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„Nu. vedi că, daca te vei occupa să ne ceri so- 

„coteli, ne espui mai pe toţi la faliment? 

„A lupta, şa lupta necurmat, şi contra oră cui, a- 

„câsta era devisa marelui patriot Manin.* 

(Epistola D. Rosetti către C, Ariceseu, publicată în Românul Nr. 39 pe 1859) 

B.C.U. Bucuresti 

 



   
PREFACA. 

Acâstă, operă, trasă din Merioriele melle, era des- 
tinată a vedea lumina încă dela începutulii anului 1864; 
difterite împrejurări ai amânat publicarea ei. Ori ce piedică 
spre folos; căci celle întâmplate de atunci încoa aiă 
contribuit a justifica şi mai mult critica Bălcescului făcută 
unora din capii Revoluţiunii nâstre dela 48. 

Daca. în interesul adeverului, voiii fi silit a re- 
produce chiar și epistole alle unora din Capii Revolu- 
țiunii nostre dela 48, cellă puţin D. Rosetti un ne va 
face o crimă din. acâstă, adducândi'și aminte ceea ce 
dice Negulici în epistola sa contra D. Eliad, publicati 
în Românul Nr. 22 pe 1859 „că chiar scrisorile De- 
„mocraţilor cată să fie așa cum să se pâtă şi publica.“ 

Apoi, tolerând publicarea epistolei citate şa cellor 
"din Românuli Nr. 130 pe anulii 1859, D. Roseţti a 
„consimţit la, divulgarea epistolelor, în interesulii publică. 

Daca ni sar observa că nimeni nu pste fi respon- 
sabili decât numai de acelie acte sai scrieri unde figu- 
redă, semnătura sa proprie, vom respunde şi la acâstă 
cu publicistulii Rosetti. 

D-lă Boerescu, redactorulă  Naţionaluluă, apărând 
“pe D. Eliade contra atacurilor necalificabili alle D. Ro- 
setti, acesta i dicea în Românuhi dela 26 Mai, 1859: 

„Să numi dici că Dumneta nu cști respundătoră 
„de celle scrise de D. Eliade: fiind că însuţi declari pă 
„D. Eliade co//aboratoră alli giarului D-le; şi astfel fiind, 
„ştii bine că ei asupra'ți respunderea tuluror actelor 
„Selle.“ 

Apoi tot D. Rosetti a dis, în multe rânduri, în f6ea
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sa, că tot ce nu e suscris întro foaie priveşce Redac- - 
ţiunea. - 

Publicând acâstă operă, credii a'mi împlini o datorie, 
nu cu speranca d'a indrepta pe cei retăciți: căci sângele, creş- 
terea, deprinderca şi vârsta (omulii cellii vechii, cum 
numia D. Rosetti pe D. Eliade la 1849) 1), nu permit 
asemenea metamorfose; o facii cu convicţiunea că gre- 
şalele cellor rătăciţi şi intrigele culpabile alle ambiţioșilor 
vor servi pote de esemplu altora. 

Publicând acestă operă, scopulii nostru principali 
este a demasca pe Comedianii politică, cum numeșce 
Bălcescu pe unii din Capii Revoluţiunii nâstre dela 48; 
pe aceia adică cari, falcificând simţulii publică, ai re- 
tăcit opiniunea publici, pentru satisfacerea unei ambiţiuni 
culpabile, ş'ai paralisat adesea realisarea principielor sacre 
alle Democrâţiei. 

Fiind că, afară, de Bălcescu, Negulici şi Voinescu 
II, cei-lalţi capi ai Revoluţiunii nâstre dela 48 sunt încă 
în viacă, sperăm că mulţi din ei vor completa opera. n6- 
stră, revărsând lumina asupra. punturilor obscure, sai 
împlimit lacunele din acâstă operă. 

Încă fiind în viacă, e bine omulă a priimi resplata 
faptelor salle; și acâsta, în interesulii Societăţii. 
1) Appel la Camenii liberi, de D-un C. A. Roseti. 

0, D. Aricescu.



