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IN TIMPUL REVOLUŢIUNEI FRANCESE

Acum uă sută de ani, prin lanuariii,
1791, în Bucuresci, cafenelele şi prăvă
liele neguțătorilor români şi greci, cari

se aflai prin prejurul marilor hanuri ale
Gheorghe-Noi,

Şerban-Vodă

şi

Constantin-Vodă, erati înţesate cu fel de
fel de 6meni.
Pe lângă întâmplările r&sboiului ce se

urma de zor intre Turcia şi Austro-R
uşi
atât în Muntenia cât şi în Moldova,
se

mai vorbea în Bucuresci şi despre uă
sdruncinare ne: mai pomenită a vechei
stări de

lucruri

în

«ţera

Franţuzului»,

.

-

îi

BUCURESCII

S-tului

tbiia

despre uă acrdorecs, uă revoluţiune de

—
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felul căreia, spuneati cei sciutori,
mai vedut pe lumea n6stră.

nu s'a

Mulţi din cei cari audiseră la acâstă
dată despre începuturile revoluţiunei francese, nu pricepeau nici firea, nici urmările
faptelor ce ]i se povestiseră, deci dai fără

" freă voiă închipuirei lor s€ fistoneze tot
ce le trecea prin cap.
Alţii tăceai, ascultai şi, din când în
când, surideau ca Gmenii ce ai deplină
cunoscînță despre - lucrul de care unii
vorbesc cam nea-'ntr'uă parte. Ceştia din
urmă, adeveraţii cunoscători ai eveni-

mentelor petrecute la Paris, erati membrii Societăfei Amicilor, î trcugia răv
pile», 1) care, în cap cu Rhigas, se alcătuise în Bucuresci pe temeiul cuvintelor
Ziro 3) giloyeveia,
ţeră |

— trăiască

iubirea

de

Inainte ca Directoriul din Paris, adică“
puterea executivă a Republicei francese

una și indivisibilă,

se

fi hotărit

Bucu-'

1) fReone de Gâographie (Paris 1581): Ubicini:
Grande Carte de la Grice Zar Rhigas, pag, 241.

Za
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rescii 2) ca centru al “mişcărilor revoluţionare 'ce trebuia suscitate în Ungaria,

Polonia, Transilvania, Moldova, Muntenia,
Serbia şi Bulgaria ; înainte de a
se face

acestă neașteptată onre viitărei capitale
a Regatului Român, — Bucurescii erati
centrul. cel mai activ al Elenismului care

se deşteptase pe t&rtmul literar şi acum,

cu speranţe nemăroinite în revoluţia
din
Paris, năzuia din resputeri a se deştepta

şi pe terâmul politic.
|
Din Archipelag, din Morea, din Insu-

lele

Ionice,

Tessalia,

Albania,

Epirul,

Macedonia, şi de prin tâte părţile lumei,

Grecii veniau la Bucuresci, toţi 2ai Broz
"ce eion zrd00v toi, — pentru a'şi găsi
midlâce de trai, şi mulţi pentru a
se con-

sfătui asupra mișcărei ce-avea s&
isbucnescă din tote părţile 3). — Lucrul
acesta nu se vedea, der se visa, se simţea,

se ghicea. Timpuri curiâse şi atrăgătâre,

când de-alungul şi de-a latul imperiului
*) Documente priv. la Istoria Românilor.
Doc. francese,
Colecţiunea Odobescu, Supl. 1, vol.
III, fasc. 2, pag, 412,
3) Revue de Giographie (an. cit.) pag.
243.
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otoman,
mentul

dacă ai fi pus

urechia la pă-

burduşit de lacrimi şi dorinţe, ai

fi audit apropiindu-se furtuna, cu âtât
mai furiosă cu cât acum la 'nceput era
mai tăcută.
In Bucuresci, medici, neguţători, profesori şi dascăli, preoţi şi Studenţi de
de la scâla cea mare, unii Români, alţii
Greci, — toţi aștepthti ca negociările păcei
de la Siştov cu Austria se se sfârşescă,

er acelea ale păcei de la Iaşi cu Rusia
s& 'ncâpă, pentru ca, r&sboiul încetând
de a mai

dudui

la Dunăre,

st se ptă

audi în principate şi mai lămurit, şi mai
puternic, glasurile cele mari, os magna
sonaturum, ale Revoluţiunei francese.
In aşteptare,

Rhigas,

tenăr atunci de

25 de ani 4), lucra de zor pentru ca
tot ce se făcea la Paris şi 'n ţările sub„jugate ale Orientului, se se cunâscă Şi
la Bucuresci. Viena, un centru

de a doua

nână al elenismului literar şi patriotic, 5)
î) Rev. de Giogr. (an. cit.) pag. 241.
5) Zeucothea, Eine Sammlung von Briefen eines geborenes

Griechen,

iiber

Staatswesen,

Literatur

und

Dicht-

cra trăsura de unire între Paris şi Bucuresci. Mai mult de cât ori-cine altul
în vremurile acelea, Rhigas, pe care Bolintineanu "1 face Român Macedonen din
Velestin, era pregătit pentru a primi

cu

entusiasm

principiele

Revoluţiunei

francese.
germană

Vorbea bine limbele francesă,
şi italiană, pe lângă limbele

română,

grecă

şi

turcâscă;

călătorise

prin Italia, Francia şi Germania; fusese
secretarul lui Alexandru Ipsilante in 1782,
şi 'l urmase pe acesta la Constantinpole,

după ce fuga fiilor sti la Viena silise
pe Ipsilante s& demisioneze din Muntenia.
De

la

1782

şi pent

la

1786,

Rhigas

remăsese la Constantinopole vorbind in
tr'una cu Grecii de acolo, despre apro
piata eliberare a patriei lor printr'ajutorul
Rusiei.

Reintors în România

cu Mavro

gheni, Rhigas fusese caimacamul acestuia
la Craiova in timpul resboiului, și-apoi,
după pacea de la 1791 intre Austria şi
Turcia, incheiată la Siştov in 4 August,
Kunst der

neueren

Griechenland,

herausgegeben

Carl Iken (Leipzig, Ilartmaan, 2 vol, 1$25)—

von

Dr

passim.

—
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Rhigas venise la Bucuresci pe lângă:
boerul . âncă tânăr pe atunci Grigorie
Brâncovenu cu care -era prietin. Până
acum,

Rhigas

creduse

că,

cu

ajutorul

Rusieişi cu ajutorul Austriei, Grecia va
reuşi se scape de durerosul jug al Turcilor. După resboi, îşi schimbase părerile, cunoscuse bine şi pe unii şi pe alţii,

i cântărise in de ajuns, şi chiar corespondenţa ce intreţinuse in 1785 cu principele. IKaunitz 6) i-arătase lămurit că
numai desinteresate nu erau aceste dou&

mari puteri in cestiunea Orientului.
Când se audi în Bucuresci că a is-

bucnit

Revoluţiunea

francesă in Paris;

că acolo poporul a dăsăvârşit primele
acte nemuritâre, cari sunt fala Revoluţiunei, — Rhigas vedu uă lumină mare
întindendu-se inaintea ochilor săi şi li-

bertatea popârelor din Orient ridicându-se

din lanţurile

teptarea

trecutului,

ajutată

umană şi binefăcetre a Franciei.
6) feo. de

în deş-

şi 'n reiîntremarea ei de mâna

Gugr. (an. cit.) pag. 247.
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Tot

ce se scria şi se făcea

la Paris

venia 'n România, la Bucuresci: proclamaţiuni revoluţionare, scrieri patriotice,
poesii de t6tă mâna, Rhigas le traducea
în' grecesce,

se

le trămitea la Viena

imprima

într'ascuns,

lădile de mărfuri ale

unde

şi-apoi, prin

negustorilor,

erati

introduse pe furiş în ţeră şi 'm deosebi
în Bucuresci, focarul elenismului militant,

Colecţiunea cântecelor sgle patriotice,

aşa numitele

couere,

le cântată studenţii

şi Grecii patrioţi. De câte ori, prin pim
niţele de lângă S-tul Gheorghe-i-Noi—pe
atunci

/znele/e

de

vicță

ale

Bucuresci-

lor— nu a râsunat J/arsz/ieza lui Rhigas:
-Jeire, maideg tiv "Eilrrov,

Ozcagos Tis D0Sus jder,—

« deșteptaţi-vă, copii ai Elenilor, diua
glorici a sosit».— Şi de câte-ori nu s'a

cântat chiar pe franțuzeşce faimosul cântec al

Zerârci din 1793 de la Paris, La

Carmagnole,

Dansons

din cari versurile
la Carmagnole!

Vive

le son,

—
Vive

Du

10—

le son,

canon!

erai cântate cu cuvintele stricate Fz.
orelzon! Fiorelzon, ?) de unde pâte at
eşit

pe

românesce

/i/fisouzi

de tâte

nemurile a căror serbădă şi /i//âsondscă
semenţă nu a, perit âncâ din midlocul
nostru? |
|
Ajutat de amicii sti Turnavitu, 8). unul
din apelpisițzi lui Mavrogheni, un entusiast care, ca şi Mavrogheni, da 'n fiecare di mâna cu nebunia, de Perrhevos

şi înţeles în parte de vro câţi-va boeri,

printre cari Brâncoveanu, Dudescu, Câm-

pineanu şi I6n Cantacuzino, Rhigas lucra

într'una: pentru a deştepta în compatrioţii s&i speranțe nemărginite. IIQ05 1%
cdsigiv Talliav,

—

pentru

sora

nostră

Francia, esclamaii Grecii, ne dăm viaţa
de dece

ori.

