les yeuz pour 
pleurer“. (Memoires de l'Amiral Paul Tchitchagof, publi6s par Charles Gr. Lahovary, p. 
357 sq. şi nota dela pag. 360). 

(3) Corespondentul anonim la 3 Octomvrie 1812,
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-La 24 Septemvrie st. v. sosi în București Caimacamul lui Carageă, 
Iordache Arghiropol şi ceti boierilor adunaţi. firmanuj dat de , Sultan 
noului Domnitor. „i 

Generalul Jeltuhin, care rămăsese cu ariergarda rusească, se arătă 
foarte supărat de acest pas. El merse la Mitropolie unde adună pe bvieri, 
le arată, nemulțumirea, lui în termenii cei mai obraznici, învinovăţidu-i 
că au arătat din'cale afară multă tragere de inimă pentru jugul tur- 
cesc, plecându-se sub dânsul inainte” de termenul stipulat de tractat. 

Tot atunci, încheindu-se socotelile, se văzu că 'Țara-Românească, 
mai datoriă fiscului rusesc 1.364. 000 lei, pentru cari. Divanul dădu 

_o obligaţie, îndatorindu-se să-i achite în termen de. patru luni (1). 
La 5 (17) Octomvrie Jeltuhin, împreună, cu cei de pe urmă, Ruși, 

părăsiră Bucureștii şi Caimacamul Arghiropol luă în mână toată, ocâr- 
muirea țerii. El numi Vistier pe Constantin Filipescu, Agă pe al treilea 
fiu al acestuia, Nicolae, iar pe Caliarhi Caimacam al Craiovei. 
Membri ai Divanului fură, numiți Golescu, Bălăceanu și Grigorie Ghica. 
"Corespondentul nostru zice că nu se poate descrie bucuria de 

care, fu cuprinsă poporațiunea Bucureștilor, când văzu că este mân- 
tuită de jugul Rușilor. Chipul în care poporul își manifestă mul- 
țumirea n'a trebuit să fie pe.placul Consului rus, Chirico: păpuşi 
în uniformă de Ruși și umplute cu paie fură primblate prin oraș, 
stropite cu noroiu şi apoi arse. 

Această bucurie ţină trei zile; în timpul cărora orașul fu frumos 
luminat și pretutindeni se sloboziau focuri din puști și din pistoale (2). 

LIIL. 
STATUL FUNCŢIONARILOR ȚERII-ROMÂNEŞTI LA 1810; A 

LISTA BOIERILOR DIN ACELAȘ AN. 

Am copia în Arhiva dela “Chisinau următoarele „două piese: 

A. Statul tuturor funcţionarilor Terii-Româneşti. în anul 1810 6 
cu: leafa fiecăruia. | | 

a  2mtâtua Divan. | | | 

Mitropolitul. e — Lei 
Episcopul de Argeş . . ... . . ce cb... — > 

(1) Corespondentul anonim la 14 Octomvrie 1812. 
(2) Corespondentul anonim la 24 Octomvrie 1812... 

(3) Dosar No. 1.776. te ”
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Banul Dimitrie Creţulescu . „i .. 1.000 Lei 
Vel: Spătar Grigorie Ghica (iea leafă dela Spătărie).' — 

„Vornicul Istraţie Creţulescu ....,...... 750 » 
" Biv Vel' Vornicul Constantin Bălăceane (are venitul 
Agici) . si, m. aie 

Vornicul Mihaiu Manu .......,.. 2 2 2 750 » 9500lLei 

Al doilea Divan. 

Vornicul de Țara de sus Constantin Creţulescu „500: Lei 
“Vornicul de "Țara de jos Radu Slătineanu . . .. 500» 
Vornicul lon Comăneanu. ....... pe 500 » 
Vornicul Iordache Slătineanu , . . . . . a 800 a? 

“Vornicul al Obştirilor Manolache Lahovari Na 500 » 
Vel Logofăt al Ţerii de sus Teodor Văcărescu „850 » 

_Vel' Logofăt al 'Ţerii de jos, Dimitrie Racoviţă . . 350» 2 
Vel Logofăt za Obiceiuri Grigorie Băleanu. . . . 350 » 

Vel Vornic al Politiei Scarlat! Grădişteanu o. 950 
Serdar Anton Fotind ......., a 300 » 4.100Lei 

Canaan iile Divanului. 

Stolnic Dumitru Predescu' Pe eee e 800 Lei 
Medelnicer Chiriac .... ee e. 9200» 
Serdar Petrache . .. e ce e 2 900 
Sluger Radu Condiescu ..........., 60 » 
Logofăt Zamfirache . . ..... 50 » 
Nitul Logofătul ........ pa a. 30 » 
Nicolae Calemgiul  . . o e i 40 
Rancea Logofăt. ci. 25 » 
Vtorii Logofăt ţiitor de socoteli Niculae Guliano. - 50 » 
Vtorii Logofăt ţiitor de jurnale. Dimitrie Ghica . . 50 » 
Treti Logofăt ţiitor de socoteli . . ...:.....:.. 50 » 
Treti Logofăt țiitor de jurnăle cae 30 »* 
24 Logofeţi mici a câte 20 lei şi 2 odăiaşi a. câte 

10 lei... cc. AER „ae 500 » 1685Lei. 

La Cancelaria | Visteriei. 

Serdarul Constantin Chiţoreanu Logofăt de rămășiţi. . 150 lei 
Medelnicerul Spiridon Condicar.. . ........ 100 » 

„Slugerul Bărbuceanu Logofăt de răspunsuri... . . 100 »
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Slugerul Dobrilă Logolăt de Visterie .....- 130 Lei 
Alecu Carabulea Logofăt de havalele. 200 » 
Șătrarul Dinu Logofăt de slujbe... ..-...... 180 » | 
Nicolae Logofăt al Sămeşiei .. „150. » 
Constantin Răzuncă Condicar al notelor a 100 » 
Cei ce sunt asupra notelor: 
Răducanu Filiti . PA 300 -» 
Vtorii Logofăt Alecu Vilară ..... 800. n 
Grigorie Merişescu la fân și zahară, ........ 300 » 
Slugerul Răducanu Voinescu la extracturi . 300» 
Slugerul Scarlat Logofăt de calam (?. . ..... 120 » 
Serdarul Ştefan Logofăt de scutelnici. 150: » 
Pârvu Voinescu Logofăt de extracte . .. 150 » 
Ioniță Rudeanu Logofăt de jilbi.... 7... 80 :» 
Ioniţă Rahtivan Gramatic al Visteriei.. . ..: 2 250 » 
Constantin Lămotescu Treti Vistier . . 80 » 
6 Serdari ai Visteriei.. . . "480 »! | 
Logofeţii cei mici. . cc. “4.350 Lei 

La Cancelaria Vorniciei Divanului. * 

Dumitru Macarov . . oc. 

Registrator Mârzea eee 

Scriitor Dometie Pilipousi Aa 

Registrator Ivan Solghiricicov.. ..... 

Logofătul Mihalache. .. ... Ia 
Lopolătul Fotache. ....... i i 

Gramatic Costache Arcuda. . . . . .. 

Judecătorii Departamentului de opl. 

Glucer Staneil . SCI IC a ei 

Serdarul Nicolae Seres. - e. ICR 

- Slugerul Lupea . . 

980» 

Lei 

1.820 Lei 

GIL» 

"9481'Lei 

pi
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Slugerul Constantin Greceanu .. . ....:: st 60 Lei: 
Șatrar llie Rătescu.. ......, 50 . 
Medelnicer Andrei Niculescu . . Sa : 70 :» Sai 
Serdar Stroe... ..... a i 180»: 
Serdar loan Politimu au 80! pi: 
Sluger Ilamandache Chireulescu , , 1.60» 
Șătrar Constantin Vieroșanu.. ........_ -. 50.» 
Vtorii Logofăt Alexie Vlast. ... . i BO. 
La, doi cancelarişti: Treti. Logofăt. . .. a 80 9 i 

„ Condicar . '15:»:: 975 Lei 

TR Departamentui de apte, d 

Biv Vel Logofăt Constantin” Caliarbi iai da! 300 1 Lei : 
Stolnic Nicolae Crăciun. eee aa, 190: d i 
Stolnie 'Nicai.. .......... ta a 190: nr ; 
Stolnic Ioniţă et 190 vw 
Medelnicerul Maxim Greceanu . .. .. SR “TO. it 
Sulgerul Colniino Dima . ........... 60 » 
Nicolae Chiloreanu - ae ae 50 » 
Paharnie Constantin Potind. cc... 150 » 
Medelnicerul' Constantin * Moldoveanu e. 70 » i 
Șătrarul Arabol. . a BO pei 
Doi Cancelarişti: Treti Logofăt... ....,.., BD pi. 

Condicar. . ....... „+15 >». 1.155 Liei 

La Departamentul Criminal.- 

Căminar Nistor. . ,... ti 200 Lei. 
Stolnic Constantin Carcea. Cs „190 »: 
Serdar Costache Orăut. . . 80 :».. 
Medelnicerul Costache Saclica.. ..... IRA „TO o 
Sluger lanache . .... Pee 60 »: - 
(Indescifrabil Anto . .... a 40, 

“Sluger Iordache Rudeanu.. . ......... 60 » 
Slugerul Gheorghe Artino eee 60 
lanache Catargiu 40. » 
Constantin Spadarache .. ......, o... .| 40 o 
La doi Canţelarişti: Treti Logofăt . Pi 30 

Condicar. ....... „15. »:::815 Lei
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" Judecătorii şi. Departamentul . Spitări iei a 
! END a n 

 Paharnicul Iancu Crăciun .. . Pe 150 Lei 
„Șătrarul Mateiu Popescu. ; . : i; ie e BO ti 
Canţelaristul, adică Treti Logofăt eee. "60 » 260 Lei 

 Divanud Ora îovei. 

Constantin Samurcaş Directorul Divanului. EIN „i 1.000 Lei: - pe 
Dimitrie Bibescu.. . ...... ema e 500 

:-Corniţă Brailoiu. ....... ae ae e ea D000 o 
loan Vlădoianu . e cc... 350 » 
Ștefăniță Jianu „e i ie ti 900 » 

„loan Gănescu., cc cc... 250 » 2.800 Lei 
Ia SI IN Sine De 

Cancelaria Divanului. 

Funcţionar pentru corespondenţă şi pentru socotelile 
magazinelor. . e e... ... 250 Lei 

Funcţionar însărcinat cu socotelile magazinului de fân. :... 200 » 
“Manolache Gramaticul. . . cc. n at 1509: 
Toţi ceilalți. e... 2190» 
Logofăt... ee ee ee ea 2230 

Condica. o 15 » 

Cei 8 logofeţi de cancelarie... ... .. e... 100 ii: 

Cheltuelile de cancelarie: pe lună o... .- „40. 3.1705 -Lei 

„ Depart lameutul de patru dot Qr raioza) Fi 

Drăghiciu Bibeanu eee. 60 Lei. i 
Barbu Socoteanu . . . . . n terei 60» EX SE 
Gheorghe Jianu. . mie e ci ete eat ete pt BO te rul 
Dincă Brătăşanu .. .... ae a eee ae a 40 iute 

; Logofătul Departamentului. . , . . . eee 80 00) ani 
Condicarul . cc... 10 » 250 Lei 

DI e UI N IRI IE Si TI 

Departamentul Criminal (tot Craiova) 

Dimitrie Slugerul. . .. ss... e 60Lei, ui 
Gheorghe Tetoianu . .... e... 60> 
loan Ghimpeţeanu . . . eee 40 ui |
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Grigorie Crăsnariu .. . te i. 40 Lei 
* Logofăt... cj. cc... .. SE 30 » 

Condicar. . ce i 10 240 Lei 
Total general pentru: Craiova. aaa. RR _4l%Lei 

Judecători îi “Departamentului 49 giei. 

Serdarul Niculai Cuci « î . . | DR 80 Lei 
Medelnicerul lenache Sterian . „10 »! : 

Sâtrarul Onciul îi eee eee... 50» 

Canţelaristul . eee... ei 30 » i:  '9230Lei 

- Judecători ș și condicari de pe la județe. i 

„S0Lei La 17 judecători din 17 județe, < câte 50 lei . 
17 canţelarişti a câte 20.lei.. .... ii 

Cei ce sunt orânduiți la 1braila. 

Sinzor Gaude î eo. [. .  . . | E ai 

  

- 340 » 1.290Lei(1) 

300 Lei Medelnicerul Manole. ... ... . .... . ET 

Legofătul Apostolache . .... . i -150 ». 450'Lei 

Lefile ce ce se dau. la unii şi i la alţii. ai 

Pitarul Dumitrache, Logotătul menzilurilor.. 160 Lei - : : 
19 Postelnicei .. . .. . .. 120 »::.-.: 

Iosif Postelnicel . . cc... 20 » 

Fustașii nt aa ec 200 » 
Iosif Arhitectul . . . cc cc... .. 100 » 
Tulumbagiii.. ..... Ce e. 250»... 
Avgi başa Gavril cu 4-vânători. ...... 310 » 
Polcovnicul' Maxim -Sentoler. (Marchizul de Saint . . ai, 

Aulaire). . eee ee... 600. ».. ui: 

250 » 2010 Lei 

gelhardt) .. Î cca 

  

„Cei ce sun rânduiţi talmaci la locurile tr căuitoare. 
A 

Luca, tâlmaciul B, s, Vice: Prezident Engelgară (En- 

(1) La această sumă este o greșeală în plus de 100 lei,: 

„200 Lei...
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Dumitru, tălmaciu la Visterie. și: 
Un tălmaciu la Divanul Craiovei .........., 
Un Logofăt tălmaciu ' pe lângă cinstitul: Gheneral 

ISMiOV e eee ee 
Logofăt și tălmaciu pe lângă proviant- maister ,. 

Deputaţii | ce “sunt orânduiţi. 
tai: 

Slugerul Ştefan Lăcusteanu lângă Luminaţia Sa 
Graful Glavnoe Comanduioşti Camenski , .. .. 

Iancu Nicolescu pe lângă Dumnealui Gheneral Ca- . 
menski în Hârşova.. , , 1. . 

Sluger Nicolae, pe lângă Dumnealui Gheneral fr. | 
Molaov .. e m... î. . | 

Iancul ipac pojlângă. Excelenţa Sa 
Vataful Alecu; Figa pe lângă Excelenţa Su Gheneral 

lasa d. 
Slugerul Iordache Calisteu | po: ling” laxcelenţa Sa 2 

Gheneral Lanjeron .. ... [| 
Mihalache Mavru qe lângă Dimnealui Gheneral Zas. 

i 

 Bpistaţii ce sunt orânduiți asupra carelor: 

; „Vtorii Logofit Ștefan, Bălăceanu la carele cu. boi de. 
aici din București 7... ... 

Clucerul Andrei la carele cu, boi. din Oraiova. 
„Epistaţii carelor cu boi în Focşani: 
Stolnic Constandin.. . 
Vistier Costache. . ...,..... | 
Epistat carelor ot Buziu : . 
Constantin Macul . . 

. |. . . . 

400. »: 

500” 

» 300 pion) 

93 

40 Leii: 
40 » 

20». 

60 » "360Lei 

1.000 Lei -. 

400.» | 

18.100. Lei 

zi 

i asia 

i nt 

eg a 

200 Lei 

100 » 

iti! . î. 15 7 

tit pi] 

„o: 750 > atare nd 
i-Stolnie lancul e... - e e: 1150: 9800'Lei 

. Aita i Magazieri de fân -şi de lente, - . 
Magazieri de fân: ii n * Paharnie Vasile. Iconoriu e ae „ „200 Ii. e Petru Iconomu. i , E 209;» ii 
Sandul Logofătul î. . . | . „60. » Me 

„Uniamac.. ..... ca "30 pe 
Magazierul. lmnelor Postelnie Radu: Cliticeânu! "200 '» - "090 Lei
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Inspectorii şi logofeţii ruşi dela trei menzile cele, mari:, 

e: e pp e aaa 
„București, Graiooa : şi Pocgăini. ui 

„Procopie Siderovici inspectorul : : : : . : ; : î * *199Lei : - 
ie i tat at pe dai 

Doclorii ce sunt orânduiți. 

Dohtorul Silivestru . . . cc... 250 Lei . 
Costandin .. .. ii tie tt 2509 il 
Costandinache" Caracaş e e e e îsi Put git at 950 » ul arii) 
Marul ee tie nigra i 80 n îsi 
Shina. i „2150 si ii 
Hirurg al politiei . îi Îi i rit cit op 19 ti 

Moaşa Politiei... e iei TO ee fonturi 
Andrei gherah Craiovei. .. ; : i mi i100 rii huni 

ei d ti e 80. LĂTO:Lei 

« x
 

    

    
Dohtorul inspecției linii: 

pc . ai 
IT Pa pi . ae i 

  

: Cei 'ce :se' afă Slujind la'Armăşie. oi: rul a 
ne d AR PRR PR [ee ţii 

„Viorii. Armaş: - ră tata, i ct] pa a op 60 Lei... a 

Tretii Armaş . a e 90» 
Duhovnie puşcăriei » e aaa a i DD 

Masalagii, însi:: 
29 masalagii ătaleri 3 şi vătavul de masalagiiă taleri: - :"92 » --! 177Lei 

    

  

i a TI TE it tie 

ii La Cai zacii : pământeni. i birt) 
. i zi pa ” „i tote, 

Rohmistru Dumitrovici, „. 80Lei: ur 
Un ofițiant îi e... „50 pm 
Un strejant (sic). . n cc. ptr ptiri 
5 caprari d taleri 8... pe 040 pei 

;. 80 cazaci a. taleri Bee eee 29409 „445 [ei 

  

Zapeiilor cu .Arnăuţii lor: ce, sunt -orânduiți în slujbă. . 

Pencu căpitan ce este orânduit în județul Teleorman. -. in i , 
pentru străjuirea marginii de âcolo cu 30 Arnăuţi, pe “" 320Lei i 
Angă Excelenţa, Sa Viţe. prezident: o A " Ea 

Zaharia tufeccibaşa e... IE 
20 „neferi ai săi câte 30 taleri unul .., .. + «+ a +. 6000»; i „998 Lei - 

tii 

i î8 E 
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„Toti Aructuţi, 

“In slujba: Divanului: 
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68Lei „Nenciu delibaşa, AA ca i | 
95 'neferi i-si i 97% 443 Lei 

Spiridon buluchaşa asemenea. . . . 00443 
Soter bulucbaşă asemenea . . - ai Bop iii 

"Atanasie buluchaşa asomenea.; ......:.:. 443 pi. 

Serdarul Dumitru: efor al-acestora ....: .:. . .:... 100» 1.872Lei 

„La Agie: 

2 bulucbași [ . | . ..e ta. ... , " :d0 Lej | 

2 odabaşi . cc e e e 30, a 

16 neferi ....... o .. | 128 » 208 Lei: i, 

La Spătărie: ai e 
2 bulucbași ă taleri 25 unul . c. soi: Li 
2 odobași ă taleri 22 aspri 60 unul; . 45»; 
40 neferi ă taleri 20 unul .... 800 ». 89% Lei a 
La Craiova; pe lângă Excelenţa Sa Ghe- SONT a 

neral Isaiov: Nicolae avgi başa cu 75 noferi . 910. ».Lei . 

Bimbaşa Mihale cu 15 noferi:. .:... .::.. 2109 i | 

Stefu bulucbașa'cu'38 neferi . ... .. 480»... Eu 

Stefu bulucbașa cu 28 neferi . ... . - _"310 pa su] 
lordache Căpitan cu 30 neferi .:... + 360. iri 

Belul bulucbașa cu 98 neferi . . . . . 1.2309: +: e 
Giafer buluchaşa cu 20 neferi : .:.. .: 260.» iii. ti 
Chiriţa bulucbâșa cu 10 neferi [i „150 » 8910 ». „7.873 Lei: 

pa cl a felul în 

 Ohcltueala tauri ia futi 
| ini, tz al 

Ştabul Prea Sfinţiei Sale Exarhului Gavriil . 1 695 Lei 100 aspri ii siiul 
"Episcopul armenesc . . . s e e. . „. 20, „4Q. pt te 

Cancelariă Excelenţiei. Sale, întătului pre-. PI et e 
zident e. |... . ... 1. der,» , 48. SI | ate ca - 

Cancelaria Excelenţiei Sale Viţe- preziden, 500, i | 
Comitetul Politiei ae pe ei 2360 » | 5:87 Lei 68 aspri 

O . i tie ec ud 

ui “Chelbueala > mesei cetei mai jos. ta aa ta în 

Ştabofiţer podpolcovnic Denizeov, orânduit- cu Viţe-. citi 
„Vistier Mihalache Manu . . .. cc. ir. 200 Lei: RR
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La 17 ofiţeri ce sunt orânduiţi pe:la judeţe, unul 
pe taleri 100... ... , Î. .. ;1:700, Lei. ut ua 

Lainsterelare stepe lingă PodpoleovnioulDenizeoy “ "100, r », m p 
„La un scriitor. „ipac pe lângă numitul . 140. i „240 Lei 

N La comisia cercelăloare, tert atita 

- Judecătorul .: Pee atu „300 Leis,, m 
„La 3 scriitori ) pe taleri. e e e. | et. e 450: i ui. 750 Lei 

NL N: 11 “Totalul acestor. lefi: se ridică la 51951 Lei 'bani:68. 
Obişnuitul. avaet al Visteriei şi simbriile ispravni- EET aR N 0 

cilor, sameșilor şi ale izapciilor după la judeţe, cari . . . . . istet ce 
acești bani după vechiul obiceiu se scad. din suma . . . . . iitriu 
veniturilor, i-..i -... aa Ie e era 

Dumnealui Val Vistier Constantin Varlam dela zi 
Ghenarie 27 anul 1810.: . PND Ia i „i m Aba 

„_ Din ajutorul diminiilor, adică la o diminie taleri po di i 
2.000, pe an . se e. e. ni. . : . 12.000. Taleri. DE 

Dela o tetraminie a “heszilhanelelor câte 2 2.000, ue iar 6 
pe an. ce 6000 Dr, 

Dela o tetraminie a mazilo- -ruptaşilor câte : 500, IE aa 
pe an... IDR 1.500... ip 

  

Dela ajutorul zaharelei ni ee ale e 4.000 ,;..», di 
Afară de sus numitele ajutoare. întâmplându-se s să pu 

se scoată şi alte dări iea:dumnealui şi acel avaet, .. ..  . si 
Dela, rusumaturi socotindu-se neîndoit, iar când - tra sii 

se iea îndoit, atunci se iea avaetul îndoit, bez ocnele: ... ::...: iii 
și fiindcă dela aceste două husmeturi nu este obiceiu 
a luă avaet. | i atit 

Din dijmărit ,.. e 500 » 
Din vinărit „e il eo pt, 500.1 pct 

- Din oierit . .i;...., e. |. „e. 1.000 ... ''25.500Lei 
Petrache Vtorii Vistior ce se află î în 'această! diregă- Da 

torie dela Fevruărie 1-—1810: Aa i 
„Dela fiecare, diminie câte 1.000, p5 a pai mau: 6.000 Lei! pn 
“Dela o tetraminie a menzilhanelelor câte 1.000,pean 3.000 » “iii! 
Dela tetraminie maziloruptaşilor câte În pe an . 750 » 
Din ajutorui zaharelii i i 2.000 » 
Iar întâmplându-se să se scoată i peste an şi alte au ee ta 

oare, iea și dela acele avaeturi,. . . tt
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Din rusumaturi socotindu-le noîndoit, iar când se: , 
vând indoit, atunci se iea și avaetul în. două,. boz 
ocnele şi vămile dela cari nu so iea avaet, ST 

Din dijmărit. cc... „.„ 100Lei 
Din vinăriciu . cc... . 100»: 
Din oierit... .... î. .c.. 200 » .12.500Lai 
“Stolnicul Ilie Neciulescu, Sameşul "Visteioi se află ae 

într'această dregătorie dela 10 Fevruarie 1810. N | 
Dela o diminie iea câte 750, iar pe an ... „4.500. Taleri . ,, 
Din tetraminia menzilhanelelor i iea câte 750,iarpean 2.250 ». 
Din tetraminia, breslelor iea câte 100, iar po an... 30.» 
Din ajutorul zaharelii n... a 1500 vu, 
lar întâmplându-se să se scoată “peste an şi alte aju- | . 

toare iea şi dela .acelea avaoturi. 

Din rusumaturi, socotindu-se neîndoit, iar când 

se vând îndoit, atunci se iea şi avaieturile îndoit, 
bez otnele şi vămile dela cari nu ica avaiet, 

Din dijmărit . cc... . 150 Lei 
Din vinăriciu . „cc... cc... | 100 » 
Din oierit . cc . . în eta: 100 » „8.850 Lei 

Simbriile ce se dau la şase sacafi ai Vistieriei,' - d 

adică Polcovnicului Dimitrache Ghiudaveţi și te 
Logofătului Iacovache, vechi, iar Camarașul Ian: * aie 
cul, Armaş lanache, Constantin Rachtivan şi le- : 

nache Logofăt, noi, dela Fevruarie 1810. a i 
_Dela o diminie, câte 600, pean ...... 3.600 Taleri i 
Dela o tetraminie a menzilhanelelor,:câte S00, 

iar pe an . .. . . . . ... î. .. 1.800 » 

Iar întâmplându-se să; se iea rusumaturile î În 

doit, vor luă și ei avaietul îndoit. 

Dela ocne. .. . cc. ci... . -1.200  » 

Dela vămi. . [eee ee 1.200 » ti 
Dela dijmărit . fe ea 950: ptr ui 
Dela vinăriciu «e e ce ee te 950 pui 
Dela oierit + Ceea eee ei: 2600  v. 10.700 Taleri 

Simbriile ispravnicilor, sameșilor și ale zapciilor 

după la judeţe, la diminie. 

17 căpitani ispravnici, la diminie câte 1.000 ta- 
leri, toți e. [ceccar 

Analele A. R.—Tom. XXXIL.- Memoriile Secţ. Istorice. 

  

ÎI 

|. 

a, 000 Taleri.
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17 al doilea şăzători, câte: 600 taleri la dimi-. * 
nie, toți. .... îi 

17 zasidaţi, câte 200 taleri la diminie, oi i. 

17 sameși, câte 120 taleri pe diminie, toți .. 

2174 zapeii, câte 40 taleri. pe diminie, toți . 
: Judeţu? orașului Câmpulung, câte 40 taleri po 
diminie, şi pean. . se ce i 

Ceeace face peste an (a). i. 
Din tetraminiă: menzilhanelelor “iau, afară: de 

sameși și zapcii; fiindcă ei nu au “simbrii': 
17 căpitani ispravnici câte tal. 550, iar pentru toţi 
17 al doilea șezători, câte 350 taleri; pentru toţi 
17 zasidaţi a câte 100 taleri 7 pe diminie, iar pen- 

tru toți . Dee aa ea 

Ceeace face pean p). .... 1...) 
lar amândouă sumele împreună (a). şi b). 

Vor nicia Politiei 
rt 

Vornicul: de Politie Scarlat Grădişteanu ce se. 
află în această dregătorie dela 9. Fevruarie 1810. .. 

Din tetraminia breslelor : iz 
iati 

D-lui Vornicul la o tetraminie 600 tal. iar pe an 
Logofătul Vorniciei de politie, câte. 600 taleri 

la tetraminie, iar peste an. . . . jo... 
La 5 zapcii ai. Politiei, '700 pe tretraminie, i iar 
Pee 

Logofelia breslelor. 

Visternicul Pană, Logofăt. de . bresle, vechiu. 
întru această slujbă, 

Dela tetraminia broclelor câte, 600 taleri la te- | 
traminie, iar peste an. 

“Dela banii ce se strâng întrun. an n pentru lefile. 
cesilor () pristavi e eee eee 

lar peste tot această parte.a slujbaşilor plă at Ara 
cu rețineri asupra veniturilor . 

280 

10. 2001 Taleri 

3400.» 
2.040.» i 

10.960 . » i: 

940: » 43.640 Taleri 
261.840” » 

9.350 taleri: 
Pa? it „i 5.950» 

1,700 '» "17.000 ratei 
51.000 - 

i 312840» 

„1800 Maleri 

cama 
21070» . 5,100 Valeri 

. 