  

INTRODUCERE 
- 

Nu putem începe mai bine descrierea mișcării ro- 
mâne dela 48 decât cu următârea întroducere din o- 
pera istoricului Bălcescu, mortii la 1852, allă căruia ori- 
ginală îllu possedă D. Bolliac, şi din care s'aii publicat frag- 
mente în Bucimuli dela JA Octombrie 1863. 

„Revoluţiunea de la Iuniă, dice Bălcescu, nu a fosti 
fabricată nici născocită nici de mine, nici de Eliade, nică 
de alţii revoluționarii. Ea este numai desvoltarea a- 
cellei lucrâri neobosite şi providenţiale începută în so- 
cietatea n6stră, ca în tâte. celle alte societăţi, de la o- 
riginea ei. Ea purcede mai vărtosii d'a dreptului din re- 
voluţiunea din 1821. La acea epocă, asupriţi de Fana- 
rioți şi de Ciocoi, în numele Statului, noi făcurăm, îm- 
potriva acestorii duoă partite, o revoluţiune naţionale 
şi democratică. Reclamarămii încă de la Turci păstrarea 
capitulaţiuniloră n6stre. Resultatulă acestori revoluțiună 
fusse că căstigarămiă causa n6stră în faciă cu Turcii. 
Căstigarămi încă revoluţiunea. naţională, adică furămii 
desrobiţi de Fanarioţi; dâr& perdurămii în urmă revo- 
luţiunea demcratică: câci Regulamentulă organici con- 
stitui cu mai multă tăriă aristocrația; şi poporulă, în 
loc de a fi assupritii numai în numele Statului, fusse 
încă mai multi împilată în numele proprietății. Care 
trebuia dâră a fi programma revoluţiunii din 1848? Era 
desvoltarea progressivă a revoluţiunii din 1821; era a 
organisa democrația şi a desrobi pe ţărani făcându-i 
proprietari: o revoluțiune deră democratică şi sociale 
era de făcutii. Asti-feliii fusse scopulă și programma 
nostră din 1848. Este în totii aceeaşi ca ceu din 1921,
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mai puginii Fanarioţii, şi mai multi cestiunea; socială. 
Noi n'ami făcutii o revoluțiune nici contra 'Turciloră 
nici contra Huşilori. Dreptulă nostru spre a face revc- 
luţiune era dreptul nostru de autonomiă, care ne fus- 
sesse recunoscuti de celle 'duo& puteri, cu tote că se 
călcasse, din cândă în cândii, și chiar.în Regulamentiă. 
Noi reclamarămii-a se observa, fără a voi ane deslega 
de tractate. Acestă, revoluțiune realisată, ne r&mănea 
ducă alte revoluţiuni a face:'o revoluțiune de unitate 
națională, şi mai tărdii_ de neatărnare nafională, spre a 
face să intre în acestii chipă națiunea în întregimea 
drepturiloră selle naturali. Este dâră, cunoscutii de toţi 
aceia cari înțellegii ceva, despre progressii şi desvoltarea 
istorică, că revoluţiunea ce are să vină -nu se va măr- 
gini a fi numai democratică și. socială; deră că, urmân- 
di tendințelorii actuali alle ideelori în tâtă Europa, şi 
mai allessi intre Români, ea se va face în vederea 
Unitâţii naţionale. Revoluțiunea, democratică şi socială 
va servi mai curîndă de midlocii de câtă de scopii; ces- 
tiunea de unitate a făcutii mare progressii şi sa sim- 
plificati pr6 multi. Unirea Valachici și Moldavei este 
ună faptii dobăndită pentru tâtă lumea, şi chiar în o- 
chii Ruşiloră, şi nu pote întărgia a se împlini. Româ- 
nii din Austria, resemaţi pe constituţiunea, de la 4 Mar- 
tii şi pe făgăduelele făcute, ceri cu gl6tele ca să fie con- 
stituiți întruni singură corpii de naţiune de .trei mili6- 
ne și dumătate *), şi vorii ibuti până în sfărșiti a fi 
ascultați de Austria. Cândii deră ducă mari grămedi de 
cinci miliâne şi de trei mili6ne şi dumătate de Ro- 
mâni voră fi constitaiţi una allâturi cu alta, cine va 
putea să-i oprâscă d'a se uni? România dâră va fi, ami 
convicțiunea intimă; orbi cei ce nu o vedă! Romănia 
pote essista prin şi în folosulă Turciei sâiă al Austriei, du- 
pe cum una sii alta se va grăbi a o favora Pâte es- 
sista chiar impotriva amândurora, dâca aceste ducă se 
vorii împotrivi. Maghiarii luminaţi nu se mai oppuni, Şi 
sunt fericiţi cu acestii preţiă să trăiască în confedera- 
țiune cu noi. Ei nu perdii nimici, ci din contra căstigă. 