In timpul acesta, o ciumă teribilă bânî) Ion Ghica: Scrisori (ediţ. 11) Băltăreţu,

pag. 509.

8) Revista Nouă, în studiul mei asupra lut Mavrog
heni.

—

11—

tuia prin Bucuresci 9), prin tâtă Muntenia şi Bulgaria. Mihail C. Sutzu fusese
trecut de Pârtă din Bucuresci la Iaşi, 10)
Er tânărul Alexandru Moruzi fusese numit Domn în Țera-Românescă. Nisce în-

curcături ne mai pomenite buimăcesc întrega peninsulă balcanică. Lumea din

Bucuresci

nu scia ce s& mai credă.
In Februarie 1793, ambasadorul Franciei, ducele de Choiseul-Gouffier, audind
despre cele ce se petreceati în Francia,

— emigraţiunea, fuga, închiderea şi 'n
fine guilotinarea Regelui Ludovic XVI, —
se hotăresce a părăsi Constantinopolea
şi a se refugia în Rusia, unde Caterina
II primea cu braţele deschise pe toți

nobilii emigraţi 11).

|

După cum reiese din dout scrisori
ale unui necunoscut republican din Bu9) Doe. priv. fa Jstor. Rom.— Colecţ, Odobescu. Vol.
III, pag. Sz.
|
10) Zsid. pag. Sş.
11) Albert Sorel : Zssais histoire et de critigue (Paris,

-1883): Studiul: Catherine 17 et PEmigration franţaise
(pag.

191—204),

—
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curesci — pâte chiar Rhigas — ducele de
Choiseul-Gouffier trece prin Bucuresci,
stă de vorbă cu Mihail Şuţu care tocmai se gătea s& pornâscă. la Moldova,
caută a'i inspira spaimă şi groză de.to
t
ceia ce se petrecuse şi se petrecea. în
Francia, şiii vorbesce de rău pe toţi
Francesii republicani cari, din Constantinopole, începuseră s€ se respândescă
prin tâte ţările nstre şi ale vecinilor 12),
Intr'adever, Republica îşi schimbase
toţi emisarii şi primenise întrega diplo
matiă francesă. Bine înţeles că nici un

nobil, nici un cz-devanz nu maj voia
să
servescă sub miniştrii de afaceri străi
ne

ca Danton şi alţii, cari urmară pe năbădăiosul tribun în cârmuirea politicei
esterne a Republicei. De aceia, lume

nouă,

vederi noue şi un mod

cestiunile atât de năsdrăvan,
Viena,

ca şi 'n

Italia,

ca

dea tracta

în cât la

şi la Pârtă,

unde Convenţiunea întreținea 6recari re12) Doc. priv. da Isi. Rom,— Colecţ.
II, pag. S7 și SS.

Odobescu,

vol.

—

13 —

laţiuni, era un adevărat chin pentru diplomaţii austriaci, italiani seu fanarioți,
se primâscă un diplomat din straturile
cele noue ale Revoluţiunei francese, şi
mai cu sâmă se discute ceva cu dânsul.

Unii dintr'aceşti revoluționari făcea într'adins pe stlbaticii şi pe fieroşii, nu
mai ca se se dică de

interlocutorii lor.

că sunt «şi mai şi» republicani.
Bernadotte

la Viena băgase în recori

pe Thugut şi pe marchisul de Cobentzel,
şi numai

selbatec nu

era.

Inchipuiţi-v&

ce cap trebuia se facă bătrânii diplomaţi ai monarchielor europene, când trămişii

Convenţiunei,

împingând

republi-

canismul lor penă la nepoliteţă, le diceaii
din chiar senin: eh! cetăţene, ce? tu
nu vedi că lucrurile stai astădi aşa?
Vrei ori nu vrei? Vorbă multă sărăcia

In tâte ţările, Convenţiunea trămisese
Omenii sâi. Ei aveai drept îndatorire
de căpeteniă, pe faţă sei pe ascuns, 19)

de a cerceta şi afla în ce mod suveranii
ŞI supuşii lor judecă Revoluţiunea fran-

—
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cesă; 20) de a propaga

adevăratele prin-

cipie ale Revoluţiunei printre Francesii
şi supușii francesi stabiliţi printr'acele
ţări 15).

In Bucuresci ceva mai târdiă de cât
1793, erai vro 25 de Francesi și supuşi
„ai

Franciei.

Consul

frances

âncă

nu

se afla. Numai Rusia şi Austria aveati
consulate la Bucuresci.- Prima, Rusia,

nființase consulatul sti la 1782,

acum'

uă sută şi nou€ ani; a doua, Austria la
16 Octobre 1783, 14) adică acum uă sută
şi 8 ani. Când ducele de Choiseul-Gouffier

plecă din Constantinopole, şi prin urmare nu mai fu cine se ţină în fr&ă
republicanismul ardent al multora din
Francesii: veniţi prin Marsilia în capitala
Sultanilor şi "n cele-l'alte țări ale Orientului, Bucurescii ca tote oraşele primi.
îndată în sînu-i vro Câţi-va sans-culottes.

In Bucuresci, de către boerii cei bătrân
i
şi de către Gmenii cei neobicinuiţi cu.
13) Ibid. pag. S9.
14) Laurian : fforia Românilor,

pag. s51.

năsdrăvăniele ce scorniai, debitau şi
făcea /es sans-culolles, li se dise ăstor

Gmeni, age/pisz/zi, Gmenii cari dau cu
barda 'n Dumnedei și 'ndrugai un fel

de înşiră-te, Mărgărite, în care, după
spusa celor betrâni, cuvintele //fezză,

Jraternită, egalită ac re louxc, resunaă
întocmai ca nesce clopote de 'nmormân- tarepentru vechiul regim. Aceşti ape/piszzi
vor deveni mai târdiu Zavergii, şi mai la
urmă, înmuiându-se şi încuminţindu-se, vor

fi numiţi fo/ozrişti, pentru a deveni acum

7o de ani în Grecia şi acum 3o de ani la

noi primii luptători ai redeşteptării naţionale la Atena, la Iaşi şi la Bucuresci,
Primul sazzs-cul04fes, cel d'ântâiii age/_Biszt frances care a trăit în Bucuresci
acum 99 şi 98 de ani este Francesul

Hortolan

15).

Hortolan

era un negustor, — din ceia

cari fac politică,

der sciți «politică ex-

Zrafain şi da nemurire»,
15) Doe. priv,

şi cari nu

în-

a Istor. Komân. Supl. [, vol, III, pag. 93.

—

târdiază
nul, că

de
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a vede,

cum: dice

Româ-

La Iliă
"N prăvăliă
JOcă, ş6recii 'n căleâiă,

era, lic, un negustor frances stab
ilit cam .
pe la 1792 în -Bucuresci, împreu
nă cu
tovarășul stă Pellet şi cu teşg
hetarul
sei Jeaume, numit în scrisorile
ce citez

„directorul casei Pe//a4 & Flortolan,
primul
Magasin Universel din Bucuresci,
16)
Hortolan era prietin cu Turnavitu
şi
şi prin urmare cu Rhigas. Ruffray,
alt .
Frances, era secretarul principelui
Alexandru Moruzi. Ruffray era un
sazsculottes, tot atât de ape/pisit ca
şi Hortolan. Marie Descorches, amb
asadorul
Republicei francese din Constanti
nopole,
spune la 24 Decembre 1794,
ministru-..
lui afacerilor straine din Paris,
că Ruffray
este de un civism şi de un republ
icanism

ardent. Şi el era prietin 'cu Hortolan
.
Frigurile Revoluţiunei cari “bântuia
ă
16) Jâid. pag. 95 şi 101,

7
——_

——_.

—

gr6znic
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la Paris, sguduiau

sdravân și pe

republicanii din Bucuresci. Pe lângă aceste friguri ale Revoluţiunei, se mai
adăugai în Bucuresci frigurile mai prosaice ale ţării, frigurile paludeane de cari

Hortolan
fray

le

suferea într'una şi pe cari Ruf.

combătea,

bend

cu

eroism

ra-

-chiurile şi vinurile românesci, nu cu
litrul,
noua mesură decretată de Convenţiunea
Naţională din Paris, ci cu bătrâna şi
ca-

pacea oca românescă, încă în vig6re
la

Bucuresci.

Friguri

a

întrun

fel,

friguri

într altul,

Hortolan, Ruffray, 'Turnavitu şi prietinii

lor erai dilnic

într'uă stare de neîntre-

ruptă
escitaţiune, — un fel de ciudată
căldură, care "i făcea se vedă republicani prin tâte părţile.
Hortolan cerea audienţe la Spătarul

lui Moruzi, uă rudă a Domnului, al
cărui

nume nu-l găsesc în interesanta listă
a
boerilor divanişti, ce a bine-voit să
"mi

dea onoratul

nostru

vice-preşedinte,

d.