  

1.800 Taleri: | E „ 

450» 19.250 Taleri 
117.950 Taleri 

871.990 'Taleri



> 
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Naamele judecătorilor şi condicar ilor de ze a județe. 

Slam-Râmnic: Dimitrache 'Popliceanu, judecător. 
Dimache Logofăt, condicar, 

Buzău Petre Căpitan za Dorobangii, judecător. 
Saac Mateiu Bucoveanu, judecător. 

Gheorghe Bilciurescu, condicar, | 
Ialomiţa „Polcovnie Andreiu Murguleţ, judecător. 

Luca Poienaru, Condicar. 
_ Prahova Ciauş Nicolae Părămiţescu, judecător. 

Iordache Bucoveanu, condicar. 
Dâmboviţa Ilie -Ponca, judecător. 

- Chidea, Postelnicel, condicar. | 
Muscel Postelnicul Manolache, judecător. 

| Ilie Treti Logofăt, condicar. - 
„ Argeș Clucer enache, judecător. ... = a 

Preda Săulescu, condicar. .; | | 
Olt * Constantin Rătescu, judecător. : | 

Firică Logofăt, condicar. ... Sc Na 
Teleorman Mateiu Berendeiu, judecător. 

Sandu Logofăt, condicar. 
Vlaşca Sluger Scarlat Greceanu, judecător. 

Neculai Manolescu, condicar.: 
Ilfov Gheorghie Mehtupeiu, judecător. 

Costache Logofăt, condicar, . ». E 
Vâlcea Serdarul Preda: Bujoreanu, judecător. . .: 

| Postelnicel Ioan, condicar. 
Gorjiu Şatrar Chiriţă, judecător. a 

Logofăt Constantin, condicar. 
Doljiu Radu Călinescu, judecător. a 

Marin Mamescu, condicar.. , SIR 
Mehedinţi Petrache Dilcu, judecător, . a 

Logofăt Dumitrache, condicar. 
Romanați Vistier. Diţa Ispravnie. ră 

Stoica Căluzerescu, condicar, 

Numele îspraunicilor de județe şi ale' asesorilor lor. 

Slam-Râmnic: Clucer Alecu Miculescu, ispravnic. 
Paharnic loan Ştirbei, : zasidatel. | 
lordache Dădulescu . >»: 3 ia
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| Buzău 

Saac 

Prahova 

Ialomiţa . 

Ilfov 

Dâmboviţa, 

Vlaşca 

Teleorman - 

Muscel 

Argeş 

Olt 

Romanați 

Valcea 

Gorjiu 

: Stolnic Gheorghie Palada, ispravnie. 

Paharnie Hristodor Niculescu, ispravnic. 
Medelnicer Ștefan Arion, zasidatel. 

Iordache Hrisoscoleo . » aa 
Serdar Constantin Ştefănescu, ispravnid. 
Căminar lancu Ritoridis, zasidatel. 
Grigorie Creţianu - » 
Iancu Filipescu, ispravnic. 
'Treti Postelnic Iancu Cozoni, zasidatel.: 

Constantin Lipoianu yd 
Sordarul: Scarlat Cerchez, ispravnic. 

Stolnicul Alecu Fălcoianu, zasidatel. 

Treti Logofât' Gheorghie Lehliu, zasidatel. 

Clucerul loan Fălcoianu, ispravnic. 
Satrar Statu, zasidatel. 

Constantin Hiot :» | 

Căminar "Dimitrie Ralet, zasidatel. 

Clucer Iancu Glava - » . 

Paharnie Scarlat Mihălescu, ispravnic.. 

Şatrar Constantin Bârlescu, zasidatel. 
lenache Stănescu op 

"Serdar Răducanu Fărcășanu, ispravnie. 
Medelnicer Iordache 'Tufan, zasidatel. 

Căminar Iordache Chiţescu ». 
Spătar Alecu Ruset, ispravnic. 
lacomi kce Ciohodar, zasidatel 

Constantin Sterian o.» 

Clucer Ştefânică, -Ispravnic.: 
Comis Mateiu Cantacuzino, zasidatel. 

Pitar Hristodor,: zasidatel.. | 

Căminar Drăghici” Otetelişanu, stranii 
„ Medelnicer Grigorie Bujoranu, zasidatel. 
Armaş lordâche: Cerchez, :» 

Stolnic Ştefan Bujoreanu, ispravnic.. 
Stolnic Gheorghe Coţofan, zasidatel. 

„ Serdar Alecu Bengescu  ..» 
Clhucer Vasile Locusteanu, ispravnic. - 
Căminar' Constantin Socoteanu, zăsidatel. 

Paharnic Stan Jianu, zasidatel.' 

Medelnicer lenache Sâmboteanu, ispravnic, |
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“Gorjiu -: 
Medelnicer Ştefan Bibescu 

-Doljiu'.'- . : 'Clucer Constantin Otetelişanu, ispravnic 
Căminar Iancu Teoharie 

Mehedinţi .. 
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" “Paharnic loan Enescu, zasidatel. 
>» 

>» 

Clucer Nicolae Glogoveanu, ispravnie. :. + 7 
Clucer Şerban Murgoşanu, zasidatel, . . .! ..:. > 
Pitar. Gheorghe Argintoianu >» “ m) 

(Această listă, este din 25 Fevruarie 1810 şi extrasă. din. dosarul 1412), 

-B. "Condica de boierii ce sunt ştiuţi. că. şi-au cinurile din vremea 
Pomniilor, până la vremea Măriei Sale:Domnului, 

;. Constantin Ipsilanti (1). 

Vel Ban. - Si 

* D-lui Dumitraşco. Racoviţă la co- 

y 
.y
 

) 

o
 

> ) 

>
 

mitet. 

„Manolachi Brâncoveanu: 

“ Manolachi Creţulescu. 
Costachi Ghica. 

, ! 

„Ve Vori nici de Sus. o 

Cost, Filipescu. biv vel vi stier 
Radu. Golescu. ; pe 

.. Ştefan Văcărescu. aa 

Isac Ralet. 

SI „Const. Creţulescu se află hale. 

Vel Vor nici de Gios, | 
A LI! 

Grigorie Brâncoveanu. 

Grigorie : Ghica la Comitet şi 
Vel Spătar.. 

Barbu Văcărescu. , 

Vel Logofeţi de Gios. 

„„Lordache' Slătineanu hale Vor- 

“nic al patrulea. 

Costachi Dudescu. 

„ Dumitrachi Racoviţă se află 
- hale. i 

d 

  

(1) Dosar No.:3773,.: - ii 

  

D-lui: Dumitrachi Bibescu Divanist 

DD 

3 ) 

3 ) 

Z
e
 

la Craiova. .: i 

„+! Costachi Caliarehi la Depart. 

de ?. ia 

* Radu Slăţineanu se, „ant hale 
Vornic de Gios.: 

Istrati Creţulescu la Comitet, 

Barbu Ştirbei. i 

“Vel. Vornici al patrulea. 

Dimitraşco. Racoviţă.. ..! 

Costachi Bălăceanu la Comitet 

Vel Armas, - 
7 

"Vel Drornici de Obire. 

-Petrachi Retorides. - * 

Manolachi se ani hală, 
ie -) 

Vel Lo gofeți de Si 

Constandin Varlam Vel Vis- 

„tiernic. m 
“Const. Samureaş ocârmuitor 

Divanului Craiovei. 

Vel Dvornici ai Politiei, 

„ Mibalachi'Manul! 
e 

ti 

N



102 it RADU ROSETTI: e: zii, 

Vel Agă... 
D-lui Grigorie Filipescu." 

> 

» 

> 

) 

» 

» 

>) 

Vel Ohicer. 

Ioniţă Vlădoianu. ..;... îi. 
Cornea Brăiloiu ! la; Divanul ÎN REDA E 

i Constantin Haralambie zasedat Craiovei. ji 

Dumitrașco Brăiloiu. 
Neculae * Glogoveanu “ „Sprav- 

nic la! Mehedinţi. 

„Vel Logofăt za. Obiceiuri. 

Grigorie Băleanu. : .: 

Ton Comănescu al doilea Divan 
ot Vornicie. ....: 

" Scărlat Grădişteanu hală Vor- 
nic al! Politiei.. 
ema 

Vel Vistieri. i 

Teodorachi Văcărescu hală Vel 

Logofăt 'de sus. - 
Ioan Hagi: Moscu. 

Va Căminari.. 

Iordachi Filipescu. 

Nestor" la: Departamentul de 
Criminal... NR 

Neculae. Văcărescu. ui 4 
Drăghiceanu Otetelişanu 

prav: 'de'0Olt.. . :.. 

Grigorie, Greceanu. PPE 
Neculae Filipescu.. 

„Alexandru, Ghica hală Vel Agă. 
Constandin Socoteani zasedat 

vit 4 

la Vâlcea. 

Grigorie: Ralea... 

Iordachi, Rasti.: e 

Dumitrachi Ralet zasedat la 

Dâmboviţa. 

is- 

  

ÎI! ce 
„i 

La 

Stanciu Bolintin :la -Depart.::r.! |. 

ud 

" Ștefănică + Die 

„Fotachi Ştirbeiu. 

“Toma Creţulescu. 
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„ D-lui Ion Rethorides zasedat la Se- 

i cueni. i! | 

'Tancu Teohari zasedat;la Dolj. 
Ei 

Vel Chucer. iii: ii? 

: la Dolj.. uzi 

Constandin Filipescu. 
 Ispravnie, la 

. Argeş. . ERE 

"Constandin Brăiloiu. 

loan Faca.i :.! 

intial 24 îi 

Alexandru, Rosăt Spăt.. la za, 
 Moldovaispravnie de Muşcel. 

Iordachi Creţulescu, îi 
“ Ion Fălcoianu ispravnic la Ilfov. 
Costachi 'Teologu. 

Constantin Oieielișanu isprav- 
LR 

“nic la Dolj." 
Mihalachi Racoviţă [ 
Vasile Lăcusteanu” „isprăv. la 

Vâlcea.  - i 

“ Alexandru Nedulescu isprav, 
la. Râmnic... ..-. 

lorăachi Golescu. 
CI 7 îe nt) 

val Paharnici. i: i 

Costachi Rosăti - Ș 
Neculae Golescu. 
Scarlat Rosăt. i bi: 
Ioniţă Creţeanu. ui 
Ioniţă Știrbeiu zasedat la Răm- 

„nic. - 
Gostandin Grădişteanu.i 

Joniţă Gănescu zasedat la Gorj. 
Ștefan Catargiu. 
Grigorie Romani. 7 -- „i::,
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» 

ARHIVA SENATORILOR DIN CIIIŞINĂU, 1V, 

pei 

Stăncuţa Jianu zasedat la VAl- 

cea; „ 

Scarlat Mihălescu i ispravnic la 
Vlaşea. si.) 

Ştefan Belu. 
Alexandru Creţulescu + . 
Pană Costescu. „ 
Manolachi : Hrisoscoleu. 
Dumitrache Neculescu.. 

Ilie Capichihalea. 
Mihail Filipescu. i 
Alexandru. Comăneanu.: 
Hristodor Neculescu i isprav. la 

Buzău. ..:;.. 
Iordachi “Negrea... --.:. 
Neculae Ialomiceanu. . : 

 Dumitrachi...: RE: 

Gheorghi. Si 
; „ Gheorghi Neculescu. 

Iordachi Baioroglu. 

Constantin: Fotino. 

V, el Stolnici. 

Grigorie “Asan! 

Grigorie Paleologu. : î 

Dumitrachi Ştrheiu,! i 

Ioniţă Bălăcescu. : 

LI 

Dumitrachi săn Medelnicer er Ste- 

fani; 

Costandini Caragea. | 

Neculae: Creţeanu.: - *! 
Alexandru Negulescu sameş al 

Vistieriei. -- 
Costandin Predescu. ' 

Ghiţă Palada i ispravnie la Dâm- 
“Doviţa. 

Alecu Fălcoianu zasedat la Ia- 

lomiţa. - i   

D-lui Enache zet' Razu.:.. . iii 

Grigorie Doni.: ..:. 

Di 

> 

>» 

» 

>» 

» 

>» 

>» 

“Neculae Seresli. 

: Sandu Golescu. :... 
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Costachi Câmpineanu. :! 
Constandin Cioran. 

Alexandru Filipescu. 

Șerban Grădișteanu. ! 
Grigorie Grădişieanu.., 
Ștetan Bujoreanu b 
„Neculae; 

Vel Dommis, ” | 

Matei Cantacuzino, zasedat la 

“ Argeş, aa 

” Vel Serdari. 

Necolae zet' Evydochim. : 

Costachi Mihalachi. 

Dimitrie Poliz. 

Neculae Diamandi. .:." 

Șerban Racoviţan. : -! 
Vasile Isvoranu. 

Mihalachi Arion. -: 
Mihai Greceanu, 

Stroe -'Lărnoveanu. 

Chiriţă! Căplescu. :.: - 
Scarlat Cerkez isprav. la Dolj. 
Costandin Chitoreanu calemgiu 

al: Visteriei la rămăşiţuri. 

Costachi Nedeianu. .:-! 

Andonachi Menea, n 
» Iordachi Deşliu. 
Anton. „i a 

Irez Bujoreanu. -.1::::. < 
Constantin Hagi Pascali. 

; Iordachi Neculescu..: - 
Răducanu Caramanlău. 

Neculae Lăpănescu. .: 
Petrache Gorne. *:
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D-lui Constandin!: Orescu. ..: 

>») 

>» 

1: Gheorghe Fican. .. 

Costandin Cernăvodeanu. 

Răducan „Păroășan ispravnio 
la . ui RR 

Asanachi Robescu.,. 

  

Iamandi Filitti Brat. piscop 
Buzău. î. 

Spirea Brat.. * 
Neculae Saigiu. „i... 
Neculae 'Topliceanu.. - - 
Constandin Vulturescu. 

Andon -Baruș. !: 
„: Iancu, Cocorăscu. 

Mitra. 

_Răducan Orăşan ispravnic la 
Curte. m i 

Constandin: Creţulescu. 
Stefanachi “Teodor calangiu al 

Vist. la' scutiri... : 
lani Neculai. :. „jiu 
Manolachi . Caridalevs.. 
Barbu voigoreanu ta 

. i Pe 
.t i ate 

Vel Aeăenicri, ! II 

Constaiain! Păean.. par, 
Scarlat, Romineti. ; i 

  

- Chiriac Arbăt. «i;.....: 

"+; Iamandi zet Fote: vameş 
Teodor:Arcuda.;.:-;;.. 
Mateiu . Dupălniţa.. 
Grigorie -.Merişescu calemgiu 

la făn. Ratia e 
Neculae Roşca. .:!: i...: 
„Constandin. Caclica. +... 
lanacachi $ âmboteanu isprav, 
„la Gorj. miei, 

Gheorghe Mărcunțanu. 
Dumitrachi. Costacopul. 

- 

  

D-lui Săvastian. îi ci 

y 
3 

g
g
 

3 
9 

5 
3 

5 
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ş 
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y 

y 
z 

3 
3 
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_ 
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“ Costandan loan, 

„*Nicoli, 

„Simion. Neştenar, .- :r : 
Costachi Brezoianu. 

" Alecsandru! Vilara... De 

Costandin Almăgeanu. 

Necolae Gigărtu; ::...:-- 
Manolachi.. : N 
Alexandru Pale. ': 
Ioniță, Boerescu. 

Ioniţă Colfescu, 
Gligore Palade. . : .ii 
Gligore Jianu... 

Sandu Cărnăţanu;: „ii. 
Costandin Moldoveanu.i; 
Chiriac i Divan... .::: 
Alexandru: Lămoteanu.: 
Spiridon condicar al Vist. 
Gligore Bujorescu : zasedat la 

Olt, : a 

Iordachi .....; asodat; la Te-: 
leorman. Sa 

lanacachi Sterian. : . ,; 

Matei Greceanu. 

Ioniţă .Sefendachi. 
Dunmitrachi Broșteanu.., 
Ioniţă Socolescu.  . . 
Mihalachi Caplii. .. ,... 

„Anton. .. . 

“Stefan Arion zasedat la Buzău, 
Costachi Micșunescu. Ea 
Petcu Cărsardar.. a. 

„loan Cărlova. ..: 

Andrei Bănciulescu. ; 
Panaite ot Buzău. . . 

| ti 
Răducânu Bengescu. 
“Zamfir Băltescu... |... 
Ianacachi Panaitoglu.”
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„Vel Slugeri. 

D-lui Panaite Bibeanu. : 

„) 

» 

3 
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3 
y 

3 
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Ioniţă Meruşescu, 

Amza Jianu. * 

'Toma Palat zet. Cărstichi, 

Neculae Bălăceanu. .. 

Răducanul Greceanul. 

Scarlat Stoenescu calemgiu la 
Vistierie, la alișvelişuri. 

Neculae zet Mănăilă. 

Scarlat Isvoranu. : 

Scarlat Greceanu. - ; 

Neculae Brăiloiu. ....:.. 

Dumitrache Cornelie. ; 

Daniel. e i. 
Costandin Lupea. 
Iordache Rudescu. 

Gligori Tăutănescu.  . 
Gheorghe Mehtupeiu.. 

Dumitrache Lerescu. . : 

“Răducanu Poenaru condicar 

la Divan... ..: 

“Costandin Mânăilă. 
Constandin Dragodan. 

Barbu Dănculescu calemgiu al 
"Vist. la răspunsuri. 
Scarlat Chiţoranu. 

- Aliesandru Mincu. 

Mihaiu Bărbătescu,. 

Dragaceanu - Borănescu. 

Neculai Anton. ': 

' Stefanachi Giurescu. - 

Enache sameş Mehedinţi. 

Constantin Bucescu. . 

Anastasie Urlăţeanu. 

Iancu -Maimaroglu. “ 
Gheorghe Boldescu.: .: 
Gheorghe . Balan. 
Neculai Panaitoglu.. :! 

D lui Dumitrachi Topliceanu. i. -: 

> 

> 

>» 

» 

» 

» 

» 

Iordachi zet Dascal Dragan. 

Iordachi Beceru. 

Zamfir Băltescu. -. . 

lamandachi Carcalechi.: 

Neculae Chitescu. 
Neculae Greceanu. . 

" Costache Greceanu. 

Ioniţă Grecianu. 
Costachi Paraschivescu. + 

Răducanu Voinescu ectractor 

“al Vistieriei. 

Marin Butculescu. : 
Filipi Poşte Lenş... -:! 
Iordachi gramatic sân Starosti. 

Constandin Bălteanu. - 

Dragomir Iliescu. 

Gheorghe - Văleanu. 
Costandin Oietelișanu, - 
Drăghiceanu Babisc... -! 
Gheorgho Crasnar,:! -! 
Ştefan Brăiloiu. îi 
Stefan Lăcusteanu, mi 
Teodor. „i i 
Dumitrachi Borănescu.. 
Andonachi. 'Teohar. 

Stavri. 

Iancu Fotino. 
Grigoraş Brailoiu. 
Constandin sân Eelisiarh, 

loan Trapezundes. 
Toma  Sefendache. :.'.: 

Vel Pitari, 

Constandin Vlasto. 
Valce -Ogreziănu: - 
Dumitrache Căldărese. 
Dumltrachi 'Hatmanescu Lo- 

- gol. asupra mensilurilor,: 

po
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D- lui i Ioniță Rafailă vtori Logot.. la 

» 

». 

>» 

» 

„Divan. 

“Stanciu -Bişescu. 

Nică Vlădescu. : 

Iancu 'Condicar. 
Petrachi Apostol hale vtori 

Vistiernic. '; 
Ștefan Voinescu calamgiu la 

Vist. Ioniţă Lipănescu. 
Hristodor Balan zasedat. 

“Iordachi Caramenlău. '. 
Alecsandru Văcărescu. 
Panaite ot, Samurcaș,': 

Gheorghe Argintoian.. 
Iordachi Drăgoescu.i. 

Lambru.; 
„Alecu Romănescu. ... : 

Gheorghi isprav. de curte. 

Dumitrachi Berendeiu: 

Gligori Gărboveanu. 
Răducanu Stănescu. .:: 
Ioniţă Ghimpăţeanu.. :- 
Ioniţă Jianul. - s; :- 
Haralambie. ! 
„Nicolae. ot Banul Scarlat, 
loan Gigărtu.. ' 

Vel Șalrari. : 
* 

„Gheorghi Coţofanul. - 
loan zet: Merișescu.. 
Neculue zet Arion.  , - 
Gheorghe Socoeanu. 
Constantin, Vieroșanu. 
Nicolas . Mihăilescu. 
lanachi Bădulescu. 
Caloean, Pleşoean. .: 
Matei Popescu. ...: ..-: 

„Ilie. Ratilescu.: 
„Stati Condorat zasedat la Ilfov.   
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D-lui Răducanu Safendachi. 

>» 

>» 

>» 

: Zane Brătianu... .. :. _ 

Iordachi Araboglu. 

Dumitrachi Slătineanu. 

Costandin za bresle: slujito- 
reşti calamgiu. 

Gligori Sanoiul. 
Stavri. 

- Alexandru Deacu | 
“ Costandin Calistrat. - 

Neagu Drăgulănescu. 

Matei Greceanu. * 

Ioniţă. Șonţu. - 
Gheorghe Vlădescu. 
Anton. ai 

Neculae Giurescu. | 
Ștefan 'Tămăşescu. 
Constandin Mavrodin. 

Chiriţă Cad. i 
Toma Deleanu. : 

" Grigori Negru. 
Constandin Băjenescu zasedat 

„la Vlașca, 
Enciul. a 

Vel Cluceri za arie. . 

Iamandi Racoviceanu. 

Ștefan sin' Pahar. Alexandru 
Barbu Viişoreanu. 

Ioniţă Greceanul. . 

Mihalachi Dădulescu. 

Iancu Glava, zasedat la Dâm- 
boviţa. ” 

Costea Iliaș. 
Neculae Zăhăreanu. 

Iordachi Mavrodin: - 

Oprişan Darca. 
Gheorghi. Vărzariu. 

“Enachi Petrescu, î;:..
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D-lui Panaite ot Cămpina. i. iii: 
» Iordachi Parepa... i. 

Vel Isprawnic za Curte. 

» Constandin.' 

pt Pai Li pi 

Vel Vameşi. :.1:: 

ti >» Dumitru Lambru: : 

» Nicolae Jico Medeln. Stalni. 

» Anastase Ghiaţă.'! 
» Marcu, 

"Vel Camaraşi za Ocna. 

»  Panaite ot Hagi Moshu.: 
„» ancu,. 

Viorii Logofeli ai Divanadui- 

«Barbu Brătăşianu. ': 

»  Constandin: 

» Ştefan Bălăceanu.. : 
» * Alecu Vilară.: i 
»  acovachi... i. 
» Alexandru Vlasto. 

»  Neculae:luliano. 
» Constandin Broşteanu. 

[i 

Vlorii Logofeli za . Obiceiuri, 

» Dinu Cratoiul.: A 
>» lanachi Hafta. e: 
»  Marinache Orăşanu. 

Vlorii Vistieri. .'! 

» " Constandin sin Pop Filachi. 
» Pascal Bogdanliu... 
» . Niţu Măldărescu. 
»  Constandin: Brătianu. _ 

» Stoica Urlăţeanul. ... 
»  Constandin. Borânescu. 
>» “Gligori Onopeanu.   

> 

Di. 

>» 

» 

Y "D-lui .Scarlat! Greceanu. ! ;: 
Neculai. Perioţeanu. tt 
Constandin Prisiceanul: 
Gheorghi Arseni, . ..., 
Manolachi za Spital. . . 
Constandin Străţeanu... | 
Dumitrache. Drăgulenescu. 
Iliescu Carabulea. 

" Iamandi. săn Post. Anton. ; 
Păna Băbeanul .de bresle. 

Manolachi Radu. 

Constandin săn Post. „Anton.. 

Temeli. : 

'Searlat Măinescu. 

Petre Cotărescu. 
Răducanu Hrisoscoleu.:i 
Niculae săn Dragoman Manuc. 
Mihai Lecsandrescu. 

Ioniţă săn Vist.. Filipescu. 
Alecsandru Paraschiva. ! 

Ioniţă Bălăceanu. 
Iordachi Vernescu. -. -“! 

Ursachi. | ! 

Neculae Teodor. 

Diamandi Arsenie. 

Niculae sin Logof. Samurcaş, 
Ştefan: Măicănescu. 
Zamfirachi. .: 

Vtorii Postelnici. 
-. Gligori Ghina. - 
Ghiorghi săn Tearah. .: 
Costachi Cozone;: 

ii 

Vel Căpitani za Dar abani. 

Neculae zet: Sterian... NR 

Petre. | 

Constandin săn Cluceru Lupu. 
Iordachi Ungurelu. 

Răducanu: zet Loghin. i
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Vel Căpitani za Logofeţi. !. 

D-lui lanachi Mardagiu. 

> Mirce Perieţeanu. 

Teodorachi. 

Constandin Teodor. 

Antonie Hiot. 

“Stan Cogălniceanu. 

„Vtorii Logofeţi ai Divanului. 

>» 

>» 

» 

> 

>» 

Șerban Budişteanu.' 
Marin ot Dudescu. 

Ioniță Furduescu. ' 
Răducan săn' Clucer Dumi- 

trache. - 
Danu Basma. , , 
Constandin Produlescu. ! 

Zamfir ot Craiova, 

Gheorghe Cernăteseu. + 

Petre. : i 

Părvu Grăncescu: 

Răducan Dărvărescu. : 

Neculai Stan. 

Neculai Nica. 

Gheorghi Lehliu. ... .: 
 Răset za Vălce. 

Constandin Boteanu. 

Zamfir za Divan. 

Gligori Izvoranul. 

Sandu Dascoveanu. 

State sin Ban Costachi Ghica. 

Ilie sin Muscel. - - 

Alexandru Olănescu. - 
„Răducanu Tocilescu. | 

Anastase brat Vlade. 
Grigori Drugănescu. - 
Petrachi sin Creminalion. 

Nica Musceleanu. 

Ioniţă ot Episcop Buzău. 
Constandin Andronescu.   

D-lui Grigori Greceanu. ARE 
Ioniţă Rudeanu. - 

Hristodor. 

loan Broscar. 

Vasile ot Gorj." 
Matei ot 'Teleorman. 

Mihai Rămniceanu. 

Dincă Bărsescu. . 

“Matei Nenișor. . - 

Constandin zet Roază. | 

Viorii Logofeți za Obiceiuri, 

Teodorachi Cloșcă. - 

Viorii Vistiernici. 

Barbu Movilă. 

Costachi Razul. | 
Constandin Fărcășanul. . 

Const. Bălteanu. | 

lamandi Dicamenge. 
Ioniţă Stanimirescu. 
lordachi Gănescu. 

Neculae Popescu. 

Hristodor ot Filipescu. 
-"Tanasă Petrescu. 

Toma ot Ban Racoviţă. 
Matei Bucoviţ. - 
Hristache Potlogeanu. 

'Tanasie Coroleanu: 

Părvu  Merișescu. 

„loan Ungureanu. 

Gheorghi Poenaru. 
loan Gerescu. | 

Gheorghi Şonţu. 
Răducanu. 

Barbu Dăsculeţu. 
Ion sin Medel.Constantin Iipodi.
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Logofeţi za Vislierie. - 

D-lui Done Coţescu. 
» 

» 

>» 

Enachi săn Gramaltic.. 

Vi. Postelnici. 

Vasile Cioran. 

Iacovachi Omera. 

Logofeți za zapcii spălăreşti. 

» 

» 

> 

» 

>» 

>» 

Ioniţă Stoenescu. 
Ioniță Voinescu. . 

Logofeți za iruslele (2) Agiei. . 

Grigorie Stoenescu. 

Ioniţă Grigoriu. 
Nitu Lămotescu. 

Niculae Pardalos. 

Niţă zet Petrescu. 

Vtorii Logofeţi za Polilie. 

Iacovachi sin Ifrim Loghin. 

Panaite Moscu. ! . 
Marin sin Nică Logof. 

Mihai sin Varlaam. 

Valaji za Aprozi. 

Mihai zet Clucer. 
lancul. .. 

Slarosti za neguțitori. 

Asanachi. 

Valaji za Divan, 

Costachi sin Pahar. Alicsandri. 
lanachi sin Dragomăneasa. 
Iordachi Stirbei. 
Duonisăi.   