  

') Patru milioane şi qun'ătate, de şi âmanzhulăi Gotta şi alti autori 
assigură că suntii 5 miliâne. Red. .



„Se pote assemene ca casulii să se arrâtte, cândiă revo- 

luţiunea de unitate naţională să fiă totii de odată o 

revoluțiune de neatărnare. Pâte, înainte de a vede na- 

ţiunea n6stră reintrată în tâte drepturile sâlle, să trecă 

ună seculi, ună seculii, pe cândii noi vomi fi uniți a 

resboi contra Ruşilori, pre cum aii “trecutii dece se- 

culi a resboi contra barbarilori, şi patru -contra Tur- 

ciloră. Dâră ce este unii seculi în viţa unei naţiuni? 

Credii încă că nu vomi av6 multii timpi a sufferi şi 

"a ascepta. Astă-di progresulii merge co mişcare forte 

răpede; şi nu' mă mai temii de Ruşi. Credi din potrivă, . 

că noi Românii: suntemiă mai aprâpe: de a-i cuceri cu 

deele nâstre de câtii de-a fi noi cuceriţi de denşii.... *



  

CAPII 

REVOLUȚIUNII ROMÂNE 
JUDECAȚI DE EI ÎNSU'şI. 

Nicu Bălcescu. 

D. Rosetti dicea despre N. Bălcescu la 1860: 
„Nicolae Bălcescu a fost ursitii de Sârtă a fi pre- 

„(uiti în drâpta sa val6re de tâtă ţârra.«!) 
D. Ion Ghica dlicea la 1853 despre N. Bălcescu : 

„Nicolae Bălcescu avaa o imaginaţiune viă, o inimă 
„caldă, unii spirită profundă, cugetări înalte, unii stiliă 
„puru şi bogati. Eli muri prea june pentru speran- 
„ţele ce România punea într'Ensulă. Operile ce a lăsat 
„sunt destule pentru gloria numelui sei.“ 2) 

D. Eliade a fost nedreptă chiarcu N. Bălcescu, du- 
po cum a fost cu mai toti collegii sei de la 48 ; şi acesta 
adat drepti şi altora, tot aşa de passionaţi, a fi cu Dom- 
nu Eliad cum acesta a fost cu colegii săi. 2) 
Vom vorbi despre acâsta la loculii seă. 

l6n Eliade. 

„Cei duoi Văcăresci, dice D. I6n Ghica, transmit 
„gustulă litteraturei naţionale lui Ioan. Văcărescu Şi 
 “Rumanul Nr. 22 (22 Ianuariu) pe 1860. 
*) Deraicre oecupation des Principautes dan ubiennes par la Russie, page 77 
"7  Vedi Memoriele intime dela 1855 sub titlu Suplâment ă Vhistoire de 

Regoault.
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„lui Eliade; cellă d'ântâiii, boerii mare, serie de gusti, 
„de vocaţiune, lăssând în litteratură câteva creaţiuni 
„alle unui spiritii june și originali, ce vor remânea; cell 
„ali duoilea, face din litteratură o meserie ș'o negus- 
„torie; este fără idei, tără tendincă politică, fără gusti 
„literarii ; își vinde pana ori cui o pote plăti; şi pen- 
„tru prima oară poesia română se vede tirită în noroi. 

„Possessorii allii unui monopoli de imprimerie, Eliad scrie 

„ca să occupe pe lucrătorii si (este singurul omi viii 

„ali littereloriă); este neobositii a ţine o correspondencă 

„pentru cantorul scrierilor sâlle; ellă se adressâdă la 

„tâte vanităţile, la tâte passiunile, şi ajunge aşi face 

„lingușitori; își esaltă imaginațiunea, cregânduse crea- 

„torulii unei limbe nuoă. Ciontesce și face neînțellesă şi 

„de risti limba română, crede că a dat Românilor o li- 

„teratură, fiind ca făcut câte va pelle traducţiuni; şi, 

„lucru de mirare, de şi lipsită de idei şi de talentă, 

„îşi face cu tote astea o popularilate nemărginită. ..* ?) 