„V. A. Urechiă. Hortolan cerea audi
enţe
la Spătar, pentru a tracta cestiune
a vă2,601.

N

—
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muirei mărfurilor francese la graniţele
române, şi în loc dea tracta acestă cestiune, stacojiul republican s'apuca la discuţiunea principiilor proclamate de Revoluţiune şi consacrate de . Convenţiune.
«Spătarul,

dice Hortolan

într'uă scri-

«sore adresată lui Marie Descorches,
«ambasadorul Republicei la Constanti«nopole, spătarul are un caracter curat
«republican şi am vorbit cu densul ca

«şi cun adevărat cetăţen,» — cu alte
cuvinte i-am dis 7 şi mi-a dis ză, întocmai ca un adevărat sazs-culottes. Aceste sciri, Hortolan le trămite lui Des-

corches din Bucuresci la Constantinopole,
pe o hârtiă cu deviza ape/pisită: «Ladertă, Egabită ou la Mort», purtând data
noului calendar al Republicei, adică 23
Vendemiariii, anul II-lea al Republicei

Prancese, una ş ndivisibrlă, ceia-ce
va
s& dică 13 Octobre 1793, acum 98 de
ani.
Din scrisorile lui Hortolan Şi dintr'altele ce citez, se vede lămurit că, conform instrucţiunilor ce avea, Descorches,

—
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ambasadorul din Constantinopole, voia
s& organiseze în Bucuresci, un biuroă
de informaţiuni care să-i procure sciri
din Polonia, Ungaria, Moldova şi de unde

s& plece emisarii, adică spionii Republicei,

cu

anumite

instrucţiuni

într'aceste

ţeri nemulțămite cu politica Rusiei şi cu
politica Austriei.
In Ungaria, fierberea era mare. Iosef
II murise după ce încercase în tâtă vicţa
de a face reforme

şi nu reuşise cu nici

una. Spiritualul principe de Ligne, ami-

cul

frumâselor

Moldovence

de la laşi,

dicea de Iosef [I «drăguţul de 'mperat»
al ţ&ranului român din Transilvania, că
el a fost cu

reformele

s€le în t6tă

vicţa

întocmai ca omul căruia îi vine s€ strănute,

care

dă

se

strănute,

care e cât

p'aci să strănute şi... nu strănută..

Totuşi, încercările lui de reforme în
Ungaria şi Transilvania înfuriasera adânc

pe magnați şi pe 'ntreg poporul maghiar.... De altmintreli, dragă Dâmne!
„e atât de lesne s& faci pe Ungur să
se înfurieze, să turbeze şi s& spumeze.

Miglocul? Fârte uşor: spuneţi-i adevărul
—si apoi aţineţi-vă să 'i- vedeţi efectul:
e fulgerător şi năsdrăvan. Tună în tâte
societăţile de. cultură. Trăsnesce

în Z-

delyi Maghiar Kultur Feylet; Pesta urlă,
Posony .răcnesce şi 'n Koloşvar Maghiarul cu bolovani în mână s'aventă către
ceruri s& vedă de vorbesce Christos pe
unguresce.
Asupra acestui foc şi acestei uri a
Maghiarilor în contra Casei de Habsburg,
representată în 1793 de Leopold II, fratele şi succesorul

lui

Iosif II,

cădu

ca

valuri de petrolii principiele Revoluţiunei
francese. Magnaţii unguri deveniseră jacobini şi sars-culotfes, Hajnoczy,
Lacz-

kovici,

Szentmariai

fâcură un

catechism

popular, menit a propaga principiele Revoluţiunei francese, iar Bacsâny traduse
Marsalieza, pe câre călăul avea s'o ardă
la Pesta cu alte multe publicaţiuni revoluţionare 17).
17) Louis Leger:
Duruy)

pug.

470.

//istoire de PAutriche-Hongrie (colecţ.
:

-

—
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SE nu uităm câ tot acum

Românii din

Transilvania inființeza Soczeratea filosofescă, în care mai multe cercetări ne-ar
face pote să vedem uă sucursală a Societății Amcilor din Bucuresci, j Ercergice

zcăv giww despre care am vorbit. Ceia-ce
e sigur e ca Socze/atea filosofiscă din.
Ardl se pune în strinse legături cu cei
de la Bucuresci. S& nu uităm de asemenea că cu un an, doi, înainte, apăruse

faimosul

memorii

al Românilot

transil-

văneni Suflex libellus Valachorum 18),
Cu aceste ţări în cari din temeliă se
sguduia vechia stare de lucruri, Descor.
ches voia s& se pună în relaţiuni printr'ajutorul biuroului de informaţiuni din
Bucuresci, precum tot printr'acest biurot
voia st corespundă şi cu eroicii luptă-

tori ai Poloniei, cari, după faimâsa
dință de la 23 Septembre 1793 —
duza mută de durere ŞI de ruşine,
se revoltaseră şi, sub conducerea lui

şe- :
Şe—
Ta-

19) Densuşanu: storia Zi! române (pag.
100 şi 113.)
Papiu Ilarian: Vicţa, operile şi activ. luY
George Şincat.

= —

deu Kociusko
19), începuseră în contra
Rusiei uă luptă cu atât mai sublimă cu

cât mai neegală era între victime și călăi.
Penă

când

acest

biuroi de informa-

iuni scu înfiinţarea unui consulat s& se
des&verşescă la laşi si la Bucuresci,

republicanii profitau de Evreii stabiliți
la Iaşi pentru a avea sciri din Polonia,
ier graniţele despre Transilvania nefiind
straşnic închise, relaţiunile între republicanii din Bucurescii şi r&svrătiții din
Ungaria se întreţineaă cu multă 'nlesnire.
Polonesii,

Ungurii,

Grecii,

veniţi

de

prin tote părţile, umpleai cafenelele Bucurescilor. Les Droz/s ae / Flommme, « Drepturile Omului» fuseseră traduse. Hortolan
dice: Presgue tous les negociauts de Ya-

nina

carest,

et de bAlbanie

c/ablis

ze, ă Bu-

sont les Sans-culoites, — mai

toţi .

neguţătorii din Janina şi din Albania, sta-

biliţi aci la Bucuresci sunt toţi age/prszfi,.
Toţi erai pentru Republică şi cereau cu .

Stăruință lui Hortolan s& le dea canţo19) Alf, Rambaud:
lecţ. Duruy.)

fst, de la Aussie, pag. 501, (co“
:

netele jacobine ce "i sosiati din Paris prin
Constantinopole ca să le cânte şi ei. Când
se incindea
discuţiunea între partisanii
Revoluţiunei şi aceia ai Rusiei,

mergeaii

adese-ori pnă la bătaiă. Intr'un rând, ne
spune Hortolan, decă ruso-filii nu ar fi

recunoscut

adevărul

celor dise de amicii.

noştrii se "'ncepea uă păruiclă şi uă ghiontuclă de s'arfi dus pomina mai departe
de cât Bucurescii
20).
De altmintreli, seomotele cele mai

deosebite și adese-ori

cele

mai

ciudate

circulaă prin Bucuresci. Unii spuneau că

Varșovia a fost luată de Polonesii lui
IKociusko; alţii afirmat că Ruşii sunt în-

vingători. Grecii patrioţi din Viena scriată
la

Bucuresci,

că

Sfânta

Revoluţiune,

mic, cu

mare,

j &pa nevioraciş va isbucni în capitala
Habsburgilor. Din Transilvania veniat

sciri

că

acolo,

cu

sunt

toţi pentru Revoluţiune, pentru Francia,
pentru națiunea căreia d'atuncea îi mergea numele de Ze Grande Nation în
20) Scris6rea

lu! Hortolan

mat

Sus

citată.

—
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tot Orientul. — Timpuri de ferbere, de

încurcături nesigure Şi chinuitâre, cu
c&suri cari aduceai ce n'aduce anul,
adi
luminâse ca uă di de Maii, mâin
e posomorite și încruntate ca furtunile măre
i,
In laşi şi în Bucuresci, inimele Gre-

cilor ai trecut prin
şi veselii vijelisse;

tâte aceste

chinuri

aci s'au audit pentru

prima Gră cântecile jalnice ale lui Athana-

sie Christopolu care, cu Alecmann,
plângea libertatea înmormântată a Greci
ei,
într'aceste frumâse versuri :
Niv ddzguce Bovere zdrra,
Niv ciyea tidere zrirra,
Ri
.
3
Revrâr îuc îi orric
eyyra zei 4/09.
-

e

.

« Şi-acum,: lacrimi, curgeţi

tâte; şi-acum,

chinuri, sosiți tâte; străpungeţi-mi inima!»

La aceste cuvinte sfâșiătâre, din piep.
turile vitejilor, tot aci în Bucuresci,
isbuc-

niai versurile înflăcărate ale lui Rhigas:
Bihor uâv cuurareăreu,
lăvior va uda căş rdrs
Tv yoiuv Alo voovi ucr
Tis Elicdos râv zigcrrnv

«Penă când fi-vom noi 6re, o iubiţi com-,
patrioţi, sclavii crunţilor Musulmani, tiranii Eladei?»