D-lui Neculae Căţoritu. 

>» 

>» 

>» 

» 

Vataji za Vistierie. 

Grigori Filipescu. 
Gheorghie Bilteanu. 
Șarban ot Ban Costachi Ghica. 
Petrachi ot Vistier Varlaam. 

Vataji za Paharnicei. | 

Dimitrie Papira. 

Vel Căpitani za Cazaci. 

Dumitrachi Balaura. 
Dumitrachi Stoineseu. 

Vasilachi Chinopsie. 

Sandu Varzaru. 

Drăgoi Babia. 

Diamanâi Zihnos. 

Ianachi' Lăcușteanu. 
Neculae Dărăscu. 

„Neculae ot Tărgoveşii. . 
Ioniţă Străchinescu. 
Ioniță Gănescu. 
Diamandi brat Iconom. 

Constandin Brezianu. 

Grigori Bedma. * 

Matei za Politie. 

Stato Lambru. 

Urmuz. 

Radu Lăcusteanu. 

Constandin za Săimeni. | 
Dumitrachi Tetea. 

Anghel Piscupescu. 
Constandin pristav za Cioeli. 
Dimitrache Ghizdăveţii. 

Scarlat Dăscălescu. 

Barbu 'Provat. , 

Dumitrachi Gărboviceanu. 
loan za Tărgoveşte. | 
Constantin za Podari. |.
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D-lui Dumitrachi za Cioeli. 

» 

» 

Zamfir Isac za tărg. 

Teodorac za..... 

Matac..:.. za vănători. 

Hristache za Cerneţi. | 
Ilie Cocănea, za tărg. 

“Iordachi za "Tărgoveşte, 
„Neculae Anton za Podari. 
Barbu za Podari. 

Ştefan za vănători. :: 

Costa za Tărgoveşte. 
Costachi za Tărg. 

„Matei za Cioeli. 

Matei. 

Ştefan .Bărisoc. 

Mihaiu. | 
Fotachi. 

Ioniţă Hătmâinescu. 

Ioniţă za, Calarași.. 
Costandin :za, Valce. 

Dinu Crăiniceanu za Cerneţi. . 

Neculae Baleoiu. 

Iancu. 

Istrati Sălișteanu. 

Moisă ot Văleni. 
Patrichi. 

Iordachi Baloga. 
Ioniţă Plăvieanu. 

Ioniţă Dămboviceanu.. 
Mihalachi. 

Costachi Petresco. 
Vasilache Negre. | 
Panaite za Tărgoveşti. 

Alecsandru. 
Hrisof. 

Vel Ceauși. spătreşti. 

“Hristea, Cărca. 
Dumitrachi Mihailescu...   
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D-lui Alexandru Palahi. 

» 

>» 

> 

>» 

>» 

Constandin Ilieșanu. 

Vel Ceauşi ageşti. 

Gheorghe 'brat Şatrar. 
Gheorghe. 

Neculae zet Chitora. 

Viorii Comisi. 

| Gheorghe Chiţescu. 
Leonard. 

Ianachi. 

Vtorii Pitari. 

Geane Orășanu. 
Marin. E 

Neculai Blehan.! - 

Atanasie, ' 
lani Grecu. 

Stan Repezeanu. 

Viorii Armaşi. 

Dumitrachi Viișoreanu... 
Anastase Mitrachi, 

Teodor. 

" Dumitrachi Livezeanu, 

» 

> 

„» 

> 

> 

>» 

Răducanu Sărdănescu. 

Hristodor Sevescu. 

Grigori. 

Dumitrachi Zăteanu, 

lanachi sin Dascal Ioan. 

Dumitrachi Paşalău. 
Ion. 

Şerban Magheru. 

Vtorii Comişi,. 

Costandin sin Sarale.
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'Vlorii Sulger, Ia Viorii Armaşi. 
D-lui Dumitrachi. | D-lui Canela. ă 

i | » "Toma Moldoveanu. 

IV. | 
AMĂNUNTE ASUPRA STĂRII FINANCIARE ȘI ECONOMICE A TERII-. 

ROMÂNEȘTI DELA 1808 LA 1812. 

Veniturile 'erii- Româneşti. pe 1806. 

A. AĂrenda ocnelor .... a. RR a Lei 500.000 
B. Arenda vămilor. . cc aaa» 850.000 
C. Dijma albinelor, tutunului și a porcilor a... ma 250.000 
D. Oieritul .... Se i a... » 850.000 
E. Vinăriciul cc. aaa n 200.000 
F. Dela ţiganii. domnești. . cc... ss» 100.000 
G. Birul țerii câte 92 — 100 lei de cap dela 55.000 con 

ribuabili. a » 5.500.000 
HI. Birul extraordinar dela acelaş număr de contribuabili 

a câte 7 lei 28 parale do cap. cc cc. » 423.000 - 
I. Haraciul obişnuit dela acelaș număr de birnici a câte 7 | 

lei pe an de Dirnie ni » 885.000 
J. Contribuţia pentru menziluri (poştei, câte 11 lei de birnic, » 605.000 

Peste tot Lei . + 8.663.000 . 
Toate aceste sume, afară de cele sub E,H,I și J, cari sunt întrebuințate 

pentru așă zise boilicuri sau predări de proviziuni pentru Constantinopole, 
intră în Camara, Domnească (1). 

“Veniturile Țerii- Românești pe 1808 | (2). 

A Oonele . -. ce e 4834000 Lei 
B. Vămile eee 950.000» 7 
C. Dijma albinelor, tutunului, porcilor .. ,...... 171.000. » 
D. Vinăricul . . ..... IE EI 100.000.» 
E. Oieritul. ..... Ce. Cu „200.000 .» 
F. Ţiganii domneşti. . . .. e ; 100.000 » | 
G. Birul obştese câte 3:/, lei pe lună de cap pentru 28.000 (3) 

birnici cc RR MR 1.176.000 » 

  

(1) Corespondentul anonim din București. 
(2) Ibid. 

3) In doi ani numărul contribuabililor scăzute deci Ja jumătate.
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H. Contribuţia pentru poște câte 11 lei de cap ... . . . 308.000 Lei 
[. Contribuţia pentru întreţinerea, spitalurilor și altor tre- | 

buinţe ale armatei rusești, câte 89 lei de cap... .... 2.492.000 » 

Total . . . 5.231.000 Lei 
La care trebue adaos contribuţia în fân, orz şi lemne, care se suie la 

cel puţin 2.000.000 lei și nenumărate transporturi şi întreținerea soldaţilor 
ruși cu toate cele trebuitoare afară de pâine şi carne. 

Lefi le Terii- Românești pe 1808. 

Inaltului Divan al boierilor Valahiei ....... „88.70 Lei 
Vistieriei, slujbașilor ce poartă cancelaria fiscului .. . . . „27.110 '» 
Slujbaşilor cancelariei Divanului. . .:..... a i 18535» 

Judecătorilor din judecătorii, adică ai departamentului de opt, î3 
de şapte şi ai Criminalului : aici în Bucureşti a . 22035» 

| Poliţiei înalte (Spătărie) ...:. ....... ada 2.900 
"Poliţiei celelalte (Agie).. ...... ae 22500» 
Arnăuţilor Spătăriei . . se 8347 

Do Age te... Ia a 2.848 » 
Logofătului pașapoartelor şi al podorojnelor, 11920» 
Administratorilor spitalelor .. . cc... „12660 
Administratorilor transporturilor | pentru slujba armatei impe- aa 

riale TUsești cc 1.900.» 
Agăi Pantazoglu, Marele Gramatic al fostului Domn Ipsilant, 

pe două luni: “Ianuarie şi Fevrnarie. ,... „2.100 » 
Mehmendarilor rânduiţi pe lângă generali şi lagăre. . . . 12.600 » 
'Slujbaşilor poliției... i. 18400 
Canţeleriștilor, adică scriitorilor ruşi şi francezi . . . . . 13.033 » 
Proviant meșterului Krulikovski și cheltuelile de cancelarie . 3.801 » 
Medicilor de oraş din Bucureşti ......... . 4.921 » 

““Tulumbagiilor . . cc. . 3.000 » 
Fustaşilor +... . DD RR „2.000 » 
Postelniceilor . ” 2.160 » 
Mahalagiilor (zapcii peste mahalale) Ce 594 » 
Duhovnicului puşcăriei ....... 60» 
Neferilor cari fac slujbă în țară... . . 4,632. » 
Celor însărcinaţi cu furnitura lemnelor de foc . . . ... 1.800 » 
Lui Sinior Gaudelea „........ a. 59500» 
Lui Hadji Nicolae scriitorului ture . . ...... 2890» 
La 2 tălmaci, unul pe lângă Vistierie și celălalt pe lângă 

Excelenţa Sa Generalul Miloradoviei.. , scie... 620.»
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 Lefile din târgul Craiovei: (Divan și celelalte) . . . . .:. 35256 Lei 
Alocatia strălucitelor Beizadele ai: căror, părinţi a au fost în Se 

„vremea lor'Domni . ...'. DE ei 560. 
Alocaţia Domniţelor şi a văduvelor de boieri pensionat, „4800 » 
Alocaţia copiilor de boieri şi a jupâneselor având pensii . 18.210 »:: 

„Retribuţia ispravnicilor. şi a zapeiilor de. plăşi, conăicarilor 
și judecătorilor. precum și obişnuitele avaeturi pe anul 1808. 309.896 » 

Total. . . 601.701 Lei 
In cele două Divanuri intrau boierii cu rangurile următoare: Vel Ban, 

Vel Vornic al 'Ţerii do sus,: Vel Logofăt al Țerii de sus, Vel Vornic al 
“Ţerii de jes, Biv - Vel Vornic, Vel Logofăt al Ţerii de jos, Vel Vornic al 
doilea, Vel Vornic al Obştiilor, Vel Postelnie, Postelnic, Gramatic Postelnic 
şi Vel Vornic al Politiei. : 

Printre funcţionarii - Departamentului Financelor erau: Logofătul rămăşiţe- 
lor, Logofătul capacului, Condicarul, Logofătul de răspunsuri, Gramaticul 
Vistieriei,. Logofătul. sămeșşiei, Logofătul de slujbe, Logofătul breslaşilor şi al 
mazililor,: Logofătul havalelelor, Logofătul jalbelor și 17 Logofeţi de' scripte. 

Printre Beizadelele ajutate vedem pe: Racoviţă, Grigorie Ghica, Constantin 
Caragea, Domnița Ecaterina Mavrocordat, Domnița Ecaterina Carageă, 'Dră- 
gomănița Suleica Ghica, Elena; Brâncovanu, Vorniceasa, Elena Ipsilanti, Sma- 
ragda Filipescu, Ecaterina Fălcoianu şi Logofăteasa Elena Bărcănescu. 

După partea II. Condică de-toate veniturile 'Țerii Valahiei ce s'au “adunat 
la Vistierie în cursul anului 1808, cum înlăuntru anume se arată. Din 25 
Aprilie 1809, cuprinzând 25 file, « suma veniturilor Valahiei pe anul 1808 
se ridicau la 3.650.415 lei (1). 

Cheltuelile pentru întreținerea armatei  mptrteş Sau ri- : 
dicatla... .... eee aa atat 2.626.627 Lei 

Alte cheltueli pentru armata de garnizoană '.'.:. . . „ 154888: 
Cheltueli pentru iii ee eee ae „959,547 - 
Rămășițe în județe -: ae 11844192 

a a "total 3.925, cai 
In anul 1808 (3) lacurile sărate au fost date în arendă pentru suma de 

341.000 lei. 

(1) Condică cuprinzătoare “de toate lefile ce s'au plătit dela Vistieria, Principatului 
Valahiei pe un an întreg leat 1808, cum înăuntru anume se, arată întocmai după cum 
Sau urmat, Extract Halippa' în 'Tpyau, |. 

(2) Cheltuelile ce s'au urmat în tot cursul leatului 1808: cum în lăuntru, într! această 
condică se arată. Din 15 Aprilie 1809, pe 34 zile. - - 

(3) No. 70. Despre arândarea industriilor sării in 'Tara-Românească. 1808. Ibid., 364. 

Analele A, R.—Toni. XXXII—Memoriile Secţ. Iatorice, 8
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» „Toate stabilimentele „se găsiau 'pe moșiile aparținând mânăstirilor:: Logo- 
fătul cel Mare (?), Sfântul::Panteleimon și Mărginenii. Cel dintâiu primiă 
dintr'aceste venituri un ajutor de 3.000 lei, al doilea 2.500 și al treilea 1.000.. 
Exportul sării peste Dunăre -'eră -Gprit afară de cel -pentru:: Serbia.” S'au 
exportat în Serbia 2 milioane ocale' sare. . : i... ia 

Căminarul (1), funcţionarul otcupciu al accizelor vinului și tutunului, trebuiă, 
să plătească arendă pentru slujba lui; Pantazoglu: dădea pe dânsa '10.000 lei 

e an.: ! pi ' - , 
P In anul 1806, cu prilejul năvălirii în: Valahia alui Pazvantoglu, Divanul 
"neavând la dispoziţie. bani spre a: pune capăt năvălirii acestui! crud dușman, 
porunci Vistierului să împrumute. bani dela negustorii; ruși: şi austriaci :ai 
oraşului. Craiovei. Aceştia consimţiră ;bucuros, aduseră 50.000 lei în naht 
și mai predară proviant în valoare de 11.893 lei şi : 15 parale, îmblânzind . 
astfel pe Pazvantoglu. şi mântuind Principatul de o primejdie amenințătoare. 

„ Această, datorie, fu achitată numai în' urma a nenumărate reclamaţiuni din 
partea :Agentulului! austriac, tocmai pe la sfârşitul ocupaţiunii, ruseşti (9). 
„Din Divanul Valahiei făceau parte-următorii boieri (3), numiţi. în posturi de 
ale Curţii Domnitorului, Ipsilant; şi. cari, : după depărtarea lui, urmau a 
primi -leafa pentru slujbe de. Curte:... ..,, Ia IEI IN NR 

Hatmanul e ee e ee ee i 112.000 Lei... 
Marele Postelnic ... + e ji iu „18.100 -:«.,.; 

„Vel.Clucer. ... . sa ete eta ta :.8.000..» 
„Vel Camaraș + e see cea e e ne e cae 8000 9 i 
Vel Paharnic:.:: e ee ea ee 111.920 î:9,, 
Vel Stolnie ... cca ati 200.900 :9 
Vel Comis. . .en c ci ee pe = 

„Vel Sărdar. . e eee e a eee ee ea 1200 pu 
"Vel Gramatie cc, nara 16.000 «n 
Vel Portar. . . . o ta. o, 
Vel. Medelnicer . . . ee eee iat 1.200 », 

Vel Sluger 2 1200 » 
Vel Pitar. cc E ii 

' : E i : a : ul 

; 

d 

SR LR a aa! Pi 

  

(1) No. 83. Despre veniturile slujbei de Căminar şi dacă această slujbă in Valahia a 
fost într'adevăr dată D-lui Pantazoglu, de către Principele Ipsilant, ca despăgubire pentru 
cheltuelile făcute pentru trebuinţile, armatei ruseşti. 1808. Ibid., p. 368. PE 
” (2) No,.127. Despre satisfacerea negustorilor, austriaci și ruși trăind în Craiova în cecâce priveşte sumele luate dela dânşii în timpul năvălirii, lui - Pazvantoglu în Valahia, spre a pune capăt cruzimii lui, precum şi, pentru proviant. 1808. id . ; 

- (8) No. 130. Despre desființarea în Valahia a slujbelor privind persoana festului Dom= nitor, 1808, .., . DI i ae 
Ne pi sa
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Vel Satrar ea d aa 190 Lei: 
Vel Clucer za 'Arie 790 

Al Doilea Postelnie. . ec cc te 1800 o 
„AI Treilea Postelnie. . . .:... - a. 960 »-. 
So cheltuiau astfel 53.010 lei pe an în n neființa Domnului. «Printre slujbele 

Valahiei», scriă Cușincov Divanului, «sunt multe cari privesc numai pentru 

persoana Domnului şi. cari. slujesc numai Domnului şi cari acum nu mai pot 

(i mănţinute, deoarece sunt cu desâvârșire inutile Şi. nu dau nici o > Ocupa- 

țiune acelor cari deţin numitele slujbe. i 
„«Pe de o parte aceasta nu este potrivit cu situația lor asvtală, ei nelucrând 

nimic, iar pe do alta ci primesc ştiutele .lefi și venituri într'o vreme când 
“Visteria duce o așă mare lipsă de bani pentru obiecte foarte - importante, 

cum ește satisfacerea trebuinţelor armatei Impărăteştii Sale Măriri: Prin 

urmare, având atât datoria să înlătur orice lipsă în îndestularea acelei ar- 

mate cu toate cele trebuincioase, cât și grija bunei stări obşteşti, şi dorind 

să desfiinţez, pe cât pe putinţă, orice risipă a veniturilor Visteriei, adu- 

când:o în stare mai bună, la micșorarea; greutăților şi la oareșcare îndulcire 
a soartei nenorocite a locuitorilor, ieau hotărirea, pe temeiul puterii dată 

mie de Prea Milostivul meu Impărat, să desființez toate funcțiunile de mai 
jos: Hatman, Postelnic, Clucer, Camaraș, Paharnic, Stolnic, Comis, Satrar, 

Clucer za, Arie, al Doilea şi al Treilea Postelnic. —: i 

«Apoi, înştiinţând despre aceagta pe cinstitul Divan, îl învit că lefile şi 

veniturile acestor slujbe desfinţate să se' întoarcă: de: acum înainte în veni- 
turile generale ale Vistieriei». Cum au apreciat boierii cele de: mai sus, se 

vede din raportul 'următor al Divanului: către Cuşnicov : «Nous 'avons com: 

pris:le sujet: de larrâte de Votre Excellence en date du 20 de ce mois, 'con- 
cernant les charges 'suivantes, savoir : la Hatmanie, la Kamarachie, la Pa-. 
charnitchie, la :Stolnitchie, la Komissie, la Serdarie, la Grande :Gramma: 
titchie, la Portarie, la'Medelnitcherie, la Sloutgerie, la Pitarie, la Chatrarie, 
la Kloutchârie za Arie, et la seconde et troisitme Postelnichie; puisque ces 

charges n'6taient n6cessaires qu'au Gouvernement d'Hospodar, ce: qui actuel- 
lement -a cess6 de il'âtre, elles ne doivent plus exister,. Elles ne doivent 

non plus tirer desormais des  appointements de la Visterie, puisque: cel: 
le-ci n'est plus en tat ă avoir de largent en excâdant pour en distribuer 
les appointemens. Ce quoi nous avons lhonneur de rappeler ă: Votre Ex- 
cellence que pour ce qui regarde les appointemens de ces charges, 'sa- 

voir: de la Hatmanie, de la Kamarachie, et de la grande Grammatitchie, 
- puisqu'elles. ne sont pas tout-ă-fait des churges du pays, il seront enlevâs 

“par les raisons susmentionndes. Mais les autres charges stant proprement 

des dignitâs du pays, comme elles'le sont dâjă dăs le commencement, il
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est de cons6quence qu'elles restent aussi ă l'avenir sain et sauf, sans ce- 
pendant tirer des appointements pour le moment, de la meme mani€re que cela s'est pratiqu6 dâs. Pentrâee des troupes Imperiales dans ce pays et jusquă present, ă cause du mauvais tat du pays. Quand pourtant le pays par la grâce de Dieu se rstablira, parvenant dans un meilleur stat, alors 
les personnes y employses en tireront les appointement fix6s ă chacune de 
ces charges, puisque c'est aussi un des ancien privileges du pays bien status 
et toujours observes». După Mitropolit și după Episcopul de Buzău iscălesc 
raportul: Constantin Filipescu, Radu Golescu, Ştefan Văcărescu, Isaac Ra- 
let, Grigorie Ghica şi Barbu Văcărescu. Cușnicov răspunse scurt și auto- 
ritar: «Neavând nici o trebuință să intru în discuțiune cu cinstitul Divan asupra unor lucruri cari: pentru mine sunt hotărite cu desăvârşire, eu măn- țin propunerea din 23 Maiu trecut în privința desființării slujbelor, și rog ca Divanul.să nu-și însușească niciodată un drept care nu-i: aparţine și să fie încredințat că eu sunt dator.să aduc la îndeplinire cu preciziune hotă- ririle subsemnate de mine și fără a îngădui cea mai mică contradicţiune». După aceasta, unii din boieri, ca, spre pildă, Constantin și Gheorgie Filipescu, adresară lui Cuşnicov suplice personale. pentru ca să-i lase în slujbele lor, dar Cușnicov își mănţinu hotărîrea. Se mai desființară slujbele de Cupar, al Doilea Spătar, Baş Ciohodar, Cafegi bașa și Vornic al Haremului. 
Toate veniturile Principatului Valahiei erau date în întreprindere (1) şi se împărţiau în cinci ramuri, deosebite, numite slujbele țerii: vămile, oc- mele, dijmăritul, vinăritul şi oieritul. Dijmăritul dădea, în anul 1808, 150 mii lei. Vinăritul 'dădeă 91 mii lei; eră luat. în oteup de Vornicul Mihail Manu care se legase să desființeze abuzurile de mai nainte. Ajunsese la aceasta că Oteupciii percepeau dela locuitori îndoit cât eră statornicit ca dare de acciz „pentru o vadră. Pentru aceasta accizul pe fiecare vadră fusese scăzut la 1 „aspru, împotriva celui vechiu care eră de două, parale. Oieritul dădeă, la 1808, 190 mii lei, pentrucă otcupciul, Costache Ghica, se obligase să nu iea dela turmele stăpânești mai mult decât eră stabilit în contract, adică: «de fiecare oaie se va plăti oricărui otcupciu câte 11 aspri, ele nu vor fi [la un om] mai mult de.9, iar în cazul contrar câte 10 aspri, și ca poclon câte 80 aspri de gospodar. Care otcupciu' va luă mai mult va fi pedepsit cu asprime». Celelalte „două ramuri de venit, ocnele şi vămile, lusese date în otcup pe lung termen de Domnitorul Ipsilanti. Dijmăritul se împărţiă în trei: Dijmăritul, tiutiunăritul 

şi pogonărilul. 

d e 

„ (1) No. 140. Despre otcupurile diferitelor venituri în Valahia. 19 Maiu 1808. Halippa, Tpyoau, I. 
|
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Otcupurile (veniturile indirecte) ale Valahiei erau ținute de către înșiși 
membrii Divanului spre marea pagubă a Visteriei și obijduirea locuitorilor (1). 

La 1809 Cuşnicof a luat dispoziţii pentru ca boierii să nu aibă înai mulți 
scutelnici decât se cuvine fiecăruia pentru rangul lui. Se constatară ăbuzurile 

cumplite co se făceau cu acest prilej (2). 
In Ţara- -Românească boierii şi arhiereii aveau, în anul 1810, 17. 958 su- 

telnici în fiinţă și li se mai cuveniau 1.623. 

“La 2 Octomvrie 1810, Varlam adresă un raport prin care denunţă abu: 

zurile co se făceau cu scutelnicii. Ispravnicii tolerau scutelnici peste nu- 

mărul legiuit și la cei ce-nu aveau nici un drept Vistierul arătă paguba 
făcută Visteriei prin acel abuz. 

Ocârmuirea senatorilor rusești pusese până la un oareșcare punct capăt 

cumplitului abuz făcut cu acest prilej în vremea Fanarioţilor. Numărul scu- 

telnicilor: atribuit fiecărei rang . de boierie, astfel cum fusese constatat la 

plecarea Domnilor, fu mănţinut, dar nu mai fu depăşit. Divanurile so. ară- 

tară chiar destul.de riguroase în verificarea titlurilor de scutelnici. 

Găsim astfel în dosar o petiție franceză a Vornicului «Michel de Mano», 
prin care acesta reclamă lui Cuşnicov 25 scutelnici ce Ipsilant îi dăduse 

soţiei sale, născute Văcărescu, cu puţine zile înaintea plecării sale și cari 

scutelnici Divanul refuzase să-i dea «fără ordinul Inalt Excelenței Sale». 

La 16 Ianuarie Elena Ipsilant se plângea că i sau luat jumătate din scu- 

telnicii, 80 la număr, ce-i aveă în timpul în care trăiă soțul ei. Jalba ei rămase 

fără efect, 'căci eră stabilit ca văduva să se folosească 1 numai de jumătate 
din numărul scutelnicilor ce-i aveă bărbatul. 

Mai vedem. din acest dosar că până şi Rumianţov: hărăzise scutelnici în 

timpul: cât ocărmuise ţerile noastre. Printr'o plângere din Ianuarie 1811, un 

oareșcare «Etienne Basile Piscopesco, doctor în medicină», reclamă lui Crasno 

Milaşevici că luându-se poslușnicii dela mulţi boieri şi săvârşindu-se cu 

acest prilej multe abuzuri, se luase şi 10 poslușnici' daţi bisericii Schitul 
Golești de Impărăteasa Ecaterina şi că fără de acest ajutor acea biserică 

nu va puteă trăi. Piscopesco arată că el este epitrop al acelei biserici «par 

droit de naissance». Cerându-se de către Crasno Milaşevici lămuri dela Mi- 

tropolitul Ignatie, acesta răspunde că au fost întradevăr scutelnici” daţi de 
Rumianţov bisericii Schitul Goleşti, şi că trebue să rămână ai bisericii, dar 

că Piscopesco este” în proces pentru ctitoria acelei biserici şi nu are nici 

un drept să se folosească de acei posluşnici. 