Publicul imparţială” nu pâte împărtăşi, credii, tâte 

appregierile D. I6n Ghica; căci talentul şi operile li- 

terarii alle D. Eliade, necontestabile, 'i-ai dat numele de 

părintele literaturei române, dându'“ dreptii şi la o recom- 

pensă, naţională chiar din partea Camerei dela 1863; dar, 

însăşi operile sâlle politice, ca Protectoratuliă, ca Proscris- 

sul, şi chiar Memoriele s6lle dela 1851, dând la o par- 

te personalităţile, i dai dreptă la recunoscinţa publică. 

Elias Regnault, în Istoria sa politică și socială des- 

pre Principatele Dunărene, Capitolul XIII, tradusă deb. 

[. Făta, descrie pe D Eliade cu mai multă nepărtinire. ) 

Este mai drept D. Lon Ghica când critică pe îrații 

Brătieni şi pe D. Rosetti, la cari face allusiune în ope- 

ra citată, (pag. 78—79) 

C. Rosetti și Brătienii. 

„La 1848, se afia în sedlele din Franga, dice Î. 
„Ion Ghica, mulţi juni Români, spirite generâse, intel- 

PI i a 
') Opera eitată, pag. 75 

| E 

2) „Vedi despre D. Eliad şi opera T Autriche, Ja Torchaie e la Mold Va 

“lachie par B. . Paris 1856, (pag-86.93). D. B.-. este D. Bo întiato, 

ilustrulă nostru poetă, care a addus patriei selle amare, 

cu acea operă, pe care 0 vom cita-o adesea în scrierea n .



— 11 — 

„liginqe întinse, toţi însuficțiți de doringa de a se lumi- 
„ha, spre a putea fi într'o di folositori patriei lor, servin- 
„d-o şi lecuind ranele sâlle. - a 

„Dar într'o capitală ca Parisulii, unde atâtea idei, 
„atătea passiuni eraii în ferbere la acea epocă,  aban- 
„donați, fără direcțiune, fără nici o priveghiere, nepu- 
„tând distinge singuri scOla şi cursul unde puteai să. 
„capete. instrucţiunea ce le convenia, acesti juni se măr- 
„gineaii a merge să asculte nişte. professori brillanță şi 
„populari. Forte înfocaţi, spre. a nu 'se esalta până la 
„entusiasmi de cuvintele lui Michelet - şi Quinet;") 
„nn însă destul de formaţi pentru a câștiga alt ceva de- 
„cât admirarea passionată a ideilor revoluționare, lectu- 
„tura lor favorită era scrierile professorilor lor, DD. 
„Louis Blanc şi Lamartine; ei nu puteai intra în relaţi - 
„une decât cu tulburătorii societăiți imbuibaţi toți de 
„doctrinele celle mai periculose. În fine, 24 februariti i 
„Săsi, ca pe toţi streinii revoluționari din Paris, cu pușca, 
„în mână, după barricade. Revolutiunea terminată în 
„Franca, maveaă alt de făcut decât a alerga să facă 

„și în terra lor o însurectiune. ...“ | 

H. Tell. 

Despre D. Tell, unuli din capii cei mai influinți 
al Revoluţiunii dela 48, D. Ion Ghica dice în opera ci- 
tată, pag. 90: 

„În starea în care se afla spirilele în România, 
„înainte de 11 lunii 48, era destuli unii om îndrăs- 
„heții (hardi) ca să ridice populatiunea. Uni ofâcierii 
„cutegdători (audacieux) pusse batallionulii seii în ser- 
„Viciulă Revoluţiunii. Acesti şefă de batalionii - (Maior 
„Lell) se afla în garnisonă la Giurgiu. Administrato- 
„rele dela Gorji pune mâna la Tirgoşi p'o corespondincă 
„între D. Tell şi oare care persâne din România mică; 
„era vorba d'o mișcare revoluţionară. Administratorulă, 
„ca să se recomande, vine de arată acea corespondincă 
„Prințului Bibescu, care, printr'uni adiotantii ală sei, ia ma- 
„iorului comanda batalionului, îlă arestâdă şi "ăi ad- 
„duce la Bucurasci; dar, după câte-va dille de aresti, 

)  Adoraţi de D.D. Rosetti și Brătieni, cu drept cuvânt.



maiorul recapătă comendamentulă acelluiaşi batalioni ; şi, 
după o lună, elli era în capul insurecţiunii * . 