Tot

aci,

la Bucuresci, se petreceati

adese-ori scene măreţe, cari reamintiaă
timpurile eroice ale Greciei clasice. Tinerii Greci şi Macedoneni luai icânele
din cuiă, le puneai pe masă, aprindeau

candelele și 'ngenuchiând, cu pieptul tre-

săltând

de

sfânt

entusiasm, - cântau

poesiile lui Rhigas, pe faimâsa:

din

Kelliregae purăg docg elevdeoy oy,

Ilcg "avegiduovş ZQovovg oz
:

,

,

+

ac gulcczii,

.

adică:

«mai

un cs

liberă, de cât uă viţă

nenumeraţi

frumâsă

este uă vicţă de

de ani

în sclavie şi ?n jug.»

—

Şi

apoi sfirşiaă cu jurămintul tot de Rhigas,
pe care "| cântai punend mânele pe
ic6ne:

O Baciliv Tăv zdauov dozițonucu ot 53
ot
,
,
>
-00vi Yropi
gvi Tov- Tro
c» vc , pinv
219 - mori,,
s
„i
.

adică:

-

-

«o

>

împărate

.

al lumei,

4

+

mE

jur

—
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'naintea ta, că nici uă dată nu mă voit
pleca la voinţa tiranilor.» — Şi 'n timp
ul

acesta,

muma,

tatăl şi bătrânii

familiei

stai împrejurul acestor viitori eroi
ai
neatârnărei grecesci, şi plângeau de dragoste şi de durere 21).
T6te

aceste

scene,

şi altele

âncă

ce

nu cunscem şi cari sunt fala luptelor
pentru independenţa Greciei se petrecea

aici în Bucuresci,

centrul

elenismului

mi-

litant, cu ajutorul, cu. prietenia, cu frăţi
a
sinceră a Românilor 22). Cine ar fi
avut
atunci, şi cine ar ave astădi în tâte
părţile unde se află suflare românescă,
—
cine dintre Români ar ave curagiul s&

oprescă

în loc,

să zăticnescă,

ba chiar

se 'năbuşe pe un popor în lupta
lui.
sfântă pentru recâştigarea drepturilor
imprescriptibile ale limbei, reînoirea deplină
.

a naţionalității, atingerea idealului
ce a
păstrat cu drag de-a lungul timp
ului,
21) Dr, Carl Iken; Zeucothea, pag. 35 şi 95 din
vol, IL,
22) Jbidemi: vol. II, pag, 256: Hier haben
Sie, in der

Kurze und mit noch mancher Unvollkommen
heit, eine Dar.

steliung, wie Griechenland

von der Wallachei Niitze zog.

—

în reslăţirea
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chiar a celor

mai

crunte

vecuri.
Şi totuşi, aceşti Greci, care 'şi plămădiai libertatea aci în Bucuresci şi dincolo la lași; aceşti Greci cari bine-cuvintaii pămentul primitor al României şi

în avinturi de recunoscință jurat iubire |
Românilor, sunt acum duşmanii neîmpă-

caţi ai Românilor macedoneni, cari astădi

nu vor să facă în străvechea lor patriă
de cât tot ceia-ce Grecii făcură în patria lor.
Acâsta “i dreptatea popârelor; acestea's faptele netăgăduite,. acestea's învăţăturile pe cari un prevestitor, întocmai
ca Muezinul sus pe moscheele musulmane,

ar trebui s& le reamintescă

Românilor

din România liberă în tâte dilele, la tâte
ocasiunile, dicându-le cu glas tare: «O

Români, o fraţii mei, readuceţi-v& aminte
trecutul, judecaţi presintele, vedeţi unde
sunteţi, gândiţi-v& cu cine lucraţi şi nu
vE încredeţi de cât în voi înşi-vă|
Pe atunci Grecii ne iubiat, căci ţările
nostre erau scena liberă unde, ajutaţi de

—

28—

Români, pregăteau frumâsa dramă a independenţei lor naţionale.
La

Bucuresci,

Alexandru

Moruzi,

ti:

ner de vr'o 32 de ani?3), amic al Fran-

ciei şi al literaturei

francese,

nu cuteza

totuşi a 'şi arta pe faţă acesta
Consulii

Austriei şi Rusiei

eraă

iubire.
lângă

densul pentru a "i reaminti adeverul lor.
« Consulul

Rusiei

din Bucuresci,

dice

«uă notă adresată Comitetului de Salut

«Public din Paris,

la 19 Pluvios, anul III

«al Republicei (7 Februariu
«consulul

1793 24),—

Rusiei şi numeroșii săi agenţi

«conduc singuri postele stabilite pe frun«tariele polonese și moldovenesci, trag

«ca un zid de închisâre între aceste două

«state şi restul Europei, interceptă scri-

«sorile, împedică comunicaţiunile, supără
«pe călători, se amestecă în afacerile.
«guvernului civil şi exercită ca un fel

« de ze/o asupra

hotăririlor luate de Prin-

„«cipe şi de Consiliul

său. In starea de .

23) Doc. priz, la Za, Rom. Colecţ. Odobescu, vol.
II,

fasc.

|, pag.

112.

*%) Jbidem, pag.

103.
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<umilire în care se găsesce guvernul
«Sublimei Porţi, Principele și Divanul nu
«aii curagiul să resiste la voințele su«preme ale consulilor.»
Aceste informaţiuni precum și altele
cari vor urma, le estragem din scrisorile, memoriele şi rapârtele lui Constatin

". Stamate,

om

devotat

casei

lui

Mihai

Şuţu, acum în 1794 Domn în Moldova.

Constantin Stamate, Român să Grec
nusciii, era în Decembre 1 794 la Altona

lângă Hamburg %) în calitate de agent
fără caracter oficial, mai propriu : spion
al Republicei francese. Constantin Stamate

servise înainte in diplomaţia

oto-

mană cu d. de la Roche, fusese _informatorul multor Domni ai Moldovei 26)
şi ai Munteniei, fusese secretar al lui

Mihai

Şuţu

şi de când cu "Revoluţiunea

se naturalisase

Frances,

intrase

în

ser-

viciul Ministerului afacerilor străine din
Paris şi, prin rapârte fârte bine făcute,
*5) Jidem, pag. 100.
*5) Doc. priv. la Zs6, Rom,

pag. 403.

Supl. |. vol. III,

fasc, 2

—
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prin combinaţiuni şirete şi şiret înjghebate, atrăsese atenţiunea superiorilor sei
din Paris.
i
Cunoscător adânc al tutulor intrigelor
cari se: petrecea în principate la laşi
şi la Bucuresci,

Stamate

nu încetase de

a corespundecu cei de la Curțile Beilor

fanarioți: Printr'aceştia, Descorches, am-

basadorul Republicei de la Constantnopole, află de Stamate şi'l cere ministrului
din Paris, pentru a'l întrebuința în Polonia şi 'n principatele române 2%). Sta-

mate

ne spune

într'uă scrisâre a sa că

la Curtea din Iași principiele republicane

sunt mai bine v&dute de cât la Bucuresci.

Afirmaţiunea lui Stamate este coroborată

de scris6rea unui Frances de la Iaşi, Cado

de Lille, care venind la Iaşi găsesce pe
boieri rostindu-se: pe față unii, pe ascuns alţii, pentru Revoluţiunea francesă 25),
Er

într'uă

altă scrisâre,

un

ne spune că la Bucuresci,
protipendadă,

fiă din

2?) Jdidem, vol. IL, pag. 100.
25) Zeidem, vol. III, pag. 438.

alt Frances

boierii

mândriă,

din

fiă din

lene, nu sunt republicani, pe când boierii

de mâna a doua și negustorii ascultă cu
drag şi împărtăşesc cu foc <nemurit6rele principie» 29),
Stamate ne esplică republicanismul
curţei princiare de la laşi prin faptul
că secretarul principelui Mihai C. Şuţu
era

Kodrică,

un

partisan

al

Franciei,

duşman al Rusiei şi al d-lui de ChoiseulGoulffier. Pentru acest Kodrică, Stamate

cere guvernului din Paris colecţiunea
Enciclopediei ca un dar propriu a'l întări şi mai mult în credul lui republican.
Tot acum se mai afla la laşi un republican gata a'şi sacrifica pene şi ultima
picătură de sânge pe altarul . patriei.
Acesta. era Zedoulz, cum ne spune Sta.
mate 30).
Astfel fiind lucrurile pe la sfârşitul

lui

1794, -Stamate

fu cel

d'ântâiu

care

propuse înfiinţarea la Bucuresci a unui
consulat frances. Nu intrăm în am&nun-

tele acestei afaceri, care fu multă vrem
e
n

*% ZBidem. vol. LII, pag. 435.
5) Ziidem, vol. 11, pag. 98.
.

tractată de

duoi

ambasadori

ai Repu-

blicei la Constantinopole, de Descorches

şi succesorul lui, Verninac, şi de Stamate
care scria într'una rapârte şi note fârte

bine

redactate

şi fârte juste

în vede-

rile lor.