"(1) Dosar No. 1515. 
(2) Dosar 957.
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;: Poştele în Valahia erau ținute, dela 1 August 1807 până la 1 August 1808, de către boierii: . Vornicul Manolache și Paharnicul Grigorie Romanitu. pentru 110 mii lei. Din cauza desăvârşitei nereguli cu care acei doi boieri le ţineau, Vistierul Filipescu u anunţat nouăle licitaţii în August 1808 și tratativele » erau aproape: terminate cu alţi doi boieri pentru luarea poștelor. de către ei, cu 90 mii de lei; dar în urmă, din compătimire către primii arendași ai poștelor, nu i-a mai schimbat, cu atât mai mult că. ei renunțase: la 20 mii. de lei din suma anuală ce.o primiau până atunci în. contract. Insuş Filipescu a intrat ca tovarășal arendatorilor poştelor, cari rămaseră aproape în aceeaș situație. ca mai înainte în ce priveşte neexactitatea. Lui .Cușnicov în- suș i sa întămplat să meargă pe jos până la o staţie în timpul drumului 
dela Iaşi. la Bucureşti, din cauză că nu l-au mai putut duce caii cari.căzuse cu desăvârșire, . : e | Sa 

Din această pricină, șefilor. de staţie și vizitiilor le eră frică să transporte militari: aceștia brutalizându-i dacă nu mergeau repede. DE: Pentru a se pune capăt acestei stări de lucruri, revizorul detașaț pe lângă Cușnicov, Saviţi, a cerut ca Generalul-Maior Contele “"Ţucato, comandantul corpului principal din Valahia, să iea măsuri în consecinţă. Stăruinţele aproape zilnice ale lui 'Țucato pe lângă Divan au determinat pe acesta să dispună ca, la fiecare staţie dintre Focșani și București, să se afle câte 80 de cai. Saviţki mai cereă să se reguleze și o altă parte a, chestiunii, adică să înceteze abuzul din partea acelora cari călătoriau cu: cai de poştă. «Neaparat se cere», scriă dânsul, «o poruncă mai drastică. şi mai aspră pentru funcţionari, în special pentru cei ruși cari călătoresc şi cari nu numai că ieau: cu sila caii lăsaţi spre odihnă, în staţii, fără să plătească, după cum este. stabilit, dar mai bat încă pe surugii şi pe căpitanii de poştă în mod oribil, iar plângerile rămân fără nici un rezultat. Mie mi se pare, E. V., că dacă se cere dela arendaşii poştelor ordine și exactitate, apoi mai întâiu sunt datori toţi acei cari călătoresc să pună toate obrăzniciile și brutalităţile în ramurile bunei cuviinţe și să observe orânduelile unui popor civilizat şi european; aceasta pentru ca - exem= plul să deştepte în poporul român respectul pentru: poruncile autorităţilor, căci fără această: ordine. nu se poate ajunge la un curs, regulat al lucrurilor. Cine pierde? Afacerile: Impărăţiei și poruncile Generalului-Feldmareșal». In ultimele expresiuni, se cuprinde amintirea, că poșta regulată eră una din grijele de căpetenie, făcând obiectul unor circulări în scris ale Prințului Prozorovski, care a alcătuit şi tabela staţiunilor de postă din întregul Prin- cipat al 'Țerii-Românești. Iată reproducerea acelei tabele. (Pe lângă stațiu- nile cuprinse în ea, de pe teritoriul Principatelor Țerii-Româneșşti, guvernul mai țineă pe socoteala sa şi două staţiuni pe teritoriul austriac, anume:. în Turnu-Roșu și în Sibiiu. Si
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” glzlElala| NUMELE STAȚIEI 2 |S|e || 
dei $|5 15 |8&8 

1-a drumu | 

1 | Sânarilia . . 20| 2| 2! al'ulaoi 
: 9 |. Moviliţa 20 2 2] 1|--1] 80: 
38| Urziceni „20 2 2 1.| 1] 80; 

4 | Mărgineni . . - 20 2 2| 1]. 1| 80| 
5 | Călmăţuiu.. 20 2 2! 11| 1180; 

6 | Caluiu 20| 2! 2! 11.1] 70; 
7] Râmnic. 20| 2| 2] ul lao 

8| Cuma 20 2| 2 1:| .1| 80: 
9 | Focşani. apa [20| 21] 2] 11|: 1180: 

. Total . [180| 18| 18| 9| 9|70 

| al doilea drum | | 

| 10| Mărtinești . 95| 11| 1| 11 1| 20 
11 | Slobozia DI 1! 11| 11| 1| 20 
12 | Ciochinari . a 5| 11 1 1| 1] 20 
- Total 15| 3| 3| 3] 3| 60 

a al treilea drum | | | 

13| Priziceni | 2.2] aja 
14 Vadu-Lat 10 92|. 21:11 1! 40 ! 
15| Baciu 10 2 2| 1 | 40 
"16| 'Talpe. 10|. 2| 2| 1|:-1[ 40: 
„17|  Ciolneşti 10 2 2] 1 1 40 | 

18 | Tecucel. .. 10| 2| 2| 1| 1140 
'19| Şerbăneşti . . 10| 2| 2| 11:11] 40 
20| Greci. 9| 21| 2| 1| 11| 36: 

„21 | Ipoteşti -. a. 11 2 2 1 1| 44) 

| Total . | 91| 18| 18| 9| 9|36a| 

| Al 4-lea drum | | SI N | 

122| Copăceni . a) 2] 2] 11| 
|23:| Falaştoc . 10 2 2| 11. 1| 40] 

-|24] Păstrile . o 13| 2] 21| 1| 1] 
Ș Total 34| 6] 6| 83| 3 |a35!  
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“NUMELE STAȚIEI >= | 8 | SI|e|_l 

AI 5-lea drum | | - 
25| Mirila 10.| 2| 21| 1] 1] 40 

"26 | 'Tezluiu . 10 2 2 1 1 | 40 
|27 | Craiova. i 16| 2| 2| 1| 1! 60 

| 28 Piscul-Cerdacului -, 6 1 1 11|: 1| 24 
129| Gogoţi -. 56| if 1] 11| 94 
30| Pai. 6| 1| 1| 1| 1] 24 
"31| Ialovniţa. 6| 1] 1] 1| 1] 94 
32 | Broscari. 6| 1| 1| 1 1| 24 
133 | Ciornoi . 6] 1| 21| 1| a] 24 
"34| Vărciorala . 4|—|— | 1] 1[26 
"85 | 'Ţigneşti. 3|—|—lalalana 
"36 | Hotarani AR 3] —l— 1 11 1| 12] 
| Total . | 82| 12| 12| 12| 12 [424 

Al 6-lea drum | 

37 | Bolentin. 8 1 1 1|''1| 32 
38| Florești. 6] 1] 11| 1| 1] 24 
39| Mărţuș . 7 1 | 1 1| 28 
40| Târgovişte. 4 1| 1 1 1| 16 
41 | Găeşti 6| 1| 1] | a] 24 
42 | Cărciumora 6 1 1 1 1| 24 
43 | “Piteşti 6] 1] 11 a a] aaţ 
44. | “Mănicești , 5 1 1 1 1| 20 
45 | Curtea de Argeș 5 1 1 1 1| 20 
46 | Selt Bulumi . 5 1 1 1 1| 20 
47| Pripasele 5 1 1 1 1| 20 

148| Oăineni a | _5l al al a a] 20 
Total. .| 68| 12| 12| 12| 12] 272 | 

Al 7-lea drum | | | 

49 | Livezeni. 2| — | — 1| — 8 
50 | Văleni 2|— | — 1| — 8 | 
51 | Câmpulung AR 2| — | — 1 |: — 8: 

E Total -6]—|.—| 3 |     
LEI 
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= 113 |_lz 
NUMELE STAȚIEI | Is |ElElel|_ 

3 o 9 s > cs 
: J za a o O O! 

| Al 8lea drum | 
52| Ploeşti . : 6| 1 1 1| — | 2; 
53| Văleni Pa 6| 1] 1] 11| — | aq! 
o Total . | 12| 2| 2| 2| —| 48! 

| 
| Al 9-lea drum | : , Ia 

| | i 

dt: Bucureşti . . . . . . . . | 40| 4| 25] 2| 61160: 
Total general pentru 9 drumuri | 528| 75| 96| 55| 54 2.207 

Appointements de la conunission d'enquti de Bucarest en 1811 (1). 

Gensral en chef . . . cc ci i .. 5.160 Piastres 
Assesseur de college Stankeviteh (un mois). . . ... .. 940 » 
Râviseur Bodkin. . .. cc... ae e 9,640 » 

- Major Chafirof, . . cc... aaa 2.880 » 
Auditeur n. 3.600 »- 
Capitaine Possofski. .. ... RE a. 1250.» 

“Ecrivain Raducan Stanesco . .: ..,. 750 o 
Ecrivain Gregoire Skility . . ...... eta e 1.050 
Panait Cotesco..., .. ..... ea 1.800 > 
Hvotzinski .. cc... ema i 1200» 

-Ecrivain. Constantin .. . << cc... 720.» 
Major Lange... cc... ae... 1.136» 
Nazar Macarovici .. . ec... e... 200» 
Logothâte Constantin Calliarhi qui est destine avec le . 

major Chafiroff ., eee eee e e e 11000 » 
| Total des appointements. . . 97.896 Piastres 

: Pour les progrons du major Chafirof. . . . , . . .. . 32.106 Piastres 

Sama Vislieriei Ţerii- Româneşti pe anul 1811. 

Venituri. 

“Ajutorința ne ae cc e 2 21073.178 Tal. 10. Bani 
Menzilhanelele . . . .:. .... asa ee 269572.» 20 » 

(1) Dosar No. 2.496.
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Mazilii şi breslaşii-. . ......, A 118.963 'Tal. 28 Bani 
Dijmurile îi. Pe | .. 150.000 pi 

Vinăriciul .,. a Na PI 91.500 o» — » 
Oieritul -. ci i 190.000 -»--—.-»-: 
Văile, i „2420500 o» — o 
Ocnele .. .. - RR a DE 341.000 i» tă pi 
Trecătoarea oilor... ... îns 41700 '»:— » 

e 2.660.014 'Tal. 18 Bani 

Cheltueli. 

-"Ținerea poştelor . 

"Cancelaria - Prezidentului 

Poliţia Bucureşti. . . . N N 17.183 >» 19» 
“Exarhului pe un an ... . 20.350» —» 
Lefile Divaniştilor, -ispravnicilor - e 

şi altor cilenuri. . . ...... 
Cazacii pământeni PI 

Intocmitul şi diresul spitalurilor n 
Rămășița anului trecut .. . . 

Pentru spitaluri.. . ..... 
Pentru porţia de carne 

Plata proviantului şi: a furajelor 
Totalul cheltuelilor . . .... .. 
Rezultă deci un deficit de... . 

„18691 Tal. 16 8, _ 

51.924 

601.702 

39.754: 

12.849 

400.000 

> 

> 

, îi 

565.500 - »! 
- 852981: 
854.249 

>» 

Do 

> 

»- 

27 

23: . 

33. 

- 90 
24 FERCIR 

—: n 

3.230. U76 “Tal. 26: Bani 

35 

352.521 'Tal. 17 Bani 

» 

570.062 Tal. 08: Bani 

Banii intraţi şi i ieşiţi din. Vistieri ia. Jerii- Româneşti. în 1812 p. 

"267.313 Tal. 03: “Bani In luna lantarie.!. . .:. 959479 Tal. 27 Bani 
» »  Fevruarie'.'. . .' 278412 » 56» 
» » Martie ,.'. .'.'. 106.625 » —.» 

» » Aprilie . .'... .: 140212 » '6 » 

>» „Mau... . 0. 722582 » 90» 

» >» lunie, :. . . 866216 » 70» 

215.843 

107.608 - 
146.480 * 
386.182 

855.096 

» 

» 

» 

» 

>, 

% 

16 

109 
60 

LI 
e 

» 

pi 

>» 
  

Total” .. 3.159.002 Tal. 108 Bani 3.552.618 Tal. 40 Bani 

 Sămile Ter ii- Româneşti pe 6 luni din anul 1812 (1). 

Venituri. 

lmmpliviri pe fân din I811 .. . e. 
Sfertul de Ianuarie: Ia, 15. 810 liudi cc. . . 

(1) Dosar No. 3.442. 

125.001 Tal. — Bani 
156,157 . » „60 >».
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Rămăgie împlinito din dăjdii din trecut . 

Cheltueli. 

Oheltucli ostăşeşti. 

Cassa Comisiei pentru cheltuelile ospitalurilor . 
Plata porţiilor de carne . . . -. 
Pentru pasat la Comisia proviantulăi 

„Plata de zahară. . . cc... 
Provianţ de orz la unii şi la alţii după predlojenii 
Fânul ce sau cumpărat şi Sau pus în magazia 

Bucureştilor, cum și fânul ce s'au căutat pe la pol- 
curi după predlojenii.. . a... 

305 
123 

: Sfertul de Fevruarie la 15.750 liudi ... 155.557 Tal. 60 Bani 
» +» Martie » 192853 >» ...,., 126.657 » .60 » 
» > Aprilie  ».12595 » 123540 » — » 
» >» Maiu: > MBL o. 123.300 » — »: 
» >» Iunie.» 12439 o»... 192.950 >» — »: 

Banii poştelor pe lanuarie . . . 417430 » — » 
» » » Fevruarie., ..s 47.250 n» — » 
» » » Martie e... 38559 » — ». 
» » » Aprilie... . 37.606.» 60 » 
» » » Maiu .. „37531 » 00 » 
» » » Iunie. cc... 37429 » 60 » 

Dajdia breslașilor din toată ţara . , 84692 9 — o 
Ajutor dela politia Bucureşti, dela poslușniei şi | 

ruptaşi o. „2.8914 » — » 
Două Şferturi de ale ocnelor vândute cu 32. 500: , 

taleri 217.000 >» — » 
__ Vămile pe şase luni ae eee eee... 230.250 » — » 

* Oierit din taleri 802.000 ce s'a vândut la Cochii- Ra 
vechi. 172.000 » — » 

Dijmărit 380.000 » :—.» 
Din birul țiganilor cc. 217.000» — » 
Bani ce sau hotărit a da cei ce au fost sub co- . 

misiile anilor 1808 şi 1809 . ........ 165.700 » — » 
| Total 3.007.740 Tal. 76 Bani 

„Alte venituri extraordinare. . . ... 65.539. ». 30 » 
83.723 » 2 » 

3.150.002 'Tal. 108 Bani 

165.160 “Tal, 61 Bani 
"257016 

44.400 

261.003 
3.300 

"189.398 

» 

> 

> 

» 

» 

30 » 

— >» 

46 _» 

GL »
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Cheltueila poștelor în toată ţara . . .. . -. . 574642 Tal.106 Bani 

Meremet la spitale.. . . . . cc... 58962 » 36 » 

Meremet de cfartire. . . ..... . cc... 90.698 » 24 » 

Cheltueala magaziilor pentru proviant. a. 3.193 » 18 » 

Cheltueala de poduri din Valahia-Mare . . . . - 77.908 » 87. » 

Cheltueala de poduri din Valahia-Mică. . . . » 45.623 » 60.» 

Feliuri de cheltueli întâmplătoare . . . ... . . 109.533 » 18.» 

Cheltuelile drumului celor trimişi afară cu 1 trebi . 

și porunci. cote... .. eee. î 81750 o» — » 

Cheltueala canjeleriilor . . . . . 8.156 » 18 » 

Leafa -şi cheltusala comisiei revizuitoare ce în- 
cunjură judeţele”. . . .. cc... ... 14260 >» — » 

Cheltueala ştaturilor şi lefile celor ce au slujit în . 

trebi ostăşeşti . . cc... [cc cc... .. -138.000 » 32 ». 

Cheltueala mesei și lefile după ranguri -ale ofiţe- 

rilor în judeţe cu perevoicini . . . 23.379 » 44 » 

Alte lefi ce s'au dat cu predlojenii la niște obraze, . „9.269. » -53 »: 

Leafa lui Gavril avgă başă ..-: . cc... 2010 >» — ». 

Leafa, şi tainurile Horvaţilor ot Craiova e. 24.967 >» 24» 

Leafa  bulucbaşei şi Arnăuţilor ce slujesc . . . 526 o» — 

Harul ce s'au dat după predlojenii la unii şi alţii . 7.100. » —.» 

Dobânda banilor ce au luat împrumut Vistierul 

după trebuință eee eee. 15.241.» 25 » 

: Cheltueala, nurhaşilor - ee aaa 134 >» 30 » 
- 3.706 -» 15 » Cheltueli 

""9:159.256 'Tal. 08 Bani 

Adică două milioane una sută cincizeci şi nouă de mii două sute cinci- 

zeci şi şase taleri şi bani opt. 

_Cheltucala țerii. 

- Simbria: ispravnidilor și ale sameșilor şi obişnuitele 

avaeturi ale Visteriei. . . . . d... 

Ridicăturile. la liude, 20 ciocănași din suma iu- 
delor, cari ciocănaşi se află slujind la ocnă . 
“Ridicătura vameșilor dela Câmpina din banii vă- 

milor ce au dat pentru păcură, ce au dat de tre- 

buinţa masalalelor în curgere de Gluni p.... 

Lefile cilenurilor dela întâiul Divan şi al doilea 

Departament și alții . . cc... IE 

190.750Tal. 

1.560 

834 

“148. 753 

>, 

» 

ip 

— Bani 

>»
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Feliuri de cheltueli întâmplătoare şi obişnuite. . 20.313 Tal. 72 Bani 
Obişnuitele mili pe la schituri și biserici. ... GIL o» —» 

a | 363.392 Tal. 32 Bani 
Adică trei. sute şasezeci și trei de mii trei sute nouăzeci şi doi, bani 32: peste tot. | E Sa 
Toată suma cheltuelilor ostășeşti și ale țerii '. . 2.522.658 Tal. 40 Bani. 
După ordinul dat de Prinţul Prozorovski (1) lui Cuşnicov, tot năsipul aurifer, 

cules în râurile “Ţerii- Româneşti, trebuiă să fie prezentat în natură lui Pro- 
zorovski, spre a fi înaintat Curţii Imperiale. Cușnicov, aducând la cunoştinţa 
Divanului Valahiei porunea, ceri lămuriri exacte, în care localităţi se găsește: năsip aurifer, în co cantitate, și cari sunt normele orânduite pentru  strân- gerea lui. Divanul a făcut cunoscut că: în toate râurile cari curg venind: 
din Transilvania şi anume: Oltul, Dâmboviţa, Ialomiţa și Buzăul, şi pe lângă: acestea în alte râuri mai mici, cum sunt cele din Vâlcea ca: Topologul, 
Râul-Doamnei, Argeșul şi Cârciovăţul, se adună aur: din năsip, de către 
Țiganii din Principat, cari se ocupă cu acest lucru. de mult timp, şi al: 
căror număr se socotește aproape:la 600 familii. Acești oameni aparţineau: 
mai de mult mânăstirii Cozia, care se găsește în ţinutul Vâlcei. Boierii de 
baştină și proprietarii obligase pe 'Ţigani să culeagă năsipul aurifer din 
râuri și acesta eră adus ca un venit al Domnitorului. Mai târziu, Ţiganii 
aurari au trecut: cu totul îri stăpânirea Domnitorilor. şi erau sub suprave- 
gherea Armașului, iar trei luni din an, şi anume: luni, Iulie şi August, orau 
obligaţi să adune năsipul sus citat. In celălalt timp al anului, adunarea nu eră 
permisă, în afară de primăvara dacă eră călduroasă, când cădeau ploile to- 
renţiale în păduri; iar cantitatea maximală de năsip aurifer nu treceă peste 
4.000 dramuri, din cari 1.300 dramuri erau prezentate de Armaş Domnito- 
rului, care le treceă la veniturile soției sale, iar din rămăşiţă, se folosiă 
Armaşul. Cu privire la Ţiganii de mai sus, cari rămăsese robi ai Domnului, 
ei erau datori să plătească câte 1 leu ca capitaţie de fiecare familie care voiă 
să treacă .la sus zisa mânăstire, Ca, o probă și mai puternică se amintește 
următoryl fapt: un om, în cazul cel mai favorabil putcă să adune până la-6 
drame în trei luni, de năsip aurifer, iar altădată se întâmplă că nu puteă nici 
măcar un dram să adune. Predarea, năsipului se făceă dela începutul lui August 
și până la finele lui Septemvrie. In timpul ocupaţiei Principatelor de către 
armatele rusești, cantitatea de aur culeasă nu trecoă peste 1.200 dramuri pe an. 
Ministrul Curţii (rusești), prezentă acest aur ministrului de finanţe, iar acesta 
ra 

(1) No. 320. Despre năsipul aurifer ce se găsește în Valahia. 28 Iulie 1808, file 99.
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trimeteă cea mai mare parte la Departamentul monetăriei, pentru a fi'pus: 

în lucrare. 

Licitaţia ţinută, la August 1810 în prezenţa, Vicepreşedintelui, 
Generalul. Engelhardt, şi a întregului Divan pentru arendarea, vină- 
riciului și a dijmăritului porcilor, dă o nouă dovadă de chipul în. 
care săteanul român eră împovărat din an în an cu nouă sarcini, 
iar boierii Divanului căulau cu acest prilej numai folosul lor... 

Vinăriciul sau darea asupra vinului eră dată în anii trecuţi cu 
130.000 lei, luându-se câte 5 bani dela fiecare ocă de vin. Acuma 
o luase asupra sa un boier de loc, Vornicul.- Manu, cu 740.000 lei, 
dar aveă, să perceapă dela fiecare ocă de vin, în loc de 5 bani, 10 
parale, adică de șase ori mai mult. Folosul îl impărţiă cu întâii 
boieri ai Divanului, cari erau, în taină, asociaţi cu el. . 

Tot astfel s'a întâmplat și cu dijmăritul care [lu cumpărat de Hagi 
Moscu pentru 390.000 lei pe an, cu condiţie de a luă de fiecare 
râmător câte 14 parale, în loc de 13 bani ca în trecut, adică mai bine 
decât întreit; până atunci dijmăritul umblase cu 120.000 lei pe an(i). 

Preţurile curente dela Bucureşti pe Ianuarie 1809 (2). 

Carnea de vacă. ......- ocaoa — Lei 08 Parale 

»ooaie e cc. ci... » — » 10 >» , 

DD O MAS0Ur, eo Mo a [ 

» > vițel o o . . cc... » — » 16 » 

Cârnaţii. ch... cc... , » 2» 90 

“Curcanul . . . bucata'2 » — » 

Gâsca . cc. cc... . |. » 1» 20 » 

Găina .. , . . |... . » — » 30 » 

Claponul A a » 1 » 20 » , 

Rața cc. CD l > — » 

Puiul po Boo . 

Biluga . . . cb. » 1 » 08 » 

Crapul . . . . . . . . . . .  ocaoa — >» 20 » 
Peşte proaspăt . ...... p —v 24» 

Stiuca . e cc... .. p — 5 16 » 

Lacherda. .. ... Lc... » 29 — o» 

(3) Corespondentul anonim din Bucureşti, la 25 August 1810, 
(2) Dosar No. 1.434,



309 ARHIVA SENATORILOR DIN CHIŞINĂU, 1V. 4197 
  

lerole tescuite. . . . . . . . : ocaoa 3 Lei20 Parale 
» proaspete. .....,.. pd o 

Săpunul . cc... » 2» 08 » 
Untul de vacă .....“.. » 2» 04 » 

Untura de vacă. ......, » 1» 16» 
Caşcavalul ee» 1» 04.» 
Brânza de oi... ee — » 36 » 

Pâinea de gprâualbă. ..... »p— > 23 _» până la 4 parale, 
Pâinea de grâu obişnuită. . « »— 9 2% >» până la 4 parale, 
Făina de grâu bună ... o 
pu» i» proastă .,. 5 —» 4 _» 
». >» porumb, . . . Dn 38 

Păsatul. . .. i... Do d 
Laptele. . ... cc... po 12 >» 
Ceapa . ..... î. po» 0 >. 
Bob turcese ........: p— >» 06 o» 
Mazăre. „cc... » —» "06 » 
Bob de țară ........ 2» r—» 08 Mă 
Curechiu (varză) murat. . . . po Bo» 
Cartofi . e cc. D— 5 09 

Spanac î. . . : » —2 » '90 » 

Prune | | p — >» 08» 
4lepure., . LL... d» 0 vi 
Potârnichea ; ...,.... >» — 9» 25» 
Pătrunjel . . . ...... . rădăcina — > 01 o 
Morcovi .... . .. . trădăcini — » O0L » 
Curechiu (varză) verde . a... bucata — » 0 » 
Sfecle ... »—» Ol » 
Ridichi. . cc... p — >» 0L 
Usturoiu. ..:, . . , . + 100bucăţi— » 20 » 
Lumânări de su ....,... ocaoa —- » 36 » 

» » ceară albă. . : » Îi» — 

» »» “galbenă. . >» Go — 

Următoarea, listă ne arată numărul pe judeţe al oamenilor de rând 
scutiți de bir în anul, 1811, pentrucă îndeplineau către stat o 
slujbă oareșcare.
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Lista slujitorilor dela Isprăvniciile Terii- Româneşti, în fi îință 

„sub diferite numiri), 

Ilfov, Slujitori. . eee 448 
Ciauşi, [cc .. 4 

Stegari . . cc... | | 4 

Căpitani. . o... o... 2 

_Locureţi sau oameni rânduiţi pe lângă că- 
pitani, ciauși şi stegari. .. . 24 

Lemnari e cc cc... | 11 

Păscărei - . cc... ... „7 200 

Brăila. Slujitori. . .. pa 50 50 
Argeș. Slujitori ai Isprăvniciei . . .....  ... “70 

| Slujitori prin plăşi şi târguri ....... 
Slujitori la diferite locuri. . . ...... 30 160 

Dâmboviţa. Slujitori. cc... | 35 | 
Mazâli, cc... 4 39 

Vâlcea. Lemnari cc... . 4 

Luminărei. . . . . . . . . .. a. 4 

Arendăşei . ..... Pee. 4 
Vânători. <<. cc... . î... 9 

Croitori. . . ea 2 

Bărbieri .. DR 1 
Slujitori isprăvniceşti . . . . - 100 | 

Fără atribuţiuni, cari au fost pe lângă ispravnici. „.42 159 
Buzău. Slujitori isprăvniceşti . . . . 153 

Plăieşi ... ae 75 
Rânduiţi la vataji. . e cc... 1 
Rândași. ....... ae 217 
Ajutoare. . cc 5 
Sărari cc... PRR 9 
Luminărei. <a 45 
Podari .. e... 21 

Mazâli . o cc . .. . .. | 156 
Alţi oameni scutiți de bir sub deosebite cuvinte. 342 
Se - . 656 1.600 

Muscel Slujitori „cc... See 105 

Mazăii, ec... „.. 66 

  

  

  

(1) Dosar No. 2.457,
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Ruptași . sc... e. 1 
Lemnari . . cc... e... 4 
Păscărei ... cc... - 5 | 
Luminărei . 4 195 

Mehedinţi . Slujitori isprăvniceşti. ..,..,. 110 
Vătășei zapeieşti ... ..,.... . 166 

- Luminărei, lemnari și arendășei ai Banatului 
. Craiovei... cc cc... 25 

Luminărei, lemnari şi arendăşei ai  Isprăvni- 
„_ciei de Mehedinţi . . ........, .. 20 

Mazăli cc. ee 186 507 
Romanați Slujitori cc... ee 2989 
Mazăre 34 
Ruptăşei , . eo. 57 
Arendăşei . DR 19 
Luminărei ........ SN E 7 406 

Dolj Slujitori . cc et. 116 
Vătăşei cc. 87 
Poteraşi ... cc. 30 230 

" Ialomiţa Slujitori ...... Ce aa. 379 
Mazăli ce... 82 
Lemnari şi arendășei de ai fostului. Domn Ip 

silant la satul Uluceţii .......... 118 . 
| Lemnari și arendăşei ai Isprăvniciei . 16 595 

Saac Mazăli o... . | „mea 867 
Ruptăşei . cc... cc... 23 
Slujitori isprăvniceşști. . . 190... 

Slujitori ai plăşilor. .... e. 36 

Surugii . ADR 75 
+ Catanaşe .. . i e cet. 30 651 

Slam-Râmnic Buciucași. .. cc... a. 105 
“Mazâli şi ruptăşei . .. cc... i, 198. 
Potiraşei s-o 90 
Slujitori la plăși . cc 55 303 

Teleorman  Slujitori ...... ea 82 
Mazăli es 41 

Luminărei ....... o. 19 
Lemnari ....... e. . 8 
Rândaşi. . ,.... i . . . .c.. 8 138 

Analele A. R—Tom. XĂAII.— Memoriile Secţ. Istorice, 9
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Prahova . Mazili 13 
” Neamureţi ...... 10 

. Postelnicei . .. ,. ...., 12 
Slujitori isprăvniceşti 45 
Slujitori polcovniceşti .. ; . . sc... 18 

„ Slujitori zapoieşti |... .. Pee ea. 15. 
|  Luminărei cc 20 133 

Olt „ Slujitori ... scie 151 
„ Mazâli şi ruptaşi ci 51 

„ Lemnari e e 8 
| . Luminărei 35 245 

Vlaşca Slujitori tai 145 
Poterași .... cc ic... 50 
Cărbunari <a se . 49 

„Lemnari sc... ci 2 
: Toporăşei . cc. [cc | 7 
„Copii din casă de Divan ,........ 3 
Aprozi de vătăşei ......., na 1 

"Copii din casă ai Vatavului din Curte . .. 2 
Ei Păhărnicei .. cc. - 2 280 

Gorj Slujitori isprăvniceşti. . . . 84 
Poterași. . . cc... 50 

” Slujitori cu Plată cc... 41 
Panduri cari nau plătit bir. ........ 1000 

"Alți slujitori, - cc... 120 1301 
Peste tot 7204. oameni. 

  

In timpurile vechi erau în Moldova: mai multe sate cari se fo- 
losiau de pământuri și de scutiri de bir în: schimbul îndatoririi de 
a îndestulă 'masa domnească :cu vânat. Cele mai cunoscute din 
aceste sate. erau Vânătorii-Neamţului și Vânătorii-Pietrei, cari există 
și azi. Mai târziu găsim vânători. domnești și în Braniștea dom- 
nescă de pe.malul Prutului. Insă numărul lor merse tot scăzând și 
satele: de vânători dispăruse de mult la.începutul veacului trecut. 
„„ Brau vânători domnești, şi în 'Țara-Românească.. 
„Găsim în dosarul No. 589 două ordine ale lui: Prozorovski, unul 

către Divanul Țerii-Românești și altul către: al Moldovei, prin 
care dispune ca vânătorii. domnești să aducă vânat pentru masa 
lui. Nu găsim nici un răspuns dela Divanul Moldovei, dar un raport 
al: unui Gavril Veniţchi care își dă titlul de starșina de vânători, 

.
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către Cușnicov, făcând cunoscut că se puno la, dispoziția lui cu 
tinerii ' vânători pe cari i-a învăţat. 

Iată, şi raportul Divanului Valahiei către Cașnicov, î in aceeaș ches- 
tiune, din 9 Fevruarie 1809. 

Au primit Divanul predlojenia Excelenței Sale, scrisă din Ghenar, cu No. 
320, întru care se poronceşte ca 24 vânători ce au mai rămas din 28 ce 
eră ai curţii Domnești, să se dea sub purtarea de grijă a lui Mihaiu Vineţcoi, 
fiul lui Gavril avgă bașă, cari s'au orânduit să aibă purtare de grijă să tri- 
miţă vânat pentru masa luminatului Domn Feldmareşul. După predlojenia 
Excelenței Tale, Divanul au urmat şi i sau orânduit și leafă, adică câte 25 - 
lei pe toată luna, pentru care nu lipsim a înștiință pe Excelenţia Ta... . : 

. : e - a 

V. 

LUPTA BOIERILOR CRAIOVENI PENTRU AUTONO OMIA 

OLTENIEI (1), . 

Iată un șir do jălbi ale boierilor alcătuind: Divanul Craiovei, din 
cari se va 'vedeă că ei cereau, pe temeiuri de altmintrelea slabe, 
0 autonomie aproape desăvârşilă pentru Banatul Craiovei. 

|. Divanul Craiovei călre Generalul Engeharl, 

Nous exposons trăs humblement â V. E. que Mr. lo Logotelhy Samour- 
casse, avant d'arriver ici, a exp6di6 des lettres circulaires au Divan et aux 
Ispravniks de cinq Districts diici, pour faire savoir - qu'il lui a 6t6 donn6 
la charge de. Banie et qu'il a 6t6 destin6 administrateur ct directeur de 
la Petite Valachie. 

Apres son arrivâe il a pris possesion. de toutes les affaires dă Divan, en 
s'appropriant aussi les revenus du commun de ce Divan, lesquels n'ont 
aucun rapport avec les deniers publics; 'il s'ost donn6 pour scul admistra=- 
teur de la Petite Valachie, il 'a: destin6 ses gens dans les fonctions,: comme 
aussi des Ispravniks do Bucarest dans les districts d'ici, afin qu Ci) „puisse 
ex6cuter sa volonte par leur “concours, 

(1) Dosar No, 1.760,
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Il a fait graver un sceau .du Divan en y mettant son nom, coutume usite 
seulement sous les Princes grecs qui venaient de la Porte Ottomane,.. 

- Îl ne. nous donne ă souscrire que les papiers qui sont des tâmoignages 
pour lui qu'il a rempli les ordonnances et les demandes, sans vouloir nous 
montrer les lettres du Comit et les impositions des Districts, comme aussi 
leur cons6quence. Il a seul la correspondance des Ispravniks, sans en commu- 
niquer au Divan la moindre idee. De la sorte il a 6t6 tout le pouvoir .au 
Divan; il ne lui a laiss6 que le nom. D'apres toutes les lois il faut ques les 
affaires militaires et locales. soient administrâes dans une maison publique 
et non dans la sienne.: Ş | RE 

Excelence !. Nous sommes des patriotes et nous devons sacrifier notre vie 
pour la patrie et surtout pour Pex6oution des nâcessaires. de Parmâe impe- 
riale; nous nous flattons d'avoir moftrs le zăle qui nous anime, dans le 
tems que les affaires publiques Gtaient râgies par le commun du Divan qui 
les a acheves avec facilită, au contentement des pauvres habitans. II arrive 
tout le contraire, quand il y a ici de tels 6trangers qui ne viennent que pour 
faire fortune et pour molester les habitans. Quant aux affaires militaires, 
qu'ils ne peuvent pas accomplir, ils-en accusent le Divan. Comme vrais 
patriotes, nous avons grand peur qu'il ne soit pas intervenu quelque 
faute dans laccomplissement des nâcessaire de larmâe ă cause de ces 
6trangers. 
Nous sommes trăs sârs que S. M. I-le meme ne reconnait comme admi- 

nistrateurs du pays que le commun du Divan, d'ou elle exige aussi toute 
lex€cution des affaires: nous ne croyons pas quil a st6 donne tant de 
pouvoir ă cet 6tranger de quelque lieu &minent. e 

A Parrivâe de S. E. le Sânateur Kouchnilioff, voyant les maversions (sic) 
des &trangers et ne pouvant plus souffrir, nous lavons suppli€ en allsguant. 
nos droits, vouloir bien sintâresser â notre situation et nous en delivrer. 
C'est ce que S. E. a pris en considâration et nous a bien dispos€ alors, sus- 
pendant tout le pouvoir au commun du Divan qui a regi les affaires avec 
justice et intelligence. | 

Nous prions trâs instamment V. E: de -vouloir bien ordonner. que tout ce 
que Mr. Samourlasse a fait soit annul€; quiil ni'ait pas lautorită ă faire 
la moindre chose ă linsu du Divan, qu'il ne s'6tende uux revenus communs 
du Divan, hors de celui qui les regarde, qu'il n'appose plus son sceau sur 
les papiers, que les afaires soient administrâes dans une maison publique 
et non dans la sienne; qu'il n'emploie plus ses gens dans les fonctions, mais 
que le Divan en ait L'autorit& de choisir ses employâs dans les diffrentes 
affaires, lesquels seront oblig6s d'âtre responsables s'ils commetţtraient quelque
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faute. Nous la supplions de rechef de vouloir bien dâcider sur țous ces points | 
de notre supplique. 

(Sien6s) Demetrius Bibesko, Korniă Bruyloy, Jean Vladoyano, Constantin 
Charalambe, Stanoutza Jiano, Jean Ganesco. 

1810 April 16. 

"Următorul memoriu a fost dus. de o delegaţie a Divanului Cra- 
iovei.la București unde se află Crasno Milașevici. 

II. Memoire de la Petite Valachie par ses depules-ă S. E. Wu, le Senateur 
de Crasno Milachevitch, 

Le Bannat de Crayova a lhonncur de reprâsenter tres humblement â 
V. H. E. que, de temps immemorial gouverne par son Ban, comme la Transil- 
vanie et la Valachie par leurs Voivodes, il forma ainsi:que ces provinces un 
gouvornement particulier, 

Lorsque les Ottomans subjugutrent la Valachie ct le. Banat de. Craijova 
il consentirent des capitulations par lesquelles ils reconnurent, conservărent 

ct jurărent la, conservation, dans son intâgrit6, du culte, de la constitution, 

des lois et des droits de ces deux conqustes, ă la charge dun tribut. . 

" Les Princes indigânes de ces pays opposant souvent de la râsistance aux vo- 

lontâs 'arbitraires de la Porte, elle prit la râsolution de les faire gouverner 

par des chrâtiens de Constantinople sous la dânomination turque (?) d'hospodar, 
sans rien changer ă la circonscription territoriale et. politique -de la Va- 
lachie et du Bannat de Crayova qui regut par un usage populaire le nom 
de Petite Valachie. En consâquence chacune des deux contrâes conserva: 

sâpar6ment, sans aucun mâlange dautorite de lună lautre, son Divan na- 
tional ayant Lattribution entiere de toutes les affaires Wadministration, fi- 
nances, police, justice civile et criminelle de son territoire, sous lautorit6 
commune de /hospodar, d&positaire du pouvoir souverain des Sultans. 

“Le titre de Bano reveillant des idâes de souverainete, eut montre Pâgal 

et le: rival de Vhospodar et on lui substitua. celui de Caimakam de cet hos- 
podar ou de Gouverneur, que l'6tendue du pouvoir despotique et lancienne 

"existence des Voivodes quils reprâsentaient a fait traduire par le mot 
Prince. 

Mais ce terme de Caimaliam qui signifie lieutenant de Vizir ou de Prince 

“exprime nettement la Principaut6, ce qui atteste une circonscription terri-: 

torialo sparte, indâpendante de tout autre pouvoir que celui du suze- 
rain. D'ailleurs l'objet essentiel de ce Caimakam 6tait de traiter et de cor-
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respondre pour Vhospodar avec: le pacha de Widin et d'autres contrâes 
turques. | e 

„? Aussi exist-il (sic) que les Princes de Valachie seuls ont pris connaissance 
par le Caimalan des affaites du Bannat de Crayova et qu'il âtait enjoint ă 
cet officier de n'en râsumer aucune sans dâlibâration avec son Divan. Nous 
avons en mains cette declarations en termes formels, du dernier hospodar, 
Mr. le Prince Constantin Ypsilanti. | | | 

Ensuite cette delibâration ă la majorit6 des voix Gtait envoyâe â l'hos-: 
podar qui donnait sa dâcision de sa volonte personnelle, 'quelquefois” aprăs _: 
avoir pris Pavis de jurisconsultes du pays ; mais jamais, absolument jamais 
il n'en avait. defâr6 au Divan de Boucharest. n 

Ce fut d'aprăs ces principes, jamais altârâs; que $. A. Monseigneur le Ma- 
rechal Comte de Romanzov conserva Pintâgrit6 et lind&pendance dans toute 
leur plânitude du Bannat de Crayova et le gouverna s6par6ment, sans nul 
rapport avec le Divan de la Valachie, au nom de S.M. !Em pereur de toutes 
les Russies, comme 'les hospodars Pavaient et ont toujors gouvern6 au nom 
des Sultans ottomans. | e | e 
“ Lorsque les 'Autrichiens survinrent, ils reconnurent et adopterent en tout 

„les mâmes principes et suivirent saus la moindre altâration les dispositions 
de S. A. Monseigneur le Marâchal Comte de Romanzov. i 

D'aprăs ces principes, d'aprâs leur ex6cution constante, d'apr&s lhommage 
que leur avait rendu les Cours de Russie et d'Autriche, est-il 'concevăble 
que le Divan de. Boucharest ait pretendu remplacer ă la fois etle pouvoir - 
souverain des Sultans et -Vautorit6 des: hospodars qui les reprâsentaient 
pour se constituer notre maitre territorial et: souverain ?. - 
 Cette prâtention nous depouille visiblement de nos droits politiques et 

 civils, pour nous servir ă: Vâtat d'ylotie et de sujets directs d'un grand 
souverain, €gaux en droits ă tous les autres, nous precipite dans le ser- 
vage de l'oligarchie, si variable et si tumultueuse des Boyards do ' Bou- 
charest. | | a i 

C'est la condition politique la plus homicide et la plus flâtrissante. Si 
quelques, fois elle naquit de l'abus le plus barbare du droit de.. conquste, 
elle fut r&prouvee constamment par le droit des gens, par celui de la na- 
ture et par la raison politique. - . 

Avant de se constituer le Souverain du Divan et du Bannat de Crayova 
et de les enchaîner ainsi ă la glsbe, le Divan de Boucharest devait mâ- 
diter -sur les cons6quences de cette entreprise et se dire au moins-que le 
Souverain que lissue de la guerre nous donnerait et nous-mâmes, ne con: 
sentirions jamais ă livreră son ambition, et ă Pinsatiabilite de ses delsguss, 
notre fortune, notre existence, le sort de nos enfants, enfin notre patrie ou
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Ion hait la tirannie, qui est limitrophe de deux grandes puissances et qui, 

ainsi que la Grande Valachie, a droit ă la protection de S. M. l'Empereur 

de toutes les Russies. La dâsertion dune partie de nos villages ne prouve 
dâjă que trop l'importance de ces considârations, et ce n'est que la justice: 

de la Russie qui, en nous dâlivrant de lappression du Divan. de Boucha-. 
rest, peut nous faire conserver le reste de nos concitoyens. 

Lorsque S. E. Mr. le Sânateur de Kouchnicoff vint ă Boucarest, quatre 
Boyards du Divan de Crayova, dâput6s vers lui, eurent Phonneur de lui 

soumettre ces considerations; ils les approuva, les applaudit mâme et pro-" 

mit de nous r6tablir dans la possession des droits que nous r6clamions. 

Des motifs que nous ignorons nous ont privâs de la justice que nous en 

attendions et nous sommes demeures sous le joug. 

L/hiver dernier nous etimes l'honneur de' mettro nos râclamations sous: 

les yeux de S. E. lo Prince Bagration, et il les €couta avec bonte et 

nous dit: «Jirai faire votre faire ă Crayova». Nous suivimes notre suppli- 

que chez Mr. Besag, qui nous donna les plus belles esperances et qui, â 

Veffroi que nous lui tmoignâmes de la menace qu'on nous faisait de nous 

_envoyer Mr. Samourlkas, nous dit: «Non, non, vous naurez pas de Sa- 
mourl:as». 

Mr. le Prince Bagration &tant effectivernent. venu ensuite A Crayova avec. 
ce Mr, Besag, nous reitârâmes notre supplique ct il nous dit: <A mon re- 

tour ă Boucharest vous aurez satisfaction». 
„Il en est arriv6 tout au contraire: cest Mr. Samourkas qu'on nous a en- 

voy6 avec des pouvoirs qu'aucun Bano, aucun Naimacan n'eut jamais. 

C'est un homme obscur de Constantinople venu a Boucharest, ses in-, 

trigues lapprochant de Phospodar Ypsilantis, ot il sest fait envoyer Kai-. 
makan ă Crayova, dans une circonstance ou aucun autre Grec ne voulait 
y aller. Il s'y est enrichi au point que dans la premitre Commission(1) il fut 
recherehs& pour uno somme considârable, des fraudes comises par lui dans, 
notre patrie, ayant pu acqusrir le plus haut credit, il est parvonu A faire 
fouler aux pieds nos droits les plus saints, ă se saisir d'une autorite absolue 
sur notre pays, oii dâjă il a pris d'avance quatre mois de ses âmolumens. 
Ses prestiges ont st€ au point qu'il a su persuader un homme de premier. 

merite, d'une grande experience dans la politique orientale, que nos pre- 
tentions 6taient des chimtres, et cet homme respectable, consult par Mr.. 

le Prince Bagration, lui a râpondu que Lâtat de la Petite Valachie ayant 
toujours st€ tel que le Divan de Boucharest le prâtendait, il fallait le con- 

-(1)'Intâia comisie de cercetare a abuzurilor comise. de funcţionarii pământeni. -
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server. Ainsi nous avons 6t6 sacrili6s ă ce conseil malheureux, dont on 
vient de -lire la monstrueuse erreur, : Se 

- Nous r6sumons notre supplique ă obtenir de V. H. E., qu'en .offrant de. 
repondre sur. nos fortunes de la fidelit6 des Ispravniks de la Petite Valachie, | 
notre Divan en ait seul le choix, que desormais nous ayons. un Vice-Pr6- 
sident russe, jamais ni Bano ni Caimalan, et qu'ainsi nous ne dependions' 
que des autoritâs russes qui ordonnent seul les râgles -de ladministration 
de notre pays et dâcideront dans quelles caisses nous devrons 'en verser 
le revenu. ” Di a 

Boucharest le 14 Maiu 1810,. 

(Sign&s) Dâmâtre de Bibesc, Corna Brayloy, Jean Vladoyan, Dâmâtrius , 
Brayloy, Constantin Brayloy, Constantin Charalamb, Jean Ganesk, Stan - 
Jian. . - 

III. Intâmpinarea lui Samarcaş la acuzările boierilor . 
i Divanului Craiovei. 

Jai Phonneur d'assigner les raisons que jai ă opposer ă ce que les Bo-" 
yards de Divan de Crayova, avec Mr, Cloutziar Charalamb, qui n'est 
pas membre du Divan, ont suppli€ avec accusations mal fondâes con- 
tre moi. | | E 

1. D'aprâs lancien usage le Directeur de la Petite Valachie, dăs qu'il 
Stait destine ă cette charge, il en informait par des lattres les Ispravniks: 
de ces cinq distriets et les Boyards du Divan de Crayova. Jai fait le mieux 
en avertissant les susdits que je suis destin6 ă remplacer Mr. le Vornik. 
Barbo Vahkaresko. N | 

2. Avant d'arriver ici, ayant regu des avis qu'il n'y avait aucun n€cessaire 
pour larmâe et les hopitaux et que le transport des provisions ne s'offec- 
tuerait pas, je me suis press6 de vonir au plus tât, et comme charge avec 
ces affaires militaires, d'aprăs la note par laquelle je suis destin6 â cette: 
place, je les ai embrassâes avec diligence et je les ai mieux disposes, ă 
ce que je crois, comme cela peut tre prouv6 dans le fait. o 

3. Les revenus.du Divan, qu'ils disent que je me les ai arrogâs, qu'on 
leur fasse la question: quels sont les revenus du Divan qu'ils ont eu avant 
mon arrivâe, except l'appointement, et quels sont ces revenus que je me 
les ai appropri6s, hormis ceux qui anciennement ont 6t6. attaches â cette 
charge, et dont il a joui aussi mon prâdecesseur, Barbo Vakaresko ? 

4. Que jai destin6 mes gens dans toutes les fonctions, Je croiş n'avoir 
pas fait quelque nouveaul6 en cela; comme directeur que je suis du Divan
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d'ici, ayant ă râpondre de tout ce qui se passe, jai employ6 des gens ex- 

primentâs en quelques afiaires; car je ne puis pas me fier ă des gens 
inconnus. | 

5. Au sujet du sceau qu'ils disent que j'ai fait faire, en voulant m'assi- 
miler aux Princes, c'est avec mâprise qu 'ils mont accus6 ă cot 6gard, car: 
je nai pas fait une chose hors d'usage, jai fait graver un sceau avec les: 

armoiries des cinq Districts, comme de temps immemorial il a 6t6 usit6, 

et comme jen ai eu dans les quatre fois que j6tais ici et comme mon 
predecesseur lavait aussi, parceque c'est la contume d'apposer le sceau sur 
les suppliques que les habitans adressent au „Divan, sur les passeports et 
autres 'billets. 

6. De ce quiil a 6t6 communâment ccrit de la part du Commit6, des r6- 
ponses que jai faites et des impositions des Districts, comment pouvaient:ils 

en 'avoir uno idâe, quand ils ne voulaient pas se rassembler dans un en- 

droit? Quoique je leur aie mande tant de fois qubils vînssent et que leur aie 

envoy6 les-râponses pour les souserire, ils n'ont pas voulu consentir niă 

un ni ă Vautre. Ils pretendent. recevoir cux-memes le paquet qui vient de: 

Boucharest adress6 ă moi et â eux pour lire toute les lettres. Cela n'a: 

jamais &t6 en usage, surtout ă l'egard des notes qui viennent de la part du: 

Commandant de l'Armâe Impsriale dans la Petite Valachie, car îl y en a 
de choses qui demandent beaucoup d'attention:et du secret, et que seule- 
ment le chef du Divan doit savoir. Parceque ces M. M. sont accoutumâsă 

faire des assemblees particuli&res dans leurs maisons ou, en prâsence de leurs 

femmes, de leurs enfans et leurs domestiques, ils parlent des choses les: 
plus secrâtes. De la sorte avant d'expedier une affaire elle est” presqu'ă tous: 

commune. C'est pourquoi il ne doit en avoir connaissance que le chef du 

Divan, afin qutil puisse ex6cuter les affaires dans les formes demandees, de 
meme j'ai fait toutes les fois qui j6tais ici; hors les procts et quelques 

impositlona des Districts ils ne connaissaient pas d'autres. 

7. Pour les affaires publiques qu'elles sont administree dans une maison 
ct non dans celle du Divan, jassure V. E. que dans les quatre fois que 
j'âtais ici, la discussion des affaires s'ex6cutait toujours dans une maison, 
comme aussi sous mes prâdâcesseurs, car cela stest fait de toute anciennets, 

mâme si jeusse voulu y consentir, je ne-pourrais pas ă cause de n'avoir 

pas des maisons pour en faire des hopitaux, encore moins pour faire le 
Divan. - | 

8. Quant ă ce quiils disent quiils sont de bons patriotes et qu'ils ont: 
servi la patrie avec beaucoup de zăle pendant ce temps que la Commision 
du. Divan ă regi les affaires publique, il n'en faut pas une autre remontrance 
si les affaires ctaient bien administrâes alors; le Commanâant de larmâe
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impâriale ne serait pas tenu d'6crire pour la dâsunion qui . regnait entre. les. membres des Divan et pour le retardement qui en suivait dans l'ex6- cution du nâcâssaire de larmee ; il no 'serait pas encore presss de. de- mander formelloment un Chef:du Divan pour pouvoir en exiger tout ce quil lui faudrait: Co qu'il arriv6 -aprâs qu'on a envoy6 „Barbo Vakaresko.- avec plein pouvoir de regir les affaires par sa seule direction et corres-: pondance. e a 
9. Je r&ponds encore â ce qu'ils disent quo les Gtrangers ne viennent ici que pour faire fortune. Premicrement, quoique je sois 6tranger d'origine, . mais aprăs avoir servi le pays avec du zâle dans des circonstances &pineuses, courant risque de perdro la vie, et stant mari ici, ayant aussi les mâmes privilâges qw'eux, je ne crois pas qu'il soit quolque constitution d'âtaţ qui puisse me nommer Gtranger. Cela donn6 encore, il faut observer que je. suis russe et. que S. M. I-le ne .refuse pas d'avoir en. son 'service toute. sorte de nations: francais, anglais, allemands, grecs; il suffit dWavoir les. qualitâs requises celui qui desire servir Empire. En second lieu; que la. Commission des. recherches prouvera 6videmment que ceux qui .Sappel- lent de -bons patriotes ont les plus molestă, vex€ et totalement ruin6. les habitants, . Ea - . 10..A ce qutils:s'efforcent de diro que, voyant les abus exerces par les, 6trangers, ils ont suppliă S. E. le gensral Iouchnikoff'qui les a destinâs pour. seuls administrateurs de la Petite Valachie, jai /'honneur dexposer 4 V.E.. qu'alors jai voulu me retirer du service et que moi-m6me, par de diffârens moyens, jai concouru ă I'stablissement du Divan, comme eux-mâmes ils ne peuvent pas dânier le fait. Ensuite, â cause de n'avoir pu y râussir, ils ont. perdu ce droit et l'on a renvoy6 de nouveau un chef du Divan, comme il - est dit dans le chapitre huitriome. pc ; 11. S'ils montrent crainte qu'il ne soit pas intervenu quelque faute dans Pex6cution du nccessaire de Parmse imporiale, je puis les assurer fortement: qu'ctant seul charg6 avec lexpedition des aflaires militaires, je puis les executer. avec beaucoup plus. de facilit€; comme je crois y avoir 6t6.par- venu la dernicre fois que j'âtais ici et cette fois. oncore, comme Y..E. peut: en ctre instruit. par Mr. le Gensrale Comte de 'T'zoucato,. " „Quelle :semble bien prendre en consideration tout ce que jai dit plus; haut; je suis sâr quelle connaitra, Evidemment la diffârence entre leurs ex-- positions et les miennes. D'aprăs quoi je prie trăs instamment V. E. de. mettre: une fin ă-cette affaire. a - 

1810, Maiu 5 

: „ (sign6) Cestanlin Samourhas.. --
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„IV. Divanul Craiovei călre Preşedintele Divanurilor. 

“Auzind că prea înțeleptul Impărat au încredințat în mâinile cele credin- 
cioase ale Excolenţei Tale ţerile Valahiei pentru a se pune în bună orân- 
ducală și a lipsi cele neplăcute ce până'acum se urmau. şi fiind că noi prea : 
plecaţi ai Valahiei cei Mici, ne-am învrednicit a vede col vrednic de toată - 
lauda a Excelenței Tale haracter, ne rugăm să primeşti prea plocatele noastre - 
rugăciuni și dumnezeeasca provedinţie să te lumineze a căută cu ochi'mi- * 
lostivi spre ticăloasa noastră patrie. E a n 

Ştiut fie. Excelenței Tale că 'aceste cinci judeţe ale Valahiei cei Mici 
și-au avut îngrijirea şi: ocârmuirea la 'toate de către - Divanul, Craiovei, . 
atât în celălalt.răsboiu':ce au avut prea puternica împărăție cu Poarta, - 
cum şi când eră pogorită într'aceste judeţe oştirile Austriei și nici un 'cu- * 
sur la cele trebuincioase oștirilor nu sau întâmplat şi că toţi locuitorii : 
sau ocârmuit. cu bună întocmire, după cum este mărturisit prin mulțumi- :: 
rea tuturor. : -: . Si NE : e 

In anii, trecuţi la venirea armiei prea puternicei Impărăţii, aflându-se stă-..: 
pâvitor Domnul Ipsilant, au trimis Caimacam la aceste cinci judeţe pă dum-.. 
nealui Logofătul Samurcaș, după cum' Sau obișnuit în stăpânirea Domnilor” 
greci. Şi fiindcă atunci cei mai mulţi din boieri se află răsipiţi de groaza: 
Cârjaliilor, după ce sau întors. şi sau adunat, făcând rugăciune cu toți Bx--. 
celenţei Sale Ghenerariului Cușnicov, Senatorul Divanurilor şi făcându-i cu- . 
noscut previleghiul Divanului, lau luminat Dumnezeiasca provedenţie şi au . 
rădicat Căimăcămia, dând ocârmuirea asupra Divanului Craiovei. Şi de' loc - 
punând Divanul în bună chibzuire toate treburile ostăseşti și ale lăcuitorilor, 
sau făcut înbilșugare cu liniște la toate, fiind în magazii zahară cu în- 
destulare şi fân. şi lemne, Suu căutat și trebuinţele cu bună orândueală, fără 
a se pricinui silă şi cu dreptate lăcuitorilor, urmănd această fericire până 
la leat 809 Iunie, când atât slăvitul comitet au rânduit Ban la această țară 
pă dumnealui Banul Văcărescul. Şi dumnealui venind aici, iarăş au făcut 
zapt toate trebile, 'stricând orânduiula Divanului. Făcând noi dovdalăi (sic) 
cătră slăvitul Comitet, sau întâmplat schimbare Comitetului şi nu s'au făcut 
nici o îndreptare. RR RR 

In loc să ni se facă îndreptare vedem că ni s'au orânduit D-lui Logo: 
fătul Samureaş, care cum au venit pe loc s'au arătat de Ban Mare, apoi de 
ocărmuitor al Divanului, făcându-se de sineş stăpânitor, au făcut toate tre-. 
bile Banatului, nearătând Divanului. nici poruncile "Comitetului de orăn- 
duirile ce vin, nici ce săvârșire la porunci se face pe la judeţe, au orănduit : 
şi ispravnicii ce lui i s'au cuvenit. Pentru care nici credem să fie în ştire Ex- 
celenţiei Sale Viţeprezidentului.: Au schimbat; şi . zapeilăcurile : Divadului, , 

*
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orănduind la toate trebile oamenii dumnisale, fără de a avea Divanul ştire, cu 
care urmare vedem că, întâiu, se strică Divanul, cel mai mare privileghiu al 
țerii și, al doilea, vedem începere de urmare spre stăngerea ticăloșilor :lo- 
cuitori. Ci fiindcă şi locuitorii se află :pătimind și noi, toată obştea boierească, . 
mâhniţi pentru stricarea acestui privileghiu cu ridicarea cinstitului Divan : 
ce este la această Mică Valahie din vechime, fierbinte ne rugăm Exelenţiei 
Tale să binevoeşti a lăsă îngrijirea. acestor. cinei judeţe asupra Divanului 
Craiovei, iar să nu mai fie trimişi alţi străini, căci aceea se urmă numai în . 
zilele stăpânitorilor greci. Insă și în stăpânirea Grecilor, la cei drepți Domni, . 
sau, păzit acest privileghiu, pentru care avem și sineturi. Acum stăpânii 
greci. au lipsit. și aflăndu-ne supt stăpănirea prea puternicii. împărăţii, ce... 
trebuinţă este a se mai orăndui oameni străini cari fac catahrisis şi scădere 
de toate trebile?. Şi: măcar. că pentru acele sunt trimiși câţivă boieri din .. 
partea, obştei la Bucureşti, spre închinăciunea Exelenţiei “Tale. şi jalobă, dar 
de.vreme .ce milostivul Dumnezeu te-au luminat a veni şi aici avem și - 
această jalbă, cu toată plecăciunea ne rugăm ca să asculte rugăciunea să | 
lipsească străinii, să lase ocârmuirea acestor cinci judeţe în mâna Divanului, 
orănduindu-i-se un ofiţer simandicios-spre apărarea ticăloşilor lăcuitori şi, prin... 
alegerea Divanului și a ofițerului, având voie Divanul prin notă să arate Exelen- 
ţiei. Tale ca să iea hotărîrea, atât de ispravnici cât și de celelalte dregătorii. 
Și ne făgăduim că cu toată. osărdie. ne vom sili spre săvârşirea treburilor 
oşteneşti și pentru a apără dreptăţile lăcuitorilor. De aceea iarăș ne rugăm : 
să “fie aminte .şi să dea. poruncă „Exelenţia 'Ta unde se va cuveni pentru 
aceasta a noastră plecată rugăciune. - i 

6 Maiu' 1810, | 
i "Prea plecaţi “ | 

“supușii Exelenţiei Tale 
Noi toți boierii Valahiei cei- Mici. 