,

S& spunem
Paris,

biruind
Rusiei,
agent

după

numai că
ce

căpetă

Ministerul din
învoirea

Porţei

oposiţiunea dirjă a Austriei şi
voi să numescă în postul de
consular la Bucuresci şi lași chiar

pe Constantin

niştrii Caterinei

Stamate.
şi lui

Aţiţat

de mi-

Leopold

II, Di-

vanul respinse pe Stamate
că e Raia.

Ministrul

sub cuvint

frances

ar fi voit

s&l trămită ca agent secret, Stamate
însă nu primi pe cuvintul că /e sysfze
des

agenis

secrets „enVoyEs

de :Pavis

est

actuellement Zrop dicrit, trop sentant da
Propagande jacobine, — adică : sistemul
agenţilor secreţi trămişi de la Paris este

în timpul de faţă pre deochiat şi pre
mirose a propagandă jacobină 31).
3%) Zdidem, vol. IL, pag.

117.

—

Totuşi,

r&mâne
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bine

hotărit

că,

mul-

ţumită acestui Constantin Stamate şi
raportelor lui către Comitetul de Salut
Public din Paris şi către trămişii Repu-

blicei

din

Constantinopole,

consulatul

frances fu înfiinţat la Bucuresci în 1793.

Inainte de acestă epocă, Stamate era la

Paris, pentru că din Altona fusese gonit,
de rece Gazefa de Flanoura din Marte
1794 "| acusase că a venit acolo
ca

agent al jacobinilor,. pentru a resturna
Constituţiunea germanică 32),
Find

ambasador

la Pârta

Verninac,

primul consul frances care plecă la Bu-

curesciîn Iulii 1795 este cetățenul Emile

Gaudin, în verstă de 25 de ani, însoţit

de secretarul

s&ă Montal,

în vârstă

de

cu

lei

22 de ani 35). Primul era plătit cu 7500

de

lei

pe an.

pe

Ca

an

şi al: doilea

lefuri,

după

câte

1200

se

vede,

nu erai tocmai răsfăţaţi primii diplomaţi

francesi cari veniră oficial la Bucuresci.
52) Jlidem, vol. II, pag.

117.

%3) Jdidem, vol. 11, pag. 153 şi vol. III pag, 446.

£2 04
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Bucuresci, Gaudin

fu bine primit

de Alexandru Moruzi şi'şi luă ca Dragoman al consulatului s&i pe Rhigas 34).
La Paris, prin intrigele lui Stamate, -numirea

lui Gaudin,

devant,

adică

desertor,

un

făcu

acusat că este un cz-

monarchist

scandal,

şi

şi ofiţer

schimbarea

lui fu hotărită. Un decret al Directoriului
cu data de 19 Pluvios anul q-lea al
Republicei (8 Februariu 1796) 35) şi sem-

nat

de

ministrul

Directorul

Le

Delacroix

Tourneur

numesce

şi de

pe

Con-

stantin Stamate — titlu oficial— « Cons
ul

general al Republicei Francese în provinciele turcesci situate dincolo de Dunăre».

Se dă lui Stamate ca secretar cetățenul Louis Parant din Argenson, tânăr

instruit şi forte

protegiat

Isabeau,

şi Neveu.

Ruelle

de

deputaţii

In timpul

pe când

lucrurile

se petreceau

acestea

la Paris,

Gaudin

tracta la

34) Revue de Giograph. (an. cit.) pag. 252.
35) Doc. priv. la Jstor, Rom, Supl. 1, vol.

pag. 410.

-

III,

1,

— 35—

Bucuresci cu Alexandru

Moruzi cestiu-

unile de interes comercial.

Casa Pellet şi

Hortolan era obiectul principal al preocupaţiunilor sele 30). Lucrând ast-fel îşi
călca instrucţiunile care *i ordona să
lase la .uă parte ori-ce altă cestiune, şi

s€ nu se ocupe

de cât

cu

propagarea

principielor republicane şi cu suscitarea |
de piedici și neajunsuri Rusiei şi Austriei
în principate şi 'n deosebi la Bucuresci

şi la laşi.
De aceia, în Martie

1796 3%, Gaudin

e rechiămat la Constantinopole.
mintreli,

cu "'nceputul

acestui

De altan

e uă

este

schimbare generală şi la Constantinopole
şi la Bucuresci. La Constantinopole, în

locul trămisului

frances

numit generalul

Verninac,

Aubert

Du

Bayet; la

Bucuresci, Alexandru Moruzi demisionase

şi la

Constantinopole

erai

patru

can-

didaţi pentru Tronul ţerei Românesci 38):

Hangerliu, Dragomanul lui Căpitan-Paşa,
36) /bidem, vol. III, 1, Pag. 413-—422.
51) Jbidem, vol. II, pag. 1qt.
35) Jdidem, vol. II, pag. 137.

—
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Alex. Mavrocordat, bătrânul Alexandru
Ipsilante şi Mihail C. Şuţu care fusese,

în Octobre-Novembre
Iaşi cu Alexandru

1795, înlocuit la

Callimachi.

Bătrânul Ipsilante reuşesce a fi numit
într'uă domniă

care nu

va ţine nici un

an.

frances

se

Consulatul

camdată

pe

mâna

afla

ten&rului

de

uă

secretar

Montal, căci Gaudin plecase cu soţia sa
la Smyrna, nevoind s'o lase, dice el într'uă
scris6re de la 31 Marte 179659), întrun
oraşi în care luxul este fără freu, vir-

tutea aprope necunoscută şi jocul de
cărți obicinuita îndeletnicire şi a bărbaţilor şi a femeilor.
“In locul lui Gaudin, până la sosirea
lui

Stamate,

se

trimete

în

calitate de

comisar provisoriu al consulatului frances
din Bucuresci Francesul Sainte-Luce 10).
La Constantinopole ânsă, îndată ce
familiele

fanariote

audiră

că

Stamate

vine cu titlul de Consul general în ţările
39) Zdidem, vol, II, pag. 141.
10) Jdidem, vol. IL, pag. 4253,

—
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române, se fâcură foc şi puseră în mişcare tot creditul şi t6tă trecere ce aveati
la P6rtă pentru a nu i se da recunâscerea.

Nu intrăm în amenuntele acestei afaceri. E destul a spune că Moruzescii,
acum partisani ai Rusiei, săpară şi combătură pe Stamate, €r Şuţulescii, partisani
ai Franciei, "| sprijiniră. De giaba tâte.
Reis-effendi declară trămisului Republicei,
generalului Aubert Dubayet, că uă dată
cu

capul,

Raia,

de

consul

Turcia
şi

nu

va

naturalisat

în România.

permite
Frances,

Vedend

unui
se

fiă

acestă ne-

strămutată hotărire a Porţei, trămisul
Republicei numi sub reserva aprobărei
Directoriului din Paris, pe generalul de
brigadă Carra Saint-Cyr, însărcinat de
afaceri al Republicei francese, pe lângă
principele Țerii-Românesci
+1).
In timpul

acesta uă mulţime de Polo-

nesi se aflau la Bucuresci,
căci

de

acolo,

consulul

rus

nu la Iaşi;
Lascaroff,

Je plus fin întrigant gue la Russie ai!
41) Zdidem, vol. II, pag.

163.

—

âchE contre
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des Tures — cel mai

sub.

ţire intrigant căruia Rusia îi dede drumul
în

Turcia 12, — i-ar

fi ridicat

într'uă

bună diminţă şi i-ar fi trimis în fitre
la Petersburg, tocmai cum făcuse cu
Francesul Durosoy, pe care, diua nă„ miadia mare, ”] arestase la Iaşi, îl trămisese în Rusia, şi ţinuse şese luni în

închis6re, din causă

că voia

s& desco-

pere uă conspiraţiune urdită în contra
Turciei de Alexandru Mavrocordat, fostul
Domn

al

Moldovei,

de

Consulul

caroff, de patriarchul Eugenii
episcopul de Pultava 43).

Las-

şi

de

Polonesii deci stai la Bucuresci. Aci
se afla şi generalul Dombrovski, refugiat

după învingerea desăvârşită a Revoluţiunii de către armatele lui Suvarov 44),
Colonia polonesă, forte numerâsă la Bu-

curesci,
brovski

hotărise să trămită pe Domla Paris, ca să intre în negocia-

*3) Jbidem, vol. III, 1, pag. 436.
*3) Jdidzm, vol. IL, pag. 134 şi vol. IUL pag. 462.
14) JBidem, vol. III, pag. 439.

— 39 —

ţiuni cu Directoriul45) mai cu semă acum
când armatele Republicei, sub comanda
tincrului general, Napoleon Bonaparte,
aţintiseră ochii lumei întregi asupra Ita-

liei, unde

urmaticu

victoriele ostaşilor. francesi se

uă iuţelă ne

mai

pomenită

în fastele istoriei militare a tuturor po-

p6relor.
Generalul Carra Saint-Cyr petrecu

apr6pe un an la Bucuresci. In timpul
acesta, Pasvantoglu ' începe mişcarea sa

în contra
alt factor

Porţei. Din Italia, Napoleon,
de mare însemnătate pentru

cestiunea Orientului, şi de la Paris Talleyrand numit .la începutul lui 1797 ministru al Afacerilor străin
— urmaă
e, cu

deosebită băgare de semă faptele. lui
Pasvantoglu, care spunea ori-cui voia să
1 asculte

că el va

deveni

Bonapartele

Orientului 16). Vaillant afirmă că Pasvantoglu ar fi fost prietin cu Gaudin t?).
Documentele
colecţiunei Odobescu ne
35) Doc. priv. da Îstor. Rom, Supl. I, vol. IL,
pag. 436.
15) Zdidem, vol. UL, pag. 482— 453.
*1) Vaillant: Zes Poumains (Paris 1844) pag. 266.

—
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40—

Carra

Saint-Cyr,

succesorul săi Flury,
neral

la Bucuresci

numit

cât şi

consul ge-

în Decembre

1797,

pricepeau fol6sele ce-ar nasce pentru politica francesă în afacerile Orientului, decă

revolta

condusă.

lui Pasvantoglu
Napoleon,

mai

ar fi fost
târdiii,

bine
ajuns

împerat, va trămite la Vidin pe adjutantul

Mdriage.

Lucrul

acesta

după 1800,
nostru 48).

şi deci

ese

se petrece

din subiectul

In Bucuresci, acum, în 1797, principiele Revoluţiunei francese se întrupauă

în persona lui Napoleon Bonaparte. Rhigas, care era acum la Viena ocupat cu
publicarea Marei Cărţi geografice a Greciei, scria prietenilor săi din Bucuresci
că sa născut Mântuitorul Orientului. Intre preliminările de la Leoben şi tractatul de la Campoformio, Napoleon chiămă
pe Rhigas la Veneţia, pentru a "i cere
45) Annales de PEcole Libre des Sciences Politigues (Paris, 1683.) Auguste Boppe: Za mission de Y'adjudant-commandant Mâriage ă Widin, 1807— 1809, pag. 259,
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lămuriri în afacerile R&săritului
19). Ni.
mic din cele ce Rhigas a vorbit cu vil-

torul împărat nu a rămas scris. Fapt
ul
este că la Bucuresci victoriele lui Napo
-

leon provocaii un
cu scmă printre
în el li-s'a născut
Când consulul
resci după

entusiasn colosal, mai
Grecii cari credeau că
modernul Achille.
Flury veni în Bucu-

tractatul

de Campoformio

şi

adresă Francesilor şi supuşilor francesi ua

circulară,

nu

23

de Francesi, ci uă mul-

ţime veniră st salute la consulatul frances din strada Carol 1, odinisră uliţa
Îşlicarilor, şi pe urmă uliţa Francesă,

pentru a fritisz,

adică pentru

a saluta

pe trămisul Republicei.
Talleyrand ministru al Afacerilor străine, Napoleon comandant al armatelor

victoridse

din

Italia,

Anglia,

Rusia și

Austria spăimântate de aceste biruințe,
lesne îşi pâte închipui cine-va cum fu
primit de Ipsilante consulul Flury. Cei
doui stâlpi ai guvernului b&trânului prin19) Revue de Giosraphie (an. cit.) pag.
430.

—

sa —

cipe, George Mavrocordat marele spătar, şi Constantin Şuţu marele postelnic 50)
eraă cu densul de o amabilitate esemplară. Flury avea drept cancelar pe un
fost diarist din insula Saz-Domzngo din
„Antile (venea cam de departe în Bucuresci51), Acesta se numia Dubois de SaintMaurice, iar vice-consulul

care fu' numit

subt ordinele lui. Flury la Iaşi, se numia
Louis

Parant.

Insoţit de cancelarul
St. Maurice,

Flury

sti Dubois de

îşi făcu visitele

pe

la toţi boerii cei mari din Bucuresci 52),
şi toţi se grăbiră a i-le întârce. La un
prând dat de consulul frances, nici unul
din invitaţi nu lipsi, ier-la o mică petrecere, lucru penă atunci ne mai vădut,
boerii veniră cu cocânele lor, — ce gaz

a fait fumer des consuls vusse et allemand gui noul jamais pu veussir ă atlier chez eu,
donntes,

dans

une femte

des fâtes

gau'zls out

de boyara valague,

50) Doe. priv. da Îstor Rom. Supl. |, vol. III, pag. 455.
51) Jbidem, vol. LUI, pag. 457.
52) Zbidem, vol. II, pag. 152.

—
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et cependant de consul allemand et
son
Chancelier sont martes, — adică: ceea-ce
a făcut să pufuie pe consulii rus şi austriac cari n'a putut nici odată să reuşescă a atrage la dânşii, la serbările
ce
au dat, uă cocână de boier munten,
şi

„cu tote acestea consulul austriac şi cancelarul s&ă sunt însuraţi.
Societatea bucurescenă primi deci cu
braţele deschise pe Flury. La 24 Februariă 1798, uă venătâre mare se dete
in on6rea consulului frances de mare
le

boer Grigorie

Brâncovenu.

Invitaţiunile

curgeau din tte părţile. Flury era cu
atât mai stimat, cu cât nici el, nici cancelarul sti Dubois de St. Maurice
nu

juca cărți — calitate ce era pe atunci

cu atât mai preţuită la Bucuresci, cu
cât

era mai rară. De atunci şi penă în qilele nâstre s'a făcut legi, si s'aă făcut
chiar amendamente anli-cartoforescă cari,
dice-se, au svântat jocul de cărţi în Iimitele posibilului omenesc şi... românesc,
Altele erai însă grijele consulului. Pasvantoglu devenia din ce în ce mai ame-

—

44—

nințător, şi ceea-ce e curios e că boerii
din ţera românescă, ne spune Flury53),
se bucurati de succesele rebelului în contra armatelor Sultanului. Ei credeai că
ori-ce va slăbi pe Turcii ne va fi spre
folos.

Istoria le-a arătat că se 'nşelaseră

adânc.
Tot acum,

|
în lanuariă

1798, Alexan-

dru Ipsilante este revocat şi 'n locu-i
„vine la tronul "Țărei-Românesci, clientul
lui Căpitan-Paşa,

Constantin

Hangiarliu,

care avea să se sferşescă atât de tragic.
N'apucase bine să se aşede în scaun
Hangiarliă, şi Bucurescii sunt inundaţi

de un manifest scris în limba grecă modernă. Acest manifest fusese tipărit la
Viena în faimâsa tipografie a lui Gheorghie Vendotti şi fusese trămis pe ascuns
la Bucuresci 54).
|
SE notăm coincidența: după conversaţiunea lui Napoleon cu Rhigas la Veneţia, apare manifestul care este trămis
53) Zdidem, vol. III, pag. 482.
54) Zdidem, vol. III, pag. 486.

—

cu lădile

nu

45—

numai

la

Bucuresci,

ci şi

în tte centrele culturale şi patriotice ale
Grecilor. Intr'ensul se făcea un apel înflăcărat către poporul grec să se scâle,
se 'ncâpă lupta, să 'nvingă s6ă se moră
pentru libertate, — urma apoi uă lirică
descripţiune a fericirei şi libertăţei din

vechia Eladă, şi se sferşia tot cu versu-

rile din Marsilieza lui Rhigas:
a

e
,
=Jsure, acîda eg ruv- Em
o,
€

a

Oaceigos

-

Tis Vote
DR

3

ie.

Impresiunea ce acest manifest produse

în Ţerile

române

şi în

tote

provinciile

subjugate ale Imperiului fu atât de mare,
în cât moliia şi tembela atenţiune a Tur„cilor fu sguduită vârtos de tot. Se dede

ordine Valiilor, Paşalelor şi Principilor din
laşi şi Bucuresci s&. confisce manifestul şi

sc aresteze pe cei ce'l aveati. Hangiarliu
arestă patru Greci patrioţi cari Paveati.
Ferberea

era la culme;

se scia la Bu-

curesci de boeri şi de neguţători cari
aveai corespondenţi la Viena că în capul unei întinse conspiraţiuni se află Rhi-

—

gas şi cu ministrul
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Republicei

francese

de la Viena, generalul Bernadotte > că
acest fericit general, mai târdiă rege în

Suedia sub numele de Carol XIV, după
ce bătuse sub comanda lui Napoleon pe
Austriaci la Tagliamento şi luase cetăţile Gradiska, Triestul, Laybach şi Idria,

fusese

trămis ca ambasador

în capitala

Austriei în urma tractatului de la Campoformio; că băgase în r&cori pe Thugut; că arborase stindardul tricolor, ceia-

ce provocase un scandal

mare ; Şi că n

fine, reuşise a libera din închisorile Vie-

nei pe un supus: frances Collombo, fost
informator al lui Mihai Şuţu la Viena 55).
„Se sciau tâte aceste lucruri şi se aş-

teptaii

altele şi

mai

mari,

când

de uă

dată se audi ca un trăsnet la Bucuresci

vestea că Rhigas cu alți Greci patri-”
oţi fuseseră arestaţi de guvernatorul
Triestului şi daţi în mâna paşei de:
la Belgrad. “7 treugi& 1ăv gilwr,. societa-

tea amicilor,

fundată de

55) /bidem, vol. pag. 133

Rhigas

şi al

—
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cărui centru de mişcare era la Bucuresci,
Er ramificaţiunile, sucursalele şi cores
pendenţii în tâtă Elada şi în tâtă Turci
a,
— Societatea amicilor s& hotări se facă
ceia ce Rhigas cântase în înflăcăratele
lui versuri: rescularea Grecilor, r&sboiul pe vicţă sei pe morte, — ceva

epic

ca

durere,

ca

sete de

libertate, ca

desnădejde şi furiă patriotică. Se mai
hotări un atac asupra cetăţuii Belgradului,
unde se afla închis Rhigas. Acest atac
ar fi fost primul act de libertate, în aurora luptei de neatârnare.
Se vede ânsă că paşa din Belgrad

audi

de

aşa ceva,

căci

nu. mult

după

arestarea sa, Rhigas fu înecat, spun unii;
fu omorit în închisâre afirmă alţii. Cei
cari dic că prin omor s'a sfârşit primul
şi cel mai simpatic luptător al independenţei grece, adaug că Rhigas luptă cu
călăii sei mult penă să fiă biruit şi că
muri icend cu voce tristăşi blândă: dione-