„: - ENI , i IE 

V, Divanul Craiovei călre Contele Comenski. - 

Monsieur le” Comte, 

-Nous venons supplier trăs humblement.V. E. de daigner donner son . 
attention au mâmoire que nous avons Phonneur de lui adresser et dont nous 
avons remis un exemplaire ă S. E. Mr.'le Senateur President: Il contient.. 
les -vârites les plus inattaquables. o 

“Des hommes qui stipulent pour la libert6, Vhonneur, le. sort de leur . 
patrie, ont le droit de -s'exprimer sans retenuc. C'est en toute circonstance



393. ARHIVA SENATORILOR DIN CIIŞINĂU, IV. 141! 
  

le style. que la confiance et le : respect. dietent. lorsqu' on â. Vhonneur: de 
parler ă un grand seigneur du căractăre de V. [. E.: că ri 

L'armâe entitre nous a appris qu'un ukaze de ;$. M. TEropereur avait: 
declare -M-r. Besag un homme malhonnâte, indigne de le servir; avec cette 
empreinte du d6shonneur frapp6 sur 16 front par la main de son souverain : 
il n'est plus de : considâration A espârer dans la vie. Les voies les plus 
rapides de la fortune Trestent seules ouvertes ă Pambition ct l'on ne saurait 
se refuser ă reconnaitre qu'un tel homme ne peut qu'infecter, d'un caractere 
effrayant, Pautorit6 dont il devient. linstrument. Sa banniăre Gtait celle de 
Pintrigue. Mr.  Samourkas ne pouvait manquer d'accourir s:y rallier le 
premier, et il sy est fait suivre d'une foule d'hommes s6duits ou tromp&s, 
qui, apr&s avoir surpris d6jă les autorites russes, lutttent encore pour lui, 
ă Bucarest ct â Craiova, pour les surprendre une seconde fois. 
"A la force des faits et de nos raisons, au cri de l'âquit6, du droit de la 

nature, de la puissance des traitâs, de Thumanite et de la piti€ meme, 
qui râclame notre dâlivrance, on a oppos6 que la separation des deux 
Divans pourrait faire naître ă l'Autriche des prâtentions sur la Petite Valachie 
et donner aux Tures plus de, moyens de r&sistance dans „les stipulations | 
de la paix.: . 

Sil pouvait y avoir dâsormais des transactions'sur les deux: Valachies 
entre les Cours de Vienne et de S-t. Pâtersbourg, se persuade-t-on qu'il ! 
soit' de quelque poids dans la balance des 'interâts quo la Petite Valachie 
făt administrâe -par son Divan ou quelle fât le:salaire des intrigues de 
Boucarest? Est-il plus probable que dans la nâgociation de la paix avec ! 
la Turquie, 16 Vice-President russe que nous demandons signifie moins Pi- 
dentită 'de la conqutte des deux 'Valachies que la presence d'une, intrigant 
grec, transfuge du Bazar de: Constantinople, mâtamorphos6 en Caiimacan? ! 

- De'pareilles raisons sont.visiblement le dâlire de astuce et de limprudence 
qui ne rougissent de rien. 

Sil est. des : raisons vâritables que nous ignorons et “que nous devons 
respecter, capables de dâterminer la Cour I-ls î nous 'laisser enchaîner au ! 
servage des Boyards de Bucarest, nous nous risquons 'ă solliciter de sa 
justice qu'il soit permis aux habitans-'de la Petite Valachie de se retirer 
librement. oi bon leur semblera, d'y recevoir les: revenus de leurs terres - 
jusquă ce qu'ils puissent les vendre convenablement et nous: “supplions. 
avec la plus vive instance V. E., au nom de ses devoirs, au nom de la, 
gloire de. S. M.,.notre gânâreux et magnanime Protecteur,' dont vous Gtes, 
Mr. le Comte, un si. digne dâpositaire, de vouloir bien metre notre memoire 
et cette lettre sous ses yeux.
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En attendant, Mr. le. Comte, ainsi. que nous lavons. toujours.-fait, nous. : 
ferons tous nos eftorts pour' les subsistances -et.le service de votre. 
armee, pe e iri 
Nous.sommes avec une confiance sans bornes et avec. le respect le- plus +, profond, . | | . | E i, NEI aa NR a . 

ta 
atit 

„de VAB ii 
„les trăs humbles et res 'Obissans serviteurs. '* 
„Des deputes du Bannat de Craiova. 

" (Signâs) Demblre de Bibesc, Corna. Brayloy, 
o Demetri Brayloy, Jean Vladojan, Con-!! 
po staoati Charalamb, Constantin Brayloy,:': 

Bucatest lo 16 Mai 1810. E A “Gian Gamnesco, Slephan Gian. : mi 

Mr le Comte, ii 

„i VI. Divanul Craiovei călre: Crasno Milașevici. 

i Monsieur. le 'Senateur,, . 

Le mâmoire que nous avons eu Fhonneur de presenter ă V. H..:E, nos. 
lettres ă, M. le Comte Kamensky et-ă Mr. PArchevăque, avaient precede 
notre connaissance de vos dâcisions â Craiova. i a, 

Ces orits cependant tâmoignent que nous avions le pressentiment que,.. 
V. E. allait-etre trompe, mais notre malheur a surpass6 nos-craintes: Monsieur... 
le.Senateur, vous nous avez terrass6s et jetes sous les pieds de M-r Samourlas. : 
On: dit mâme; que les. €pithătes dintriganis. et de gens. encore. au-dessous,.! 
de, cette, qualification ne nous ont point 6t6-&pargnâes: c'est une prodigalită ,, 
de diffamation ajoutee. â. Pinfortune;; mais. ce. sont aussi ;.tous; les titres... 
r6unis. pour nous faire tout attendre de V'âquite, des regrets et de la jutice : * de V.H.E. a e at tu L'art -de la fourbe (sic).et de limposture est: infiniment 'plus avanc6 “et 
mieux perfectionn. dans ces contrâes: que chez aucune nation civilisee..A 
peine un homme en place arrive-t-il, que les gens les plus artificieux accourent .. 
Pentourer, pour lui former les: opinions favorables â leurs interâts, ă leurs : 
liaisons et ă leurs, haines. Plus cet homme est: bon, sensible, probe, .loyal,. 
plus il est abus6, parceque quelle que soit sa deliance, elle ne -peut jamais . 
s'âtendre ă la mesure de Pextrâme perversite. D'aprâs cette răgle incontestee, - 
il devait €tre et il est arriv6 que V.I. E. ait ât& plus -abusâe ; mais il doit... 
&tre. et il arrivera, aussi que „se: confiant, ă: ses seules lumitres, elle fasse la”. plus entiăre justice. | AR e -L/exorde du systtme des gens intcress€s, conjurts contre notre patrie, a 

2
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Gt6 de nous peindre:comme de misârables intrigants, avides, turbulents, s6- ditieux, inhabiles ă tout: Si ce portrait sapplique ă un peuple qui râclame les lois.conservatrices de ses droits. naturels, de sa condition -politique et 
civile, de ses propriâtâs, du: sort. de sa, posterite, quel 'signalement pourrait- 

- on. faire. des hommes qui, pour ravir ces biens ă ce peuple opprim$, osent 
purter les poisons.de .la calomnie aux : sources 'de la f6licit€..publique, dans les autorites dispensatricos de toute justice et gardiennes de tous les 
droits, | E 

Ensuite, pour achever par des :faits la - conviction de.V. E. les prâneurs 
lui ont montr& les hopitaux parfaitement tenus, complătement pourvus de 
leurs besoins, des : magasins remplis des approvisionnements n6cessaires ă 

.Varmâe et ils ont dit: «C'est l'ouvrage .de Mr. Samourkas i 
-. "O'tait lă Vintârât principal et le plus pressant de V. E. Pour se dâfendre 
-de la. seduction, il aurait. fallu qu'elle fit 'animâe d'un ztle moins sincere, 
moins ardent pour ses devoirs, et nous reconnaissons dans toute la droi- 
ture de nos cceurs, qu'avec les sentimenis de V. H. E.le piego lui 6iait 
in€vitable, Mr. le Gensral Yermolow a vu. achover et bânir le Grand Ho- 
pital et certainement Mr. Samourkas ne s'en .doutait m&me pas. .. 

„.. Veritablement cet Stablissement  d'hopitaux 'et de magusins dans L'etat ou 
il est, si depuis un seul mois que Mr. Samourkas 6tait A Craiova, il eut €t6 
“son .ceuvre, il serait un prodige qui justifierait: ladmiration; mais le charme 
"va.S'6vanouir ă la lueur 'de la vârit6. Que V. E. veuillo bien envoyer sur les 
lieux ' des hommes, 6clairâs, surtout. incorruptibles,. qu'ils prennent de - vi- 
goureuses. informations: et ils lui: diront, nous le garantissons sur nos: for- 
tunes et;sur: nus tâtes, que. cet: 6tablissement. n'est point le prodige d'un 
mois, mais le produit de deux ans.et demie de travaux; quiil n'est point 

„“le miracle 'de Mr..Samourkas,. qui 'n'y est absolument :pour rien et qu'il est 
„tout 'simplement l'ouvrage de notre constance, de nos efforts, de nos sacri- 
-fices, de' notre zăle pour. l'armâe .ct:de notre amour.pour Vauguste protec- 
teur de notre culte et de notre Patrie. îi ci i 

i." Mr. Samourkas!n'est pas plus heureux: lorsqu'il vante: la; felicit: parfaite 
: dont il fait jouir la (Petite : Valachie,. car voici des. lettres. d'yspravniks.. de 
“cette contrâe â Mr. le Vestiar de Varlam, qui lui annoncent une grande 
:dâsertion dans leurs districts.. Encore . quelques mois. de sa :toute-puis- 
sance, il regnera sans contradiction faute de contradicteurs, c'est-â-dire: de 
Sujets, RI aa 

Mais que ce Mr. Samourkas soit un hros ou un saltimbanque, que ie ser- 
“vice de larmee soit sont ouvrage ou le notre, ce sont des considrations 
„de circonstances qui disparaîtront, sur lesquelles. nous venons de jetter
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- W'assez vives lumidres et auxquelles nous .ne reviendrons- „Plus, pour ne 
nous occuper que d'un intârât de tous. les temps. a Pi 

Cet interât appartient ă une question. de droit public. des nations, 
Nous avons fait dans nos 6crits prâcâdents lhistorique de, notre existence 

“politique, qui donne les preuves les plus irrâsistibles que, de tems imm6- 
“morial, nous .n'avons jamais:o0b6i qu'a un:seul souverain... -! Da 

„ Si, contre tout eclat de: l'&vidence - encore contre: cette vârită il sagit 
dexaminer : Sc 

: 10 Si r&unis ă l!Empire des Russies 1 nous devons tre sujels mediate ou 
im mediats de lEmpereur... :. DC E iri 

20 Si S. M. Ile notre protecteur,: que: nous venons.de servir avec tant do 
zăle, par tant de sacrifices, consânt, en adoptant. la premiere: supposition, 
ă nous depouiller de nos droits politiques et 'civils; que les Sultans,: nos en- 
„nemis.et nos conqusrans,. eurent I Equită do. nous laisser et qu ls ont sanc- 
tionnes, .-; : : RER i ut 

3*: Si, toujours dans cette, meme supposition, les constitutions. de PEmpire 
„des Russies souffrent la hirarchie fâodale de souverainetâs. : e 

4% Si, sans Lunit6 de pouvoir autocratique, une souverainete intermâdiaire 
“peut tre exerese par un souverain ă plusieurs tâtes, soit dâmocratique ou 
aristocratique, tel que le Divan de Bucarest... Me i 

„50 Enfin;:si r&duits: ăla vassalit6 de ce Divan, îl n'est. point de toute ri- 
„gueur, pour âtre consequent en tout, que. cestă lui et non ă i Empereur 
„que nous devrions le serment de. foi, hommage et fidâlite.:,. : .. -;, 

. Grâces au princincipe, nous voilă conduits par.les lois de la plus. saine 
Jogique; ă la dernidre des absurdites, mais Labsurdit6 n'est point son unique 
„cons6quence, il produit encore le scandale et le danger.: pi ii 

„Le scandale :parcequ'une _violation du: droit public des nations. a, „pour 
-parties intârress6es et :pour juges, tous les peuples qui se reposent de leur 
'sort:sur ce “'droit:'sacr6, dont les souverains ;ont un.-si. grand intâret ă se 
montrer les gardiens et les dâfenseurs. : ..... : pita 

„Le danger,.parce „que S. M. /Empereur de toutes les Russies, ayant aceri 
son vaste Empire: de; beaucoup: de :nouvelles': Provinces, leur, a promis la 
conservation. de leurs droits politiques -et civils ct, jusqu'ă ce jour, leur a 
religieusement gard6 sa foi, qui-est le -plus fort bien qui les attache ă lui 
au moment oi Sa -Majests prend possession de notre pays (1). Si elle nous 
depouillait des droits imprescriptibles qu'elle nous connait, quelle a sânc- 

- (1) Aceasta este singură menţiune ce o găsesc în vreun act emanând dela Români, 
"privitoare la anexiunea, Principatelor, care, precum se va vedeă mai departe, a fost oficial 
comunicată de Rusia Austriei.
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tionn6s dans d'âutre temps, pour nous: enchaîner ă la glebe de Bukarest, 
cet exemple ne serait-il.point -trop capable .de porter les allarmes, ou la 
confiance et L'amour font le bonheur des pouples et la gloiro du Sou- 

“YVerain? . 
„En 1772, S. A. Monseigneur Le Marâchal. Corte de Rarnensky, ălors 

officier pânâral. commandant 'les troupes de S. M. dans la Petite Valachie, 
tonn6 des :pretentions des Boyurds de. Bucharest sur ce pays en Pabsence 
de Phospodar, en informa S. A. Monseigneur le Mărechal Comte do Ro- 
manzow, Commandant de larmse, qui obtint de la: Cour Ile, pour le: Bannat 
de Craiova, lentiere indâpendance du Divan de la Grande Valachie et nous 
“donna Mr. le: Comte Podgorizano pour prâsider le ntre. 

Ce que deux des plus grands hommes qwait : produits 'la Russic, ont 
conseillă, ce „quo limmortelle Catherine Seconde a voulu, peut-il cesser 
d'âtre juste, sage et n6cessaire et pout- on apprehender de s'egarer par leurs 
traces? 

Nous sommes et. nous voulons avec ardeur âtre ă jamais les sujets 
immâdiats de S. M. lEmpereur et toujours nous fuirons avec horreur toute 
idâe de dependance du Divan de Bucharest. Ces sentiments, Monsieur le 
Sânateur, seraient les v6tres si vous tiez ă notre place: votre honorable 
renommâe nous en est le garant. 

Que V. E..veuille donc bien ordonner pour nous, comme elle stipulerait 
“si Elle ctait dans notre position.. 

„Nous sommes avec respect, - 

Monsieur le Sânateur, - - 
de Votre. Haute Excellence 

le tres humbles et.trăs obâissants serviteurs,- 
Les dâputes du Bannat de Craiova. 

Demâtre de, Bibesk, Kornas Brayloy, Jean 
Vladouyan, Joan Ganesk, Stan Gijan. 

Bucarest la 28 Mai 1810. | 

VI. 

- AMĂNUNTE DIVERSE ASUPRA ȚERU-ROMÂNEŞTI DELA 1808 la 1812. 

Antonie, Postelnicul lui: Constantin Ipsilant (1), căruia acest Domn, la ple- 
carea lui în Rusia, îi încredințase. îngrijirea intereselor lui particulare, dădu 
în judecată, la Maiu 1808, pe fostul Vistier Constantin Filipescu pentru: ne- 

(1) No. 142,.Asupra cererii Postelnicului Antonie în privința color 15, 900 lei ce-i reclamă 
dela fostul Vistier Filipescu pentru arenda unei “moşii a lui Constantin. Ipsilant, 1808 
Halippa în Tpyau, Il. 

Analele A. R—Tom. XXXII.—Memoriile Secţ. Istorice. "10 

.
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„plata de către acesta a arenzii moşiei: Oliuţii din Ialomiţa, proprietate a 
„Jai Ipsilant, care o luase Filipescu în arendă în schimbul unei plăţi de 
15.000 lei-pe an 'către Camara gospod.... .! a 

Plecând Ipsilant din ţară, Filipescu refuză să plătească arenda pe anul 
1808, sub cuvânt că ar fi cheltuit din averea sa proprie. 33.000 lei: pentru 
aprovizioharea armatei. Cuşnicov trimise afacerea la Divanul Valahiei, spre 

“a 'o “judecă potrivit -legilor,, şi obiceiurilor. ţerii, însă ' nui se dădu nici 
“un Curs. e cea ae 

“Arhitectul Andrei Gaudi (1) (sau Haudi), fost “secretar al Consulatului au- 
“striac în Țara: Românească, fusese :numit, încă de Ipsilant, arhitect al Curţii, 
clădise lângă Curte .0o Biserică și reparase mai cu seamă podurile şi dru- 
“murile după un: plan alcătuit de el. La: ieşirea din scaun. a lui-Ipsilant, 
Gaudi, cunoscător al țerii și meșter. în arta clădirii, fu foarte util Coman: 
danţilor supremi ruşi: Generalului 'Michelson și Contelui Miloradovici.:. La 
urmă ei fură ademeniţi de atestatele date lui Gaudi de către deosebiți Ge- 
nerali austriaci, să-l întrebuințeze în răsboiul împotriva Turcilor și rămaseră 

„cu totul mulţumiţi de slujbele lui. Gaudi fu folositor şi ţerii, introducând rassa 
de oi numită Estmark. Toate acestea 'împinseră pe Cuşnicov. să dispună ca 
Divanul 'Țerii-Românești să achite; leafa lui Gaudi pe toată vremea care tre- 
cuse dela plecarea lui Ipsilant. Da A 

*„ Austriacii uzurpase (2) pământ în. părţile -munţilor Bălescu, Romănescu şi 
Zănoagă în 'Tara-Românească, şi despre satul: Comăneştii dela ţinutul Ba- 

„căului în Moldova. Comandantul Suprem, Principele A. A. Prozorowski, in- 
terveni pe lângă Agentul austriac din Bucureşti, Brenner, şi către: Consulul 
austriac din Iași, Duldner, cu ameninţare că va stărui pentru regularea acestei 
afaceri, şi la Viena prin ambasadorul nostru de acolo, Prinţul Alexandru Bu- 
risovici Curachin ; ' Cușnicov propuse să se numească, pentru regularea li- 
tigiului, o comisie alcătuită din reprezentanţi ai Austriei și din membri ai 

A ca 

pi 

ambelor Divanuri. | | _ 
Grecul Pantazoglu (3), încă din vremea Domnului Ipsilant, intrase în rela- 

țiuni cu Grecii din Constantinopol şi dela Rusciulk spre a află noutăţi po- 
litice, fusese făcut Căminar și se bucură de venituri însemnate până la că- 
derea Domnului. După plecarea Domnului şi ieșirea lui din slujba de Cimi- 

» (1) No. 153. Indestularea cererii lui Gaudi să i'se plătească leafa de arhitect al Țerii- 
- Românești pe 20 Iunie 1808. Halippa în Tpyaa, IL.. ” e a 

(2) No. 165. Despre impresurarea, de către locuitori de ai Transilvaniei, de mult teritoriu 
"din Moldova și dealungul graniței austriace. Exizact Haiippa în Tpyan, II. 

(3) No. 175. Despre Grecul Pantazoglu care a scornit corespondențe cu Grecii cari 
răesc în imperiul turcesc. 1808. Halippa, Tpyaua, LL. E i 

9!
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nar, Pantazoglu se ocupă cu inventarea de corespondențe din Constantinopol 

și din Rusciuk ce.le aduceă la cunoștința Comandantului Suprem. Princi: 

pele A. A. Prozorovslii se convinse în curând de desăvârșită nepolrivire cu 

adevărul a informaţiunilor procurate de Pantazvglu şi înţelese că acesta. eră 
«o desăvârşită canalie». In urmă, raporturile cu Pantazoglu fură cu totul 

întrerupte. ae : 

Crescătorii de oi: ârdeleni W,. supuși austriaci, treceau, atunci ca şi astăzi, 
în” câmpiile 'Țerii-Româneşti, mai ales înspre partea Bălților, cu turmele lor 

spre a le iernă, apoi, în primăvară. se indreptau din nou spre munţi, unde! 

luase în arendă, încă de cu toamnă, locuri de pășunat dela pământeni. :larna 

anului : 1807 — 1808 a fost atât de cumplită -şi. de lungă, iar lipsa do fân 

pricinuită prin dislocarea armatei active. ruseşti: în Principate atât de mare, 

încât crescătorii de. oi nu numai. că au pierdut întreaga prăsilă a turmelor 

“lor, dar încă, în primăvară, nu mai erau față decât jumătate. din numărul 
oilor aduse. . , | Sa 
"Divanului 'Țerii- Românești i se adresară petiţiuni de către oieri, „spri- 

jinite de Agentul austriac şi de Ruşi şi corându- -i să îndemne pe stăpânii 

„de pășuni să le facă ușurări asupra preţurilor. stipulate în contractele de 
păşunare, deoarece numărul oilor lor scăzuse la jumătate de ce eră când 

încheiase acele contracte.. Dar Cușnicov, de acord cu Divanul, a fost de pă- 

„rere că o.asemenea concesiune făcută-oierilor ar strică norma preţurilor sta- 

bilite din vechime. Totuș găsind că Ardelenilor li se cuvine oarecare: me- 

"najare, Preşedintele a sfătuit. pe Divan să se adreseze umanităţii stăpânilor 
locurilor de pășuni, ceeace sa şi făcut. - 

Grecul Mateiu Roset (2) a venit în Moldova la, Sfârşitul anului 1806; cu; Dom: 
nitorul Calimah, spre a fi întrebuințat [de Domn] într'o slujbă Oareșcare ; , 

dar fiind că Domnitorul Calimah, la intrarea armatei rusești în Moldova, 

fusese silit să. iasă din ași, Roset rămase fără nici o slujbă şi avu să 
trăcască, la laşi, la jumătatea sa de soră, Doamna Zoiţa Ghica. Prin Cuşnicov, 

„Roset dădu o petiţiune Principelui Prozorowski pentru. a fi învoit să se în- 
toarcă la Constantinopol, dar primind un refuz, se adresă pe urmă [din nou] 

„aceluiaș și Generalului Sebastiani care trece prin lași. Neizbutind la ni- 
mică în Iaşi, Roset, cu un bilet obţinut. dela Cuşnicov, merse la Bucureşti 
unde erau doi fraţi ai săi. In acest timp rămăsese la Constantinopol soţia lui 

„cinci copii și un frate. 

(1) No. 225. Despre :cererea oierilor ardeleni de a li se reduce preţurile pășunilor de 
către proprietari în urma pagubelor suferite. 1808. Extract Halippa, Tpyau, IL. 

(2) Despre adunarea de lămuriri asupca Grecului Mateiu Roset, care cercă să se întoarcă 
la Constantinopol. 1808. Halippa, 'Epyaui, II.
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"Nu's'a observat nimic rău împotriva lui, numai el își îndreptă toate. gân- 
“ dirile [spre a găsi mijlocul] să se întoarcă la Constantinopol. -O împrejurare 
" făcuse 'pe "Roset ' suspect Principelui Prozorowski,: și 'anums aceea că el. 
“adusese Principelui, pe lângi a doua'sa jalbă şi o scrisoare a fostului în- 
"sărcinat de afaceri saxon în Coiistantinopol, baronul d'Hiibsch, în care acest | 
de pe urmă, după intercesiunea lui Reis Etendi, rugă pe Principe să permiiă | lui” Roset:să, e întoarcă! la Constantinopol cu doi fii ai săi, - ăi 

""! Ce-i drept, cererea lui Hiibsch eră motivată «pe consideraţia, stării de nevoie 
"în care 'se gisiă restul familiei Roset în Constantinopol», dar cintercesiunea 
lui Reis Efendi» făcă pe: Prozorowski să bănuoască o șpionare. Această 
“împrejurare împinse: pe Cuşnicov să 'spună, că, deşi împotriva lui Roset 'nu 
se observase' nimic rău, el eră: Grec și om sărac, ceeace îndreptăţiă, conclu- 
“ziunea că fără îndoeală el doriă ca Principatele să rămână sub ocârmuirea 
"turcească mai degrabă decât sub alta, cel puţin pentru ca să aibă putinţa 
de a primi dela oricare Domn o slujbă care să-l puie în stare să-şi îndrepte 

“averea. . aa . i 
"In anul 1811 (1);'16 pitari: din podgoria Odobeştilor, din /Țara-Românească, 
„ocolul Slam-Râmnicului, reclamau' că diă vechime au avut obiceiu 'să plă- 
"tească vameșilor 'câte 30 lei de cuptor, pentru pâinea ce o fac la cuptor, 
nu la târg; iar acuma le-au luat vameşii pe acele 16 cuptoare 2.050 Jei şi “mai 'cer să mai dea peste 16.000 lei, adică câte 16 lei de cuptor. Sau dus 

“la Bucureşti, la Divan, cheltuind peste 1.000 lei și Divanul și Viţeprezi- | 
“dentul Stetter au poruncit să nu li se iea peste ce li se luă din "vechime, 
restituindu-li-se banii luaţi mai mult. Dar judecătorii din "Râmnic nu numai 
că nu 'le:au restituit banii, dar au şi închis pe unul din ei. Ei cereau res: - “tituirea taxelor plătite pe nedrept şi a celor 1.000 lei cheltuiţi cu dru- murile. i i j . - . , . . , E , | E : . , 

Din piesele aflate în dosar so constată că funcționarii fiscului, folosindu-se de faptul că instrucţiunile Divanului: dădeau loc la confuziuni în ceeace 
priviă perceperea dărilor indirecte, încassase pe nedrept taxo cu totul exor- 'bitante.. Reclimanții în 'cazul de: faţă au dobândit dreptate. | 
“ Nazârul Brăilei ceru în 'mod priotenesc dela Generalul Camensky să ur- 
mărească pe un hoţ câr6 fugise din Închisoarea turcească, făcând astfel 
“că bunele relațiuni şi” dispozițiuni ale Nazârului către Camensky să devină 
Și mai vii. Pe lângă acestea, Nazărul, cu o naivitate absolut orientală, a- 
mintiă despre doi catâri cari fusese furaţi mai înainte, spunând că dacă 

(1) Dosar No. 3.075,



, 
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“aceşti catâri i-au 'plăcut generalului rus, | ar “Ti i putut foarto bine | să îi. ceară, 
şi ei i-ar [i fost dăruiţi (1). 

VII. Ia 
RELAȚIUNILE OCÂRMUIRII ȚERIUI- -ROMÂNEȘTI CU CONSULII FRANȚEI 

a „ŞI AUSTRIEI DELA 1808 LA 1812. 