Tov cirdgov tgirerga, îhetocraiij ge Gri Vile
Biaorigei

dal royivog

yiuziv ucorov,

—
.

uou

adică:

Vile

cam

urce

Tov

sem&nat

—
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rodnică sămânță; va veni timpul când
ea va 'ncolţi şi patria mea va culege
dulcele-i rod.»
i
Ast-fel se sfârşi Rhigas

la vârsta de

35 de ani, după uă viță plină de fapte

mari şi după ce, primul

la Bucuresci şi

la Viena, începu marea operă a redeşteptării naţionale printre Grecii de acum
100 de ani.
|
Conversaţiunile lui Rhigas cu Napoleon la Veneţia, legăturile ce Bernadotte

avu

cu

dânsul

la

Viena,

numele

cel

cunoscea

la

mare ce Napoleon îşi câştigase în Orient

şi

"n

fine—

lucru

ce

se

Bucuresci şi .era discutat cu înflăcărare,—
originea. lui Napeleon, tâte la un loc aprindea și mai mult speranţele Grecilor.
Se

spunea

şi la Viena

cu

mândriă

că familia

la

Bucuresci

Bonaparte

era:

uă familiă curat grecescă, /aznotă,
din viteza provinciă Maina, şi că emigrase în secolul XVII şi se stabilise, din -

ordinul

Genovesilor,

în Corsica,

în oră-

şelul Paomia lângă Ajaccio. Briona-parte,
diceai

Grecii

din

Bucuresci, va

să

dică

—

Ka)os utgos,

parte

49—

bună 56).

Calomeros

se găsiati mulţi în Morea. Aşa credeau
Grecii despre Napoleon. Zilot Românul,

ultimul cronicar din vremea Fanarioţilor,
dice cu uă particulară naivitate: «Na«poleon

Bonaparte

era

«nem din Corsica 51)».
Ori cum

nem

prost>,

desăvârşire

om

prost,

ar fi, Ca/omeros se

Napoleon
mersul

de

«om de

schimbase

cu

lucrurilor în Orient,

şi veda de care începuseră să se bucure
la Constantinopole şi la Bucuresci diplomaţii şi trămişii francesi crescu de

uă

dată

atât

de

mult

în cât,

cu

tâte

intrigele Rusiei, Angliei şi Austriei, cu
tâte piedicele familielor russo-file, Aubert

du Bayet la Constantinopole şi Flury
la Bucuresci vedeai cererile lor îndată
satisfăcute la Pârtă şi la Divan. Supuşii
Republicei francese, Corfioţi, Zantioţi şi
alţi Greci, nu mai erai tractaţi ca pe

trecut,

şi la

cea mai

mică

insultă sei

56) Zeucothea, | vol, pag. 42.
57) Hasdeu:

Zilot

Românul:

pul Fanarioţilor, pag. $2.
32,016,

U/zima

Cronică

din

4

tim-

—
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pagubă făcută de administraţiunea Beiului

nu

aveati de cât s& alerge la consulat,

pentru ca reparaţiune şi dreptate s& [i
se facă îndată.
Inainte chiar de a fi fost primit în
audienţă solemnă şi de a 'şi fi presentat

Geratul şi scrisorile de acreditare, Flury
ceruse imperios într'un rând ca. să vină
se facă scuse la consulat Armaşul lui

Hangiarliă şi 'ntr'alt rând Căminarul,
şi aceştia veniseră : n'aveati încotro 58),
Mai mult âncă, — lucru pân€ acum

ne mai vegut la Bucuresci, căci consu
lii

Rusiei şi Austriei nu'] făcuseră, — Flury
pentru audiența solemnă la Domn în'
diua de 14 Mai 1798 59), ceru să i se
arete programul cortegiului. 1 se r&spunse că nu esistă. Il fac eu! repli
că
dirj republicanul. Hangiarlii primi
şi
ceremonialul celui d'ântâiă consul frances
mergend la palatul din Bucuresci fu
următorul :
58) Doc. priv. da Zi, Rom,

şi pag. 494.
55). Jbidem, vol. III, pag.

Supl. I, vol. III, pag. 454
503

și 563.

—
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In diua de 14 Floreal, anul VI-lea al
Republicei francese, una şi indivisibile,
în zorii dilei, din ordinul consulului,

drapelul tricolor fu arborat pe casa consulară. De la 8 de dimincţă, curtea consulatului era plină de cetăţeni francesi
„şi de supuşi ai Republicei, domiciliați în
Bucuresci cari, după invitaţiunea lui
Flury, aveau săl însoţescă la Palatul
domnesc, unii în trăsuri, alţii călare.
Era una dintr'acele dile mâăreţe de
felul cărora

luna

lui Mai

şi

s6rele de

primăveră le fac să strălucescă în țera
n6stră, ca uă r&splată hărăzită răbdărei

cu care am suferit gerurile şi viscolele
iernei. La 10 ore, unul din oficerii Cur-

ţei veni se anunţe pe Consul că Principele Hangiarlii e gata s&'] primescă,
Cortegiul, conform programei, porni în
ordinea următâre:

Polcovnicul

oraşului

în capul a go de Cazaci; Căpitanul de
Dorobanţi cu go de Dorobanţi şi cu ofiţerii lor toţi în mare ţinută. Pe de uă
parte şi pe de alta a drumului mergeai:

2 postelnicei de uă parte şi 2 de

alta; Rahtivanul şi al doilea pitar,
al
doilea comis, al treilea postelnic, ciaușul
aprodilor, ciaușul lipcanilor, marele por-

tar cu toţi portăreii (nu ca cei de adi),
trei căpitani ai Agiei de uă parte şi trei

de alta, cinci ciohodari la drepta şi cinci
ciohodari la stânga. La midloc, in cap,

Francesii
urmă

și supuşii

trăsura

francesi

domnescă

călări, pe

trasă

de

şese

cai. Inăuntru Consulul Flury, cancelarul
Dubois St. Maurice şi ofițerul Curţei.
Cancelarul ţinea în mână, în sus ca să

se vedă, două săculețe de mătase:
tr'unul era scrisârea de acreditare,

tr'altul

beratul

Sublimei

Porţi.

înîn-

După

trăsura domnescă, trăsura consulului g6lă,
ca sc nu se mai dică de Bucuresceni,

cum se disese pe vremea lui Gaudin
că

consulul

frances

sură 60).

.n'are

După

trăsura consulului,

trăsură

nici

măcar

tră.

altă

domneâscă şi 'n fine ş6se trăsuri

ale Francesilor şi supușilor francesi mai
bogaţi.
60) Zzidem, vol. LU, pag. 396.

—

03 —

La palat, jos, la scară, Flury fu întâmpinat de al doilea postelnic, de feciorii de curte, de copii de casă; sus,
in capul scărei, '] primi Marele Postelnic
care | introduse în sala de audienţe
unde, înconjurat de toţi boerii erei şi
împreună cu mitropolitul Dosithie Filitis,
se afla Domnul. Când Flury intră, Domnul își scâse ișlicul. Flury înmână beratul,
scris6rea de acreditare, făcu un discurs

de

ocasiune

la care

in câte-va cuvinte;

Domnul

r&spunse

se dede apoi dulce-

ţurile şi cafelele, steteră de vorbă câteva minute şi audiența se sfârşi. Flury
fu recondus cu același ceremonial şi prin

midlocul

unei

“Bucuresceni,

mulţimi

considerabile de

cari alergaseră st vedă pe

consulul franțuzesc. Multă vreme se vorbi
pe urmă de primirea cea frumâsă, de
alaiul împerătesc cu care «Franţuzul»
fusese primit de Hangearliu la Palat.
Numai

în

1806,

trămisul

lui Napoleon

|, împăratul Francesilor, consulul împerial Louis Parant, va fi primit cu uă
pompă

şi cu un alaii şi mai strălucit,
/

—

- Grecii

din boeri

din

54 —.

Bucuresci,

începuseră

ba chiar

a crede

mulţi

cu hotă-

rire că Francia va face şi 'n Orient
“minunile ce făcuse în Occident. Bine vedut

de boeri 61), Flury era apreţuit la Curte,

Er în oraş

lumea

de cât pe toți.