_ “ Porunea Divanului către ispravnici, dată la, 4. lunie 1808, zice că 
în urma iernii neobișnuit do grele, pierind o mare mulțime. do vite, 
supușii. chesoro- crăieşti cari vin aici ca să ierneze cu vitelo lor. au 

"cerul o ușurare prin organul Agenţiei. | - 

Divanul a hotărit ca acei supuși .austriâci cari închiriază munţi 
de mai mulţi ani, spre ușurarea lor, și numai pentru anul de faţă, 
1808, să dea stăpânilor păşunilor inchiriate de ei numai brânza, cât 
aveă să ieasă dela, vitele rămase lor, iar pentru brânza ce, după con- 
tracte, trebuiau s'o. plătească în bani, vor plăti ocaoa numai, cu câte 
8. parale. Iar cei cari luase munţi în arendă. „dela 1 Aprilie anul 
curgător, nu beneficiau de asemenea, ușurare. | 

Divanul invită, pe ispravnici să oxecute cu „rigoare . dispoziția 
“de! față. : 

_ Dragomanul' Agenţiei austriace, “Emanuel Turca, se o. jăluise încă, 
'din iarna anului :1807— -1808, că i so impuneă tăcere, în chipul cel 
mai "nepoliticos, de câte ori aveă de reprezentat, dinaintea Divanului, 
interesele vreunui supus austriac. Şi aceasta cu toate dispoziţiile 
tratatelor, cari hotărau că nici un.supus austriac nu va puteă fi tras 
înaintea. vreunei judecătorii fără a, [i asistat de către un reprezentant 
al stăpânirii lui. 

. Agentul. nu lipsise să facă reclamaţiunile necesare, atât prin viu 
graiu cât şi în scris, dar cu puţin efect, căci îndată ce so făceă 
vreo schimbare de personal în Divan, reincepeau ofenselo la, adresa 
dragomanului Agenţiei (2). ' 
In luna, August Divanul rânduisc, după cererea, Agentului ajs- 

triac, un comisar însărcinat să cerceteze la faţa locului reclamaţia 
unui supus și să aducă martorii acelui reclamant la Divan. Când, 
la 3 Septemvrie stilul nou, dragomanul se înfățoșă. înaintea Diva. 
nului cu reclamantul, comisarul” și „martorii, unul din membrii Di- 
“vanului își permise să împiedece depunerea. martorilor citați de 

(1) No. 850. Despre urmărirea celor doi catâri furaţi dela Nazârul Brăilei. 1808. Extract 

- Halippa în Tpyaua, III. 
(2) Corespondentul anonim la lunie 1808.
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„însuș Divanul, pântrucă vedeă, că “mărturiile vor. fi. împotriva pâri- tului care eră un protejat al lui. Când Turca, conform datoriei lui, voi să răspundă, Văcărescu îi strigă în public, «să tacă din gură că allfel îl dă afară.» : 
Nu numai că aceste, -cuvinle.; fură: rostite de mai :multe. ori în fața tuturor, ci se mai. ameninţă. 'comisarul. rânduit de Divan cu 1.000 loiego la tălpi, „dacă va, îndrăzni să, depună. în favoare ea ; su- “Busului austriac. “Turca fu deci! silit” să se retragă. făcând | raport Agentului. Acesta făcu! imediat '0 adresă. către Divan cerând! satis- “facere, dar săplămâna treci! fără, ca să primească, vreun răspuns. Văzând aceasta, Agentul se adresă lui Cușnicov expunându-i fap- “tele! şi - cerând! satisfacere, adică depărtarea din Divan” a. fraţilor "Bărbucean și: Ștefan! Văcărescu.” Cei dintâiu fu depărtaţ, în curând, dar în: privința celui! de al doilea | nu Venise nici un răspuns până la finele lui Octomvrie stil nou... 

„_ Agentul: eră pe, punctul de. a, se , adresă: din nou lui Cușnicoy, când Miloradovici, rugat de Divan, luă asupra, . sa rolul de - mijlo- citor între acesta şi Brenner. Cu” prilejul serbării aniversării „Înco- “ronării 'Impăratului' Alexandru, propusese Agentului să facă pace cu Divanul și să se mulțumească cu salisfacerea, ce i se dăduse până „acuma, adică. cu depărtarea lui 'Bărbucean Văcărescu, fără a mai “stărui şi pentru ! aceea a lui Ștefan Văcărescu. Apoi “Cușnicov mai “trimisese Divanului un: „aspru vigavor: din cauza” întâmplării sus pomenile: 
E “Brenner: luând în privire că Ștefan Văcărescu eră unul din [avo- riții lui Miloradoviei și temându-se “Ca generalul să nu priridă ciudă pe el și să nu-i facă greutăţi, pe viitor, „consimţi să renunţe! a.mai 'stărui pentru debăirtarea'" lui, dau: îni schimb pretinse şi' obţină ca amândoi fraţii : să-i ceară, scuze în persoane, iar Divanul să-şi arate părerea de'rău' pentru întâmplare e(1). 

Mareșalul Prozorovski procedă la, schimbări mari nu' numai în slujbele” publice, dar! și la prefaceri! în organizarea, interioară | a Di- vanului. Cea, mai de: seamă, și mai bună din  acoste prefaceri con- 'sistă, într” un Comitet ales din' Divan! și menit să servească totodată “de instanţă : superioară pentru afacoșile judiciare cât şi pentru cele administrative ! Și având a ţineă, corespondenţa cu comanda armatei 
je și cu Președintele! Divanurilor. e 

. i) ' re 

  

HI) 1d., la Septemvrie și Octomvrie.
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„Cei cinci menibri ai Comitetului 'orau Mitropolitul Dositeiu, ne- 
potul: său care cră Episcopul'de Argeș, “Marele - Vistier - Filipescu, 
Mărele :Logofât Rallet.'şi.:Vornicul' Ştefan Văcărescu. Ceilalţi boieri 
erau împărțiți în două divanuri, unul de șapte şi celălalt de opt 
mombri, cari alcătuiau :cea: dintâi instanță judecătorească (1). 

Afacerea, cu “Turca, :nu.:eră, însă terminată (2). Acest Turca eră un 
om. crescut. în ţară, cunoscând .hine limba, obiceiurile și oamenii, - 

Instanţele judecătorești din: ţară erau, după expresiunea cores- 
pondenlului anonim,:cniște temple ale zeiţei 'Themis în cari părti- 
nirea,. patima, arbitrarul şi interesul personal țineau numai prea, : 
adesea în mâni cumpăna dreptăţii, făcând-o să atârne în favoarea - 
acelui: care știă să pună: mai multă greutate în găvanul lui». Turca 
eră prețios pentru Agenţie, căci, în urma cunoștiiţei sale de oameni,  : 
se găsiă în: stare să arăte Agentului toate firele și dedesubturile in- 
trigilor.. ţesulo: cu prilejul fiecărui proces în care eră amestecat un 
supus, punând astfel pe Consul în stare să 'iea măsuri de apărare : 
prin stăruințe din partea, lui. Se vede însă că dragomaniului îi lipsiau 
tactul şi măsura, căci eră cu desăvârşire urit de boieri. -. 

Vistierul Filipescu aveă mai cu seamă ciudă pe el; îndată ce sg: 
văzu la putere incepu să lucreze în contra lui. Depărtarea, din pri- 
cina lui “Turca, a, lui .Bărbucean Văcărescu din :Divan mai .ațâţă, 
mânia Vistierului. | | | 

La sfârşitul lunii Octomvrie stil vechiu, Brenner primi o scri- 
soare a lui Prozorovski, în care acesta îi atrăgeă, atențiunea asupra 
principiului: că, dragomanul Agenției mare alt rol decât de a fi. 
față la cei'celarea pricinilor în cari sunt implicați. supuși aus-. 
triaci și de'a vaportă Agentului cele: zise și, petrecute . cu acel. 
prilej. Pe de altă parte i se dădeă a înțelege, că Turca, trebue 
inlocuit 'cât :mai curând. Agentul răspunse că, inlocuirea, lui “Turca 

"so:poate face numai de'către Curtea Imperială. El pretextă, totodată 
că articolul 5 al tratatului de comerţ dela, Pasarovitz, prin. care 
se: hotără că supușii austriaci nu se vor 'puteă' aduce înaintea 
tribunalelor decât: cu știrea Consulului, și însoţiţi de dragomanul . 
Consulatului, nu puteă însemnă altcovă decât că dragomanii aveau. 
să -iea parte aclivă la apărarea intereselor supușilor: împărătești ce-i. 

. 

însoțiau (3). > 

  

(1) Ibid. IER Pee ” Da „i Si _ e îi 

(2) Ibid., dela 4 Noemvrie. E 
(3) Corespondentul anonim la Noemvrie 1808, n cc



152 E pn RADU ROSETTI... sii 334: 
  

„La 12 (24) Iunie 1809 Viceprezidentul Ergelhardt chemă la sine pe Canţelistul: Van; der Rennen, care giră afacerile Agenţiei, şi-i comunică . „ordinul lui Prozorovski pe temeiul căruia funcţionarea, Agenţiei aveă ! să înceteze (1). .. . SID i a u DI RER DE a ie, i Van der Rennen conformându-se. acelei porunci, dădu jos steagul .: şi armele chesoro-crăieşti de pe clădirea, Agenţiei chiai în acea, seară, A doua zi el fu primit în chip foarte polilicos de LEngelhardt și de.:: 
Miloradovici şi îi rugă să: facă. ca ocrotirea supușilor. austriaci să o iea, asupra-şi Consulul rus, Chirico. Generalii -îi răspunseră, că. . nu-i. pot incuviință, această cerere, dar că protecțiunea supușilor '; i. r..0,va, luă asupra. sa, însuș Engelharăt, către: care: ei vor aveă a se adresă pe viitor la orice nevoie și care-i va, reprezentă înaintea, Divanului. . . a E 
Van -der Rennen, părăsind Bucureștii, merse la, Câmpulung cu. gândul de a sta acolo peste, vară, dar în curând primi -: ordin să: părăsească ţara (9). Se II a lată nota, prin.care Rusia făci cunoscut oficial Austriei: că: Im---: “Păratul Alexandru privește Moldova și. Țara-Românească ca făcând . parte din. Imperiul său. - Ie | - | i DI 

i 

„Note du Chancelier de V Empire (russe) au Comle de Saini Julien, ' 

15 Avril, 1810.. 
Sa Majest6 Imperiale considerant; la Moldavie et la Valachie comme des provinces, qui font partie de son Empire et.qui comme. telles doivent âtre-: r6gies par ses lois, vient de prescrire. de cesser. d'y admettre: des droits: dont lexercice n'est tolere qu'en 'Turquie. , SRR En consequence elle -a charge le soussien6; Chancelier de l'Empire, de... dâclarer ă Mr, le Gânâral Comte de St. Julien, que tout individu n6 dans ces deux provinces 'ne peut &tre regard6 que comme sujet de Sa Majeste; . quelle leur laisse n6anmoins Poption de rester tels ou de quitter le pays dans 

six mois, aprâs avoir acquitie leurs dettes, ou rendu compte des biens ou des places dont ils ont eu administration et que quant aux personnes n6es.. 
ailleurs, elles. pourront continuer î exercer le commerce ou d'autres profes- . sions dans les dites provinces, aux termes des traitâs et en se conformant .. 
PI 

(1) In urma stării de răsboiu dintre Austria şi Rusia. Precum se știe, ltusia, ca aliată a lui Napoleon, declarase și ca răsboiu Austriei. 
(2) Corespondentul anonim la 3 Iulie 1809. .
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aux, lois. de: l/Empire ainsi qu'aux. regles. imperieuses ou charges qu exige 
Vâtat de la guerre tant quelle dure; 

En faisant cette communication â Mr. le Comte de St. “Julien, le sous- 

sign le pri de la „porter & la. connaissance de sa Cour et il saisit, ete (1). | 

La începutul lui. August Divanul  făcă cunoscut prin strigări pu- 
blice: că toţi negustorii cari au depozite de cărţi de joc sunt “datori 
să le vândă. pe preţ de.4. lei, duzina și cu termen de plată de 6 ; 
luni monopolistului din București Polizu (tatăl), care a luat, acest - 
monopol în întreprindere pe doi.ani, pe preţ de 42.000 lei și că 
pe viitor cărţile de joc nu se vor mai puteă vinde decât de căiţre 
numitul monopolist. 
„Negustorii supuși austriaci reclamând Agenţiei impotriva acestei mă- 

suri, sub cuvânt că cărțile îi costau mai scump, Agentul le declară, . 
atât lor cât şi lui Engenhardt, că el nu va suleri niciodată ca supușii 
chesaro- crăeşti să fie. siliți: să dea marfa, lor pe preț mai jos decât. 
acel cu care:0 cumpărase și pe termen 2). | 

Dela, începutul .ocupaţiunii rusești, supușii austriaci din Principate, 
sprijiniți de Agenţii. chesaro-crăești, refuzase cu hotărire să se, 
supună .și. ei la dările extraordinare și la rechiziţiile cu cari fusese .. 
încăreaţi pământenii. Ei se. sprijiniau la acest prilej pe textul ar- 
ticolelor tratatului de comerţ încheiat la Pasarovitz între Austria și 
Imperiul Otaman şi. izbutise, să obţină, .dela Ruși scutire de sarci- 
nile nesuferite sub cari gemeau locuitorii români. Dela venirea în - 
Bucureşti a noului Agent; Fleischhackl de Haclenau, dârjia supușilor 
mai crescuse, încurajată fiind de acest Agent foarte vrednic, foarte 
ager, foarte conştiincios şi. foarte deştept, care își: puneă toate si- ; 
linţele să câştige, pentru supușii curții lui o situaţie şi mai privi- 
legiată. decât în trecut. Am. văzut cum -protestase împotriva, dispo- . - 
ziţiuniilor. relative „la, monopolul cărţilor. de joc de sub îndatoririle 
căruia izbutise să elibereze cu. desăvârșire pe protejaţii lui. Rușii cari 
"nu erau în curentul obiceiurilor şi regulelor. relative. la starea Su- 

- pușilor străini în Principate, și având poruncă să menajeze interesele, 

austriace, cedase în totdeauna. 

In cursul iernii 1810—1811 însă, efectivul armatei rusești din | 
Principate . fiind- sporit, contribuţiile în bani și în natură, . rechi- 
zițiile și corvezile fură și ele sporite, Și autorităţile locale începură 

y 

U) Ibid. 
(2) Ibid., la 25 August 1810,:
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a împlini și pe supușii austriaci. lar ei reclamând,  Fleischhaciil se 
grăbi să adreseze lui Engelhardi o notă prin care protestă cu cea: de pe urmă energie împotiiva acestor procedări și, bazând recla- maţiile lui pe textul tratatelor, pe cari însă nu le înfăţişă, sub pretext! 
că Arhiva Agenţiei, în urma necontenitelor turburări din Principat, a trebuit să fie impachetată în lăzi cari se aflau în Cluj. 
Engelhardt înfăţoșă nota lui Fleischhackl Divanului, invitând pe. boieri să-i prezente 'un raport arăţând cari sunt privilegiile 'ds cari, după tratate, se bucurau supușii străini în Principate... i 
lată caro fu răspunsul ce Divanul îl aduse: Vicepreşedintului : Engelhardt în ziua de 3 Ianuarie: - a 

Conformement aux ordres de V. E. 16 Divan a Vhonneur de lui 'exposer 
que les reglemens relatifs aux sujets Gtrangers ont de tout temps 6tâ:et 
sont encore les mâmes, ainsi qu'il: suit. Les sujets trangers n'avaient le * droit de venir dans'la Principauts 'de Valachie que pour leur commerce -- et pour y vendre en gros et non en detail les effets qwvils y importaient, ă : 
lexception seulement de quelques habitans de Cronstadt qui avaient la 'per- 
mission de vendre en detail des-produits de'cette ville, comme par exemple: - 
des caparacons :de 'diffârentes espăces, des: cordes, des &trilles de cheval et 
autres 'objets semblables. La possession des terres, des vignes, des maisons st: autres pareils 6tablissernens ne leur Gtait; point permise 'dans cette Princi-: păut et ils n'y vivaient 'que comme 6trangers; Quelques, uns 'cependant de:: ces habitaris de' Cronstadt 'avaient, malgr6 cette d6fense,: divers vignobles. qu'ils furent ensuite oblig6s de vendre, n'âtânt pas en stat de les entretshir. 
On veillait ncanmoins ă ce qu'il ne leur fit cause ă.cet 6gard 'aucune in-: justice de la part des naturels du pays. Ceux qui conduisaient aussi des : brebis dans cette" Principaut n'y s6journaient que momentanement, c'est-ă-- _dite, au printemps ils se trouvaient ăux champs pour y nourrir leurs trou- - peaux et en automne ou en hiver ils s'en retournaient chez eux, etil n'y avait : que ces 'individus venus ici pour quelque 'temps seulement qui 6taient re- 
connus comme sujets Strangers, d'aprăs les passeports necessaires qu'ils de- - 
vaient produire. Quant 'aux autres venis ici: de „la 'Transylvanie ou de la 
Hongrie, ă cause des troubles qui arrivaient dans ces pays et qui les obli- 
geaient de s'âtablir en Valachie, ils 6taient regardes parfaitement €gaux aux 
contribuables de Ia province et payait (sic) comme eux le tribut que leur im- - 
posait I'Ispravnicie, ainsi. nommâe des Hongrois, qui fut ctablie sous le răgnei - 
du Prince Alexandre Ypsilanti. Ensuite, aprâs la conclusion de la paix en 
1774, entre la Cour Imperiale de Russie et la Porte Oitomane, la dite Isprav- 
nicie fut remise dans ses fonctions et les Hongrois payârenţ le tribut: jus-
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qu'au temps de l'entree en ce pays de larm6e autrichienne, A cette &poque, par ordre des commandans, L'Ispravnicie en question fut supprimâe et tous 
les Hongrois furent unis aux habitans du pays et payaient le tribut comme 
eux. Lorsque la paix fut egalement conclue avec la Cour. d'Autriche, les 
Hongrois qui se trouvaient ici restărent impos6s comme auparavant,ă con- dition cependant que coux qui dâsiraient retourner en Transylvanie en. 
avaient la liberte â Vexpiration du terme qui Gtait [ix6ă cet 6gard. D'autres 
se faisaient inscrire surle registre des sujots autrichiens et obtenaient ă cet 
effet des passeports. Mais la plupart de ces individus resttrent au nombre des 
tributaires et il y eut beaucoup moins de sujets âtrangers qu'ă prâsent, ainsi 
qu'il conste (sic) par la liste communiqude par lAgence d'Autriche et signâe 
par feu M. Merlkellius, ci-devant Agent Imp6rial et Royal. Cette liste n'a pu se 
trouver aujourd'hui pour âtre-prâsentâeă V. E. Si d'aprăs d'exactes recherches, 
on parvient ă la retrouver, le Divan ne manquera pas de lu lui transmettre. 
„Un exemplaire de cette liste doit exister A VAgence et contenir le nombre 

des sujets autrichiens qui demeuraient ici auparavant, cet stat ayant 6t6 
communiqu€ par VAgence lors du Gouvernement du Prince Xpsilanti. qui 
le confirma et le lui renvoya. Si V. E. le juge convenable, elle peut lui do- : 
mander cet tat pour connaitre au juste le nombre des sujets autrichiens qu'il 
y avait ici dans les premiers temps. 

Pour ce qui concerne les sujets francais, il n'en existait point dans ce 
pays et il n'y avait pas meme de Consulat. On ne l'a Ctabli qw'en 1793, sous 
ladministration du Prince Mourouzi, ensuite sous les hospodars qui lui suc- 
câdârent laugmentation des protegâs 6trangers n'a pas Gt€ dâfendue uniquo- 
ment par €gard aux Consuls, et c'est pour cette raison que ces premiers ont 
„considrablement stendu leurs droits dans ce pays et y ont fixe leur com- 
merce par de diverses sp6culations, ainsi que par l'acquisition des terres, des 
vignes, des fabriques, des maisons et autres bâtiments qu'ils obtinrent sans 
une confirmation officielle du Gouvernement. En consequence de quoi le 
nombre des sujets ou protegâs francais stest tellement augmente que des 
villages entiers sont habitâs par eux, tandis qu'au fond la plupart de ces 
individus sont des gens de famille natifs du pays, qui payărent de tout temps 
le tribut et les charges, et c'est ă cause de cette augmentation &norme qu'il 
arrive un tr&s grand desordre dans la perception des impâts et beaucoup 
de difficultes et d'obstacles dans l'exscution des prescriptions &mandes du 
Divan, parce que les Zapois ou receveurs d'impâts ne peuvent entrer pour 
sacquitter de leurs devoirs dans aucun village ou il y a des protegâs 
€trangers, ou que ceux-ci non seulement s'opposent au moindre payement, 
mais ils prennent mâme sur eux de dâlendre les paysans tributaires, En 
outre il y a plusieurs proteg6s dtrangers Gtablis dans les villes et les villages 

Ei
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et: qui 's'occupent du commerce et 'de diflerens mâtiers, de maniere qu'ils 
refusent d'aquiter m6me Pimpât sauctionne par Mr. le General Commandant 
en Chef.et V. E., comme aussi largent que chaque taverne doit payer et 
qwon n'a pu 6galement percevoir, ainsi qu'il est espos6 dans un rapport 

particulier qui a ct€ prâsente â V. E. 
Les m&mes raisons ont occasionne des pertes. concernant POierit, le 

Dijmarit et le Vinarit, lesquelles s'l&vent ă soixante quinze mille piastres 

que les protâgs 6trangers n'ont aucunement voulu payer d'apres le contrat 
conclu avec le Divân ; il-a m&me 6t6 impossible de faire la note de ces in- 

dividus, parcequi'ils n'ont pas voulu produire leurs passeports. Le Divan sait 

que pour les proteges €trangers on se conforme toujours aux reglemens 
plus hăâut 6nonc6s; mais les, consulats font des contestations, disant quiil 

se trouve dans leurs Chancellaries des traites conclus avec la Porte Ottomane, 
dont le Divan n'a aucune connaissance, parceque les Hospodars, sous la sur- 
veillance desquels ces affaires se traitaient, recevaient des firmans de la 

Porte et ne transmettaient ă PAssembl6e des buyards que ceux qu'ils vou- 

laient, c'est par la meme raison que les traites ne sont point connus, mais 

ils doivent exister aux Consulats. Veuillez done bien, V. E, demander la: 

communication des articles conclus entre les dites Cours Impâriales rela- 

tivement aux droits et privileges de leurs proteges, afin de connaitre pre- 

cis&ment la: manitre d'agir ă leur cgard, et demander qu'il vous soit presente 

une liste 'contenant les noms de .tous les sujets et protegâs 6trangers ha- 

bitant la Valachie, le tems ou il se sont mis sous cette protection, le lieu 

oă ils sont Gtablis et celui de leur naissance, enfin le genre de metier qu'ils 
exercent pour que, suivant ces dâtails, on puisse aviser aux mesures n6ces: 

saires pour que les vrais sujets ot protegâs âtrangers ne soient point molestes. 

Alors il n'y aura plus de doutes, les aflaires aussi bien que les prescriptions 
des autorit6s seront facilement exccuttes et le Divan saura se conduire 

envers les 6trangers d'apres les" droits qui seront reconnus leur appartenir. 
Ce sont les renseignemens que le Divan peut donneră V.E,, suivant Vordre 

qu "il a recu d'Elle sur cet objet. 
Bucarest ce 3 Janvier 1811. 

- (Sign6s). Le JMelropolitaine Iguace | 
_T/Eâque d'Arges Joseph . 

Le Bano Manoluki Cretzulesco 

BEvstrati Orelzoulesco 
Constantin, Balatchano 

Le Grand Vistiar Varlam 

Pour traduction confort, le Conseiller de Cour Pisani, 

(1) Ibid., la Ianuarie 1811.
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Acest raport al Divanului, comunicat lui Fleisehhacki, nu puteă să-l 
mulțumească ; el adresă, lui Camenski, la 14 (26) Ianuarie 1611 o 
nouă și lungă nolă. Această piesă, începe printr'o expunere a, greu- 
tăților apăsând asupra supușilor austriaci în urma ocupațiunii rusești. 

Povara încuartiruirilo» militare, aceea a, luării zilnice a vitelor do 
jug şi de ham, a aprovizionărilor de fân, a grăunţelor, a pânii, grâului 
şi păpușoiului, și a tuturor celorlalte feluri de proviziuni, apăsă greu . 
asupra crescătorilor de vite ardeleni sărăciţi, aflându-se iarna. cu 
vitele lor în Țara-Românească, mai ales în partea câmpului. Ele 
apăsau și mai dureros asupra celorlalţi Ardeleni, încă mai săraci, po 
cari foametea îi izgonise din Transilvania în București, precum și în 
alte orașe și în satele acestui Principat, unde își agonisiau vicaţa 
slujind cu simbrie sau lucrând cu ziua. Greutățile sus pomenite 
atinsese culmea, greutăţii lor în anul de faţă, aducând pe acei neno- 
rociți locuitori la desnădăjduire. Ele ar puteă fi întru câtvă alinate 
numai în cazul când Comandantul de căpetenie ar da porunci aspre 
pentru ca să înceteze cu desăvârşire abuzurile strigătoare la, cer (him- 
melschreiend) ce so săvârşiau cu prilejul împlinirii deosebitelor sarcini.; 
Până atunci zadarnice erau plângerile acelor nevinovaţi, căci vaietele 
lor nu sunt în stare să moaie inimile funcționarilor civili și militari, 
precum fără succes rămâneau și intervenirile Agentului. 
-" După această drastică expunere a suferințelor supușilor austriaci 
cari, precum am văzut, dispuneau de măsuri de apărare, ne putem 
lesne. închipui cât. de cumplite erau ale pământenilor, pe cari nici o pavăză nu-i apără împotriva brutalității şi a lăcomiei 'slujbașilor 
români și ruși. 

După ce arată cât de surprins a fost văzând că Engelhardt, la, re- 
clamaţiile lui, îi trimite raportul Divanului reprodus mai sus, Agentul 
supuneă lui Camenski întrebarea dacă: : 

* Supușii austriaci trăitori în Țara-Românească, posedând pe temeiul 
tratatului de pace dela Şiștov, care a consfințit statul quo strict 
în ființă înaintea lui, privilegii domnești, drepturi şi volnicii, sunt sus- ceptibili de a. fi constrânși la contribuţiuni de răsboiu și la sufe- 
rințele legate de ele, când ci aparțin unei Curți care trăeşte în cea 
mai bună înțelegere cu amândouă puterile beligerante ? * 

Adaoge arătând că are poruncă dela Curtea lui să protesteze energic 
împotriva oricărei încălcări a. privilegiilor supușilor ei (1). 

Mai cu seamă dârji erau supușii austriaci şi francezi cari declarau 
că vor părăsi țara mai degrabă decât să plătească, contribuţia. Dârjia PIINE 
(1) Ibid,
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lor nu țină mult. In noaptea de 9'August autorităţile puseră mâna 
pe șase negustori ruși ale căror prăvălii fusese pecetluite și îi tri- 
miseră în căruțe de poștă și sub escortă militară la Iaşi. Supușii 
austriaci şi francezi fură atât de înspăimântați în urma, acestei pro- 
cedări sumare, încât ei își deschiseră imediat prăvăliile şi se de- 
clarară gata a plăti. . | | | | 

Asemenea planuri erau opera Vistierului Samurcaş, care nu scăpă 
nici un prilej de a umplea cassele armaiei rusești și al sale proprii; 
el altfel obțină, ca și Visternicul Moldovei, Roznovanu, marele 
ordin al Sfintei Ana, și nădăjduiă să stea Vistier toată, vieaţa lui. (1). 

Ledoulx serie lui Champagny, la 9 Aprilie 1811, despre greutăţile 
ce.le întimpină în afacerile contencioase: 

„....+ Soit que les instructions verbales que Votre Excellence a daign6 
me donner lors de mon depart de Paris et qui mpont fait sentir' la necessit6 
d'ecarter pour le moment tout ce qui est de nature ă centraîner des debats 
et des discussions, soit que la prâsence du quartier gâncrai &țabli ă Bucharest 
en impose aux autoritâs subalternes, la verite est qu' ă part .les longueurs 
dans, les âfaires contencieuses, la mauvaise grâce qu'on y met et les petites 
vexations qui me font faire une âtude particuliere de prudence et de per- 
s6verance, jai ă peu prts conserve aux sujets de Sa Majeste, en Valachie, 
autant de bien-âtre qu'il est possible d'en trouver encore au milieu de 
lanarchie du Gouvernement de ces provinces. 

„ Au reste, Monseigneur, le caractere dur de Mr. Milachewitz a je .crois 
provoquc les affaires dâsagrcables qui viennent de mettre M. Martin dans 
cette position fâcheuse. J'ai fait une d&marehe verbale auprâs du General 
en Chef, en le priant de donner des ordres ă M. Milachwitz pour que ce 
Senateur mette â V'avenir, dans les relations qu'il a avec M. Martin, des 
formes plus convenables ă la bonne harmonie qui r&gne entre les deux 
cours. Jai enfin reclame en faveur de M. Martin Lintervention 'du Gensral 
en Chef. Voici sa râponse: «Monsieur, je n'ai point d'ordre ă donner ă M. 
Milachewitz; il est autorit€ supcrieure dans ces provinces pour.les affaires 
civiles et je ne puis donner d'ordres qu'ă larmâe.» Je n'ai :donc rien pu 
faire pour M. Martin....... Je puis dire ă Votre Excellence que M. Mila- 
châwitz est d'un caractăre tellement. irsciable que, sil devait faire sa râsi- 
dence â Bucharest, je crois qu'il reussirait î mettre aussi ma prudence en 
dâfaut et ă me faire perdre tout le fruit que jen ai recueilli jusqu' ici (2). 

  

(1) bi. - A 
(2) Rapoarte consulare franceze sub data arătată.
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La 12 Iunie 1811 Ledoulx adresă. lui Maret următorul raport 
amănunţit: * 

-.»«..-Yai Yhonneur de mettre sous les yeux de Votre Excellence une 
mesure nouvelle que les autoritâs russes viennent d'adopter dans ces pro- 
vinces; et qui tend â dctruire ă jamais les droits, priviltges et prerogatives 
dont les sujets de S. M. l'Empereur et Roi n'ont cessc de jouir dans ces 
contrees. 

Dans la note No. 1 qui mia 6t6 adressce par le President de Valachic, 
Votre Excellence verra que, sur de fausses ullegations, sur des raisonnements 
captieux, les autorites Russes veulent soumettre 6 aujoură' hui les sujets francais 
et autrichiens ă des contributions qui doivent les 'confondre avec les indi- 
genes du pays, que Pon nomme encore ici Rayas. | 

Je dis fausses allegations attendu que les negociants Gtrangers, au lieu 
de devoir ă larmce Russe un bien-âtre quelconque, au lieu de lui devoir 
la moindre 6tendue de commerce, se ressentent tous les jours d'avantage 
de la destruction complete de leurs ressources, non seulement parce que 
la guerre leur a ferme toutes les communications, mais encore par les 
droits 6normes et arbitraires -que les autorites militaires (en favorisant 
clandestinement lentrâe et la sortie de quelques marchandises) ont cru 
ctre autorisces â percovoir. 

Ce qu'il y a de capticux dans cette note, c'est lapparente difference qu 'on 
ă lair d'âtablir entre les propridtaires et les locataires. Moi qui connais ce 
pays, Monseigneur, je puis assurer Votre Excellence quo cette proposition 
sophistique n'est quun manteau de justice dont on veut se couvrir pour 
cacher. des exactions, des outrages de toute espăce. Les Divans de Moldavie 
et de Valachie savent fort bien que nous n'avons presque point de pro- 
priâtaires dans ce pays. 

" Comme îl ne m'appartenait point d'entrer dans des discussions s6ricuses 
avec les autorits Russes, vii la moderation et la prudence qui m'avaient 
Gt6 recommandecs dans mes derniâres instructions, j'ai cru devoir, pour me 
conformer ă la lettre de Son Excellence Monseigneur le Duc de Cadore, 
ct dont jai !honneur de joindre ici copie, exposer. simplement ă Mr. le 
General en Chef, dans ma rponse No. 2, les raisons qui m'obligent i ne 
pas souscrire, de mon propre chef, ă une mesure de cette importance. 

"Vai demand (attendu la bonne harmonie qui râgne entre les deux Cours) 
le d6lai necessaire pour que les intentions, ă cet âgard, de Sa Majeste 
VEmpereur et Roi, mon maitre, puissent me parvenir. 

A cette demande si simple, si naturelle, et qui ne renferme aucune es- 
pece de plainte, Mr. le General en Chef m'a r&pondu, comme Votre Exce-
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llence le verra dans la copie No. 3, qu'il ne saurait suspendre cette mesure, 
qu'il me promet seulement de faire restituer ce que les Francais vont payer, 
dans le cas ou les deux cours conviendraient d'une exemption. 

Je dois observer ă Votre Excellence que cette râponse ă 6t6 râdigce et 
mâme 6crite par M. Fonton, qui saisit toujours avec avidit6 les oceasions 
oii les Frangais peuvent ctre I6ses. Si jeusse 6t6 autoris6 â râpondre aux 
questions que cette pice contient, jaurais facilement prouv6, non seulement 
toutes les erreurs du raisonment de M. Fonton, mais une infinit& de faits 
qui dâmontrent la malveillance la plus marqude. 
A Constantinople comme en Valachie, Monseigneur, c'est un fl&au que 
ce Francais dânature. | 

Le Consul d'Autriche, d'aprăs les instructions de sa Cour, a constamment 
et formellement protests contre les innovations; dans cette circonstance oi 
des interâts majeurs de l'Autriche sont attaques, lagent de cette puissance, 
ă la suite de ses vives reprâsentations, et n'ayant obtenu que des r&ponses 
n6gatives, sest, decide î exptdier un courrier î Vienne, dont je profite moi: 
meme aujourd'hui. M.'lAgent d'Autriche parait tre moralement str que 
cette mesure destructive, non seulement de tous nos droits et privilges, 
mais encore de la consideration qui y est attachee, râvoltera sa Cour. 
1 est impossible, me dit-il, que on accorde aux autoritâs Russes et Va- 
laques le droit de maltraiter, de spolier, d'outrager, sous les yeux des a- 
gents €trangers, les sujets de leurs souverains. 

En effet, Monseigneur, si nous sommes une fois soumis â la contribu- 
tion que Pon exige aujourd'hui avec une aparence de justice, demain on 
exigera une contribution individuelle ; les sujets, que les Consuls ne pour- 
ront plus dâfendre et qui vont se trouver inscrits parmi les _tributaires, 
seront train6s ă la police et dans les prisons publiques (ce que les prâpos6s 
du Divan, ou Ispravniks, commencent A6jă ă faire dans les districts), nous 
perdrons ă jamais de beaux privileges qui augmentaient ici notre consi- - 
d6ration; en un mot les Russes finiront par demander quelles sont ici les 
fonctions des Consuls..... _ | 

Peut-âtre mâme quo c'est li le vrai but que ce sont propos6 Messieurs 
Milachâvitz et Fonton; peut-âtre esp&rent-ils, par ce moyen, procurer ă leur 
Cour la facilit d'obtenir la suppression totale des agents Gtrangers dans 
ces provinces (1). 

Je nomme Messieurs Milachâvitz et Fonton, attendu que le premier or- 
ganise ici les places dadministration, le second dâveloppe des ides poli- PI . 

(1) Am văzut mai sus că Ledoulx trăgeă un venit însemnat dela supușii francezi ce-i 
făceă. Aceasta, sorginte de folos piereă cu desăvârșire dacă exempţiunea dela biruri a 
acestor supuși ar fi fost desfiinţată. -
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tiques. Je supplie encore Votre Excellence d'observor que, dans tout ceci, il 

n'est nullement question de Yancienne note de Mr. le Comte de Romantzolf. 

Les provinces de Moldavie et de Valachie sont toujours administrâes comme 

elles l'ont €t6 de tout temps. | | 
Maintenant que jai rempli ponetuellement les instructions qui m'avaient 

Gte  donnses par Son Excellence Monseigneur le Duc de Cadore, en pesant 

avec prudence toutes mes dâmarches vis-a-vis des autorits Russos et en 

ne n6gligeant pas les intârets des sujets de Sa Majeste, je supplie Votre 
Excellence de prendre en consideration toutes les reflexions que mes devoirs 
et mon zăle pour le service de Sa Majest& m'ont autoris6 â faire ici, et de 

me prescrire la conduite que je dois tenir dans une circonstance aussi 

dslicate. Le General Kutusoft me prâvenant qu'il soumet toute cette affaire 

A la decision de sa Cour qui, jo crois, ignore enti&rement cette nouvelle 

mesure, il est urgent pour moi de regevoirles ordres de Votre [xcellence. 

Iată acum anexele despre cari so vorbește în depeşa de mai sus 

a lui Ledoulx; | 

Anexa |: Sicidier călre Ledoulz. 

Bucarest 18 Mai 1811 s, v, 

D'apres uno commune disposition de Leurs Excellences le Gânsral Com- 

mandant en Chef et le President des Divans de Moldavie et de Valachic, 

Pon &tablit aujourlhui, pour satisfaire aux besoins des troupes de lEm- 

pereur mon maftre, un impât annuel sur tous les commercants de la Va-: 

lachie, soit sur les naturels du Pays, soit sur les sujets Russes, soit sur 
les sujets et proteges Francais; (on nomme ici proteges, les Francais des îles, 
les Dalmates, les Italiens, etc.) sans en excepter un seul de quelque nation 

il puisse âtre. Cet impât est ncanmoins fix6 suivant le nombre et les classes 
des boutiques et par des taxes mâdiocres diiment râparties entr'elles et 
proportionndes ă la qualit& de leurs marchandises et au genre de leur com- 
merce. Puisque les boutiques oi se fait la vente sont situdes sur le toerri- 
toire de cette province, les commergants qui jouissent de tous les avan- 

tages du nâgoce et qui, plus que tout autre habitant, doivent ă Parmee 

Impriale de Russie, non seulement le bien-âtre mais encore les moyens 
d'âtendre leur commeree, ne peuvent nullement 6luder le paiement de 

Pimpât annuel, mis en faveur des troupes, sur ces mâmes boutiques ouils 

exercont le nâzoce; Wautant plus que les pauvres villageois, tant oblig6s 

d'acquitter des impositions et des charges extrâmement aceablantes, il serait 
inconvenable et tres prejudiciable que les commercants ais6s ne voulăssent 

point distraire une petite partie de leurs gain pour les 'auteurs de leur 
Analele A R.—Tom. AXXII.— Memoriile Secț. Istorice. 11
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securit6 et meme de leur bonheur. A ces considârations je dois ajuuter 10 
que suivant lordre. suprâme de Sa Majest6 PEmpereur mon maitre, qui'a 
€t6 intime ă Son Excellence le President des divans, aucun habitant de ce 
pays, de quelque condition quiil soit, ne peut-âtre exemple de lu charge des 
contributions et 2% que la situation mâme des boutiques dans une province oi 
se trouvent des troupes demande qu'il n'y ait aucune distinetion entre les per: 
sonnes qui y font le commerce; car dans cette circonstance une telle distinction 
ne peut avoir lieu lorsque tous nâgociants jouissent &galement des memes 
avantages du commerce exerc6 dans la Grande comme dans la Petite Valachie. 

Au surplus $. E. le Commandant en Chef a communiqu€ ă M. le Pre- 
sident les mesures qui doivent ctre prises par le Divan de Valachie et par 
la police, pour engager les commercants 6trangers au paiement de l'impât 
actuel que Ion veut tablir. Ce mesures sont, que dans le cas d'opposition de 
qui que ce soit parmi les negociants ă solder ce dit imp6t, les autorites 
en question fassent fermer et sceller la boutique de ce contrevenant; lui 
a6fendant entitrement d'exercer le commerce et veillant ă ce quiil ne puisse 
faire la moindre vente secrâte. Si malgr6 ces mesures quelqu'un des n€go- 
ciants 6lude le payement de limpât fix et veuille trafiquer illicitement 
dans sa maison ou ailleurs, dans ce cas, apres les convictions n€cessaires 
ă ce sujet, et aprăs avoir dâcouvert la vente secrtte de marehandises, ces 
manchandises seront confisqutes sans aucun gard et vendues ă l'encan 
pour le profit des revenus de la Vestiarie. En un mot, on agira concernant un 
tel. negociant, comme on doit agir avec un contrebandier. D'aprăs les dis- 
positionsque je ferai conformâment ă la volont& de M. le President des 
Divans, le r&glement de Vautorit6 supârieure, dont il vient d'&tre:parle, sera 
publi dans toute la Vallachie, tant pour âtre maintenu par toutes les per- 
Sonnes exergant le commerce en ce pays, que pour que celles-ci ne puis- 
sent pretendre cause d'ignorance du dit impât annuel, mis sur tous les 
commergants en gânsral et proportionnellement ă leur stat, 

Anexa 2: Cautuzov către Ledoula. 

Bucarest, 27 Mai 1811. 
Je m'empresse de râpondre ă la lettre que m'avez fait Phonneur de 

m'6crire le 22 Mai (3 juin). De 
L'impât mis sur les boutiques et qui excite vos plaintes a 6t6 râsolu 

par M. le Sânateur Milachewitz et le Divan d'ici (done ce n'est pas. par 
ordre de la Cuur de Russie). Cette mesure est en vigucur en Moldavie et 
son effet embrasse 6galement les regnicoles comme les sujets des puis- 
sances 6trangăres ctablis dans cette province, Je n'ai pu qi'en sanctionner
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'&tablissement pour la Valachie et en ordonner la levee parce qu'elle m'a 
paru de toute justice. En effet, depuis le commencement dela guerre, la 

classe de marchands, bien loin d'avoir 616 soumise ă quelque contribution 

et d'avoir essayc des pertes, a te la seule ă s'enrichir, et elle n'a cess6 
de faire jusqu aujourd hui des  benefices &normes, on peut presque dire 

scandaleux. 
Cette observations sâtend a tous les commergants en general, pour ce 

qui concerne les âtrangers en particulier, il râpugnerait ă tout principe de 

droit naturel, que partageant les avantages commerciaux avec les rogni- 

'coles, ils n'en partageassent pas aussi les charges. 

Il est dWailleurs ă observer que celle dont il sagit, ainsi.qu'en general 

toutes les taxes imposâes sur le commeree, sont en dernitre analyse de 
compte supportâes par le consommateur, Une autre observation que je vous 

prie de vouloir bien faire avec moi, c'est que cette taxe des boutiques est 

imposâe sur les proprictaires et non sur les locataires, sur les biens fonds 

et non sur les biens meubles. | 

De cette observation drive la question si les sujets de Sa Majest6 VEm- 
pereur des Francais, Roi ă Italie, sont ici propridtaires ou locataires, et si 

vous voulez considerer la Valachie comme province Russe ou Ottomane; 

dans ce dernier cas les 6trangers,ne peuvent se porter pour propridtaires 

immobiliers. La loi mahometane ne permet pas qui'ils le soient et les traitâs 

avec la Porte ne les y autorisent pas. (M. de Fonton est le. plus fort pro- 
pritaire ă Constantinople parmi les Europeens. Une infinit6 de negociants 

de toutes les nations ont des proprictes. C'est done une fausse allâgation) (1). 
Si au contraire vous râputez ce pays-ci pour province Russe, les nego- 

ciants ctrangers, au lieu de se rcerier contre une taxe lâgâre qui, aprâs 

tout, ne pâsera point sur eux, doivent dâs lors s'estimer heureux d'avoir 

jusqu'ă-prâsent 6t€ exempts d'une contribution aussi juste. 

Au reste, Monsieur, comme vous m'annoncez devoir râfârer de cet objet 

ă votre Cour, j'en r&fârerai aussi ă la mienne. Je dâsire vivement que la 

parfaite harmonie qui regne entre elles amâne une exemption en faveur des 
sujets francais, mais en attendantjeprouve un veritable regret de ne pou- 

voir P6tablir moi-meme d'avance et suspendre, ă leur gard, Vexecution 
Wune: mesure qui doit tre genârale. Je me fais un plaisir de vous: assu- 

r , Monsieur, que si la mesure que je viens d'adopter 6prouve, ă la suite 
de mes reprâsentations au Ministere: de Sa Majeste, mon auguste maitre, 

quelques modifications ou mâme une abolition totale ă Pegard des sujets et 

(1) Notă în margine.
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prot6g6s [rangais, je m'empresserai de faire rembourser aux dits ngociants 
la somme que chacun d'eux aurait fournie pour cet objet. 

Il serait: superflu. de repâter ici combien je dâsire tre utile aux sujets 
de S. M. PEmpereur Napoleon, dans toutes les circonstances ou je puis con- 
cilier lours interets avec les devoirs de ma place. Jai cherch6 ă vous en 
donner des preuves non 6quivoques toutes les fois que vous les avez pro- 
voquses, jo me suis conformă ă cet gard ă la volont& de mon maitre et 
jai suivi Pimpulsion de mes sentiments' particuliers. : 

La 16 August 1811 Ledoulx scrie lui Maret: 

Jai eu hier une preuve &vidente que larmâe Russe de Valachie y croit 
fermement (1). L/annce passce, pour le 15 Aotit, toutes les autoritces Russes se 
sont empress6es de 'venir assister au Te Deum que jai fait chanter dans la 
maison Consulaire pour c6lebrer Panniversaire de la naissance de notre auguste 
monarque. Cette ann6e, Monseigneur, il n'y a eu que des Francais et des 
Autrichiens au Te Deum; pas un seul Russe; pas mâme le Consul de cette 
puissance. L'ann6e passe tous les Boyards du Divan, le Mâtropolitain en 
tâte, sont venus me f6liciter; cette ann6e pas un n'a mis le pied chez moi. 
Jai 6t6 inform6 par un Boyard qui nous est dâvou6 quils ont crâint de 
faire cette dârmarche, ayant vu qu'aucun Russe n'avait assist6 au Te Deum. 
Cette conduite incompr6hensible semble confirmer les bruits qui circulent 
ici, et qui rendent la position des Francais oxtrâmement embarrassante. Quant 
ă moi personnellement, Monseigneur, je. suit entoure d'espions; la moindre 
de mes d6marches- est observee, et non seulement je suis oblige d'âtre sur 
mes gardes vis-ă-vis des ennemis de notre Gouvernement, mais je dois en- 
core chercher ă me garantir sans cesse des piăges que peuvent me tendre, 
dans cette circonstance, tous ceux qui me font ici Phonneur de craindre le 
zăle, indiscret disent-ils, que je mets ă observer leur conduite. Je ne me 
plains pas, Monseigncur, de ma penible position; car rien ne peut âtre au 
dessus de mon dâvoument; mais j'ose supplier Votre Excellence, de ne 
pas me refuser son inapprâciable interet. 

La 30 Iulie st. v.- se făci o publicaţie poruncind tuturor negus- 
torilor, chiar și celor cari erau supuși străini, să plătească contribuția 
de răsboiu (2). 

Deoarece negustorii nu se grăbiau cu: plata, comandantul ora- 
șulul puse, în ziua de 5 August, să se pecetluească ușile prăvăliilor 

  

(1) La un răsboiu intre Frânţa şi Rusia. 
(2) Corespondentul anonim la 17 August 1811. ” -
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celor cinci mai însemnați negustori ruși din capitală, ceeace făcu 
pe ceilalţi să-şi închidă înșiși prăvăliile a doua zi. Zadarnic se 
adresaseră ei Divanului, Mitropolitului, Preşedintelui; pretutindeni 
li se răspunsese că trebue să se supună poruntii. 

Consulul rusesc din Bucureşti (1), Colonelul Luca lKiricv, în urma celor 
auzite dela membrii Divanului Craiovei și dela mulţi isprovnici munteni, 

făcii cunoscut lui :Cușnicov că consulii austriaci și francezi. trimisese în 

toate părţile agenţi de ai lor, însărcinaţi să ademenească pe locuitorii ro- 

mâni a se supune unuia din statele po cari ei le reprenzantau şi insistau în 

special pe lângă scutelnici (?) (vezi Dosarul No. 3147), cărora le impărţiau 

panglici şi patente, şi aceşti oameni, în urma aceasta, incepeau să so dedeă 

la manifestaţiuni ostile, nerecunoscând autorităţile şi socotindu:se supuși 

francezi sau austriaci, iar nu birnici, și nu voiau să plătească alteevă decât 

câte 10 lei Consulatului căruia se supusese. Din această pricină Vistieria 
Ţerii- Românești, pe lângă că suferiă neajunsuri, mai vedeă confuziunea dom- 
nind în lucrările ei. Spre a pune capăt unei asemenea stări de lucruri, Cu- 
“şnicov se adresă Feldmareşalului Prozorovsli, iar acesta către Ministrul de 

Externe, Contele Nicolae Petrovici Rumianţov, şi acesta folosindu-se de 
bunele relaţiuni cari legau Rusia, Franţa şi Austria, obțini, dela Curțile din 
Paris şi Viena, ordine ca Consulii lor să să se abţină pe viitor 'dela fapte 

de asemenea natură. 
Primirea (2) rece din partea membrilor Divanului muntean, Vornicul Băr-- 

bucean și Ştefan Văcărescu, precum și nesatisfacerea cererilor supușilor aus- 

triaci, dădeau de multe ori ocaziune Consulilor să se jiluească lui Cuşnicov. 

Acesta a arătat Divanului că nu este frumos să se provoace nemulțumirea 

consulilor ţerilor prietene pentru lucruri de nimic. Asprimea din partea 
fraților Bărbuceanu şi Ştefan Văcărescu enervase pe Consulul Brenner până 

la așă grad, încât el a întrerupt cu totul relaţiunile cu Divanul. A 
trebuit să se amestece Cuşnicov și Prozorovski, pentru ca părţile să se 

împăce. , 

(1) No. 319.—Despre primirile nelegale ale consulilor francezi şi austriaci din Bucureşti 

dela locuitorii supuşi lor în 'Țara-Românească, 1508. Extract Ialippa, Tpyau, II. 

(2) No. 412. Despre plângerea agentului Austriei, Brenner, adresată Divanului Țerii-Ro- 

mâneşti, cu privire la ofensa şi insultele aduse lui și supuşilor austriaci de către boierii 

Divanului. Tot aici se cuprinde şi reclamnarea negustorului Latino, pentru arestarea lui, 

1808. Extract Halippa, Tpyau, II.
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VIII. 

DESPRE ASISTENȚA PUBLICĂ IN PRINCIPATE DELA. +808 LA 812. 

In. amândouă Principatele binefacerea (asistenţa publică) avea o organizare 
legiuită (1). Administratorul stabilimentelor de binefacere în fiecare din Prin- cipate se numiă Vornic al Obştirilor (2). Acest post eră ocupat în: Valahia, în 
anul 1808, de Manolache [Lahovari], iar în Moldova de Mavrocordat. Suma alec- tată pentru stabilimente pioase şi împărţeala milelor eră alcătuită: a) din reți- 
nerea de 2 parale la leu asupra lefilor slujbelor Statului: membrii și funcționarii . 
Divanurilor şi ai Departamentelor, ale ispravnicilor de ţinut şi ale celorlalţi 
slujbaşi; 0) din 1 la sută asupra venitului otcupurilor : ocne, vămi, menziluri, 
oierit, dijmărit și vinărit; €) din condeie provenind asemenea dela otcupciii 
pământeni sub formă, de daruri (în Moldova, câte 750 lei pe an, iar în Va- 
lahia câte 500 lei pe an); d) din condeie bisericeşti: dela Mitropolii, Epis- 
copii și mânăstiri; e) din încassările făcute asupra treptelor : dela mazili și 
rupte câte 1 leu, dela "negustorii priveligiaţi câte 4 lei, dela ceilalţi câte 2 
lei, dela ţigani și călărași în slujbă după repartiție (peste tot până la 6.000 
lei în fiecare Principat), dela vornicii satelor ; e) din dări dela berării şi 
crâșme. Venitul anual al stabilimentelor de binefacere ale Moldovei se ri- 
dică la: 60 .mii lei. Cheltuelile se împărțiau în Moldova în două categorii: 
1) în pensii individuale recomandate de. boierii Divanului pentru invalizi, 

„văduve şi orfani, copii ai foștiior Domni, ete şi 2) pentru carnavcu, adică 
hrana săracilor și a neputincioșilor. | 

In Valahia cheltuielile se impărțiau în trei categorii: 1) pentru săraci— 
din osebită cassă (cutia milelor), 2) pentru fântâni — iar din osebită cassă 
(cutia fântânilor) și 3) pentru orbi (eassa orfanilor [?]). In Țara-Românească, ca 

şi în Moldova, fondurile stabilimentelor de binefacere se împărţiau întregi. 
O mică parte a ajutoarelor se împărțiă anual, altele se împărțiau pe lună său 
pe treime de an (mai cu samă în Aprilie, August și Decemvrie): administra- 
torii în așteptarea unor intrări ce trebuiau să intre la termen, credeau de 
datoria lor să contracteze datorii pentru a nu opri pe loc împărţirea ajutoa- 
relor; aceasta eră cu atât mai necesar, cu cât numărul clienţilor se îmmulţiă 
pe fiecare lună. | 

Vornicii Obştirilor nu găsiau putinţa să refuze ajutoarele, în mijlocul 
anului, unora din vechii clienţi. ” 

(1) No. 141. Despre venitul stabilimentelor de binefacere afectat prin ordonanţă 0b- ştirilor în Moldova și Valahia. 1508. Halippa, Tpyau, II. 
(2) In Moldova el se numiă Vornic al Obștiei.
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Cuşnicov, în instrucţiile lui cătro Divan, porunci să se alcătuească bugetul 

astfel ca să se observe regula întemeiată pe bunul simţ, că: „mai bine este 

a nu se da la toţi, dar numai la câţivă din acei cari cer ajutoare din cutiile 

Obştirilor, dar în valoare îndestulătoare pentru a li se permite să trăcască 

fără prisos, decât de a împărţi la toţi numai sume atât de mici, încât nimeni 

din cari primesc astfel de ajutoare nu sunt în stare să trăească dintr'insele 

şi să aibă pentru ce să fie recunoscători către acea instituţie de binefacere. 

“ 

Starea, de lucruri rezultând din cuprinsul ştirilor reproduse sau 

rezumate mai sus, nu poate stârni în inima cetitorului altcovă decât 

jale, ruşine şi desgust. 

Ea ne înfăţoșează punctul cel mai decăzut la care Românii din 

Principate fusese aduși prin barbaria. și lăcomia stăpânirii turceşti 

și, clae peste grămadă, printr'un veac de putregiune fanariotă. Mai 

jos decât atâta nu se puteă scobori românimea acestor eri, căci orice 

pas, oricât de mic, în această, direcţie, ar fi însemnat moartea ei. 

Dar numai atingerea lor cu civilizaţia apuseană, devenită, după 

1806, din ce în ce mai frecuentă şi mai continuă, și eliberarea lor, 

după 1821, de ucigătorul regim fanariot, ajunseră pentru a ațâță, 

scânteia de vieaţă ce mai rămăsese în acea societate muribundă. 

Langeron, readus în ţară de răsboiul dela 1828, revine atunci în 

parte asupra chipului din cale afară aspru în care judecase boierimea 

noastră în vremea ocupaţiei dela 1806 — 1812, și se arată plăcut 

surprins de «schimbările foarte pronunțate întâmplate în moralul 

boierilor şi al nouăi geneneraţii ce o găsise, din cari mulți fusese 

crescuţi în Franţa şi în Germania, și cari făgăduesc îmbunătăţiri 

și mai fericite“ (1). 
Și pentru a doua oară, predicțiunea, Francezului pribeag s'a în- 

deplinit, şi în ce chip! a 

Dacă dela, jalnica privire ce ne-o înfățoşează starea acestor ţeri 

între 1806 şi 1812, ne întoarcem înspre aceea ce ele ne-o înfăţo- 

şează, astăzi, cu țoate lipsurile, cu toate păcatele, cu toate slăbiciu- 

nile, cu toate petele zilei de astăzi (2), ni se pare că din. bezna 

cea mai adâncă, ne-am mutat la lumina soarelui. Și atunci, uitând 

jalea şi ruşinea ce ne stăpâniau când constalam nemărginita de- 
  

(1) Hurmuzaki, Supl. 1, Vol. III., p. 184. - 

(2) Din cari cea mai mare, mai urită şi mai primejdioasă este fără îndoeală starea pre- 

cară a țărănimii, izvorită din spoliaţiunea regulumentară, singurul regres în uriaşul pro- 

gres făcut dela 1812 incoace. ” €
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cădere de atunci, suntem cuprinși de o mare dar firească mândrie, văzând puterea de vieață și strălucitele însușiri pentru propășire ale acestui neam. Jar calea uriașă percursă, în vreme de un veac, dela, starea de atunci la starea de' astăzi, no dă dreptul să hrănim în inimile noastre nădejdea, celui mai falnic viitor!
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