'] respecta

Hangerlii,

mai mult

amic sincer

al Porţei, sta adeseori de vorbă cu Consulul general al Republicei francese, şi

tote cestiunile Principelui ca şi ale boerilor ţinteaă tâte asupra lui Napoleon,
asupra

acestui om estraordinar care suia

„cu paşi de uriași tâte inălțimele gloriei.
Din nenorocire, aceste bune relaţiuni
nu durară mult. Din Mai şi până în
Septembre, Flury fu copilul desmerdat
al societăţei bucurescene. In Iuliă, neVesta generalului Aubert du Bayet, ambasado
' Republ
rul
icei de la Constantitinopole, cetăţena Aubert du Bayet, trecu
prin Bucuresci62) pentru a merge la
Paris. Curtea şi Societatea primiră fOrte'
„bine pe Francesa republicană. De uă:
$1) Zdidem, vol. IUL, pag. şs2.
%2) /Bidznz, vol. LI, pas. 540.

dată ens& lucrurile se schimbară. La 'nceputul lui Septembre veni vestea că
Napoleon a intrat în Egipt, că Francia,
fără declaraţiune de r&sboii, a devenit
dușmană Sultanului, că uă mâniă turbată

inflacără populaţiunea

din

Constantino-

pole în contra tuturor prietinilor Republicei.
Din ordinul Porţei, Flury fu arestat
la Bucuresci. Bietul consul tocmai ceruse

lui “Talleyrand voiă s& se ducă la băi
la Elopatăk în Transilvania, s& scape
probabil de frigurile care "1 chinuiai întruna. Doctorii din Bucuresci îi consiliaseră acestă staţiune

probabil,

avea

thermală şi, icrăşi

s& mârgă

ce boer din Bucuresci,

de

cu

cine scie

dre-ce acum

Domnii fanarioți permiteau boerilor să
trecă granița. Cu vro câţi-va ani înainte
Câmpineanu Scarlat, tatăl nemuritorului
Colonel, şi unul din cei mai veselnici

boeri ai timpului s&i, spune un călător
frances, Câmpineanu fusese la Spa, de
unde

povestea

minuni. Câmpineanu spu-

nea Francesului că tâte cocânele la Spa
N
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erai frumâse ca luna, & Francesul replica boerului că şi lui Ţera Românssc
ă
îi pare şi mai frumâsă de când a găsit
la
Zimnicea, la un. prând, muştar franţ
uzesc, — da, boerule, esclama entusiasmat
Francesul, muştar franțuzesc din care

am mâncat cu mare şi patriotică poftă,

esa sa. €t mon âme attendrie
|
Du moins pour un instant retrouva sa patri
e,

adică: şi sufletul meu înduioşat, cel puţin
pentru un moment işi regăsi patria .
.
ea

+ în muştar 65),

|

Când se audi că Flury este arestat în
casa. consulară conform unui ordin venit
din Constantinopole, că un ofiţer şi patru arnăuţi domnesci ”] păzesc, că Napoleon este în Egipt, uă ferbere mare
începu în Bucuresci. Grecii credură că
ora libertăţii e gata să sune. Vestile curgeaui din tâte părţilec!). Se anunţa dilnic că Grecii insulari axă pornit în Morea,
53)
grie

Poyaşe ă Constantinople Par PAllemagnt et
da Flon-

(Paris, an.

7), pag.

124.

6) Doc, priv. îa Isi. Rom. Supl. I, vol.
III, pag, ş52.

că un corp de armată francesă va desbarca în Morea. Uă flotă francesă, afir-

mau alţii, a intrat în Dardanele. S'a dus
imperiul Sultanilor; crucea se va înălța
ierăși pe clopotniţa S-tei Sofii din Con-

stantinopole. Ziro $ goyeria! Zirw 1 00edg1j

Teilia! Trăiască patriotismul | Trăiască
sora n6stră Galia!

In asemenea înflăcărări zadarnice şi
cu atât mai chinuitâre cu cât mai mari

erai dorinţele de sfărămare a lanţului,
petrecură Grecii din Bucuresci tot sfer-

şitul

anului

1798

şi întreg

anul

1799.

Poporul român îi privea cu simpatiă
în tot-d'a-una, şi adese-ori cu compătimire. Aşa ne-a fost tot-d'auna inima, şi

iubirea,

şi urările nostre au fost tot-d'a-

una pentru poporele cari luptă pentru
limbă şi naţionalitate! In durerile şi în
chinurile sele proprie, poporul român,
acum

uă sută de ani, avea totuşi

timp

s& plângă nenorocirile Grecilor. Şi ne
miră lucrul, căci puţină odihnă îi daă
împrejurările şi lui însuşi.

Văcăritul

lui

Hangiarliu despre care se dusese pomina

—
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pînă la Paris, ciuma, seceta, jafurile hor-

delor lui Pasvantoglu,

şi între

1798

şi

1799 uă icrnă de crăpai pietrele și pe

care poporul o ţinu multă vreme mint
e
sub numele de iarna lui Hangiarliu, pe

urmă schimbarea Domnilor— cinci Domni

în 8 ani de zile — şi deci nou& dăjdii,
angarale, podvedi de tâtă mâna, unele
mai afurisite de cât altele, la fine omorul oribil al lui Hangiarliu la 15 Februarii 1799,— tâte aceste bice dumnede-

esci plesneau grei pe spinarea țărei, în

cât esclamaţiunea lui Zilot Românul:

az

Ajuns negustoriă ! devenise un sfâşiător

adevăr.

Intr'aceste timpuri asupra cărora, după

ce le vom studia, va trebui s& aruncăm
zăbranicul cel negru al durerei, —într'a-

ceste timpuri poporul român nu se gândea, nu putea s& se gândâscă nici la
„regenerare, nici la acele libertăţi care
se dai cu grămada poporului frances de:
Marea Revoluţiune, nici la Napaleon Bo-naparte,— poporul român se gândea cum
s€ trăiască, cumsă ducă, pe cerbicea lui

—
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burduşită de lovituri, greutăţile blestemate ale timpului, cum s& păstreze suflul

de viaţă pentru posteritatea de cât densul de mii de ori mai

fericită.

Din tâte peripeţiele

dramei

care se

petrecu între 1793 şi 1800 la Bucuresci
şi la Viena, cu Rhigas, cu Grecii patrioți,

cu Francesii sans-cu/o/fes şi apelpisiți,
incuragiaţi toţi de Revoluţiunea francesă,
—uă parte din boerii ţării şi, inconscient, întreg poporul român câștigară un singur înveţămint, şi anume: că, atunci când
ar fi vorba să facă și ci pentru a lor
redeşteptare ceia ce voiseră să facă Grecii, se 'şi întârcă privirile spre apus; că,
departe, departe, peste 900 leghe, cale

de şcse săptămâni cu trâsura, se află
țcra Franţuzului mil6să şi cavalerescă ;

că precum alţii şi-ai plămădit şi crescut

în Parisul cel mare şi iubit libertatea şi
independenţa țărei lor, tot ast-fel ar pu-

tea şi dânșii tot acolo şi prin cei de-acolo
s€ realiseze visul de aur al inimei lor. Românii aflară că, afară de Rusia, de Austria şi de Turcia, mai sunt puteri în Eu-

—
ropa

şi

că

aceste
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puteri,

tocmai

pentru

că nu IIsunt lângă _ci_ș şi ţerile lor, mai !
bani
ae
9
ll
frăţescă şi mai curată mână _de ajutor,
le_vor întinde.
Acesta "i singura idee rămasă în ţ&rile române din agitaţiunile şi năzuinţele
Grecilor la Bucuresci în timpul Revoluţiunei francese.

Ideia va cresce,

şi pen-

tru cel care ar urma-o tot la Bucuresci
în timpul când Napoleon va zgudui Eu-

ropa cu victoria armelor! scle, Şi în timpul Congreselor de la Viena, ideia se
va arcta ca întrupată în chip desăvârşit
Şi, după vremi, înfigendu-se cu atâta
putere în. mintea şi în inima fiă-cărui

luptător al României
va

mai fi mişcare

îndată
Şi în
Din
pătat

viitore, în cât nu
în

Francia,

fără ca

efectul ei să nu să simtă adâne
ţ&rile române.
timpul Revoluţiunei, Francia a căşi mai deplin uă calitate pe care

t6tă lumea, în cap cu Alexandru de Humboldt, i-a recunoscut-o şi i-o recunâsce..

Uă ideiă francesă pătrunde pretutindeni,
penţru- că, mai

tot-d'a-una are

într'ensa

—
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tot ceea ce alcătuesce caracterul uman
şi universal al ideii.
In Bucuresci, lucrul acesta a fost tot-

d'a-una şi fără escepţiune adeverat. Din
timpul Revoluţiunei francese, din timpul

lui Rhigas, Turnavitu, Hortolan şi Gaudin, s'a stabilit între Paris şi Bucuresci,

fă

în politică,

fiă în literatură, fiă în

arte şi fiă în mode, un curent atât de puternic în cât, când Pazzsu/ strâănută,
Bucuvescii

at Lulurai.
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