Despre D. Tell 6tă cum se esprima şi D. Eliad 
la 1851: | | 

„Bănnuit de Bibescu, Tell fu chiemat îndată la Bucuresti, 
„unde'li astepta, închisârea, ca pe Teologu; dar fu protegiatiă 
„de Banof, şefulii statului maior, cum şi de aceia cu cari 
„era înţelles în privinga mişcării, şi cari erai în relaţi- 
„une indirectă cu Mavru, muscali ca şi Banof. Indiscreţi- 
„unea acestora făcu pe Bibescu a bănui pe Tell, care 
„fu liberati îndată. Acâstă împrejurare (protecţia lui Ba- 
„nof șia lui Mavru) esplică grabnica liberare a lui Tell. 

„La venirea lui Tell în Bucureşci, ei îi comunicaită 
„proclamaţiunea și articolii din Constituţiune. Tell r&- 
„masse mulțumit; nu fu însă mulțumit şi de unii din mem- 
„brii Comitetului revoluționari; ellii nu approbă nici 
„planul făcut de Comissiunea executivă a Comitetului, 
„Dică epoca însemnată pentru isbucnirea Revoluţiunii, 
„care se amâna pe la începutulii lui Augustii; şimai 
„alles desapprobă unele măsuri estreme, propuse de C. 
„Rosetti, cari ar fi degradat şi ar fi minjit mişcarea. Fiind 
„că atât întârdierea cum şi deosibirea de opiniuni ar fi 
„compromis Revoluţiunea, de care ar fi profitat numai 
„inamicii ţerrei, hotări a trece peste tte. Ceru prin ur 
„mare să i se încredințede programa; şi făcu ellii ună 
„contra proiect, ce nu fu approbat decât de pucini din 
„membrii Comitetului; dar opiniunea sa triumfă, atât din 
„causa caracterului sei, cum şi a posițiunii sâlle mi- 
„litare. 

„Opiniunea lui Tell era ca mișcarea să nu încâpă 
„din capitală, după cum era de părere maioritatea Co- 
„Missiunii, ci din mai multe districte de odată; şi miş- 
„carea distritelor să dea impulsiune Capitalei; prin 
„urmare, comitetu hotări ca Tell, Stefan Golescu și Eliade, 
„să mârgă la Romanați, unde. uninduse cu compania lui Ple- 

„Şoianu, să începă d'acolo mișcarea. Nicolae Bălcescu să mer- 
„Să în Prahova, unde dicea că are mijl6ce şi ressurse. Con- 
„standin Bălcescu allesse pentru acellașă scopii districtulă 

» Vâlcea. loan Gh.ca ceru a merge la Constandinopole, ca
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„represintantii al ţerrei; iar cei lalţi membrii, să remăie 
„în Bncureşci spre a şi face aci datoria lor. De 

În Pruncula Română de la 12 Iuniii (Nr. 1) 
D. Rosetti gicea despre D. D. Tell şi Eliade. | 

»Trăscă apostolii libertăţii, Eliad, Tell, Pleş6ia- 
„Du şi toţi câţi ai contribuit la dobândirea, libertăţii ! 
„Numele lor va trăi vecinicii în inimile Românilor, stră- 
„lucind în analele patriei.“ 

În Prunculă (Nr. 5) D. Rosetti dicea: 
„Bine-cuventaţi fie maiorul Tell şi Căpitan Pleşo- 

„ianu: căci ei ântâiii trasseră sabia, ale căria schinte- 
„ieri apprinseră curagiulă în inimele tuturor. « 
| Și în Pruncul de la 31 Iuliă (Nr. 21) D.Ro- 
setti adăoga: 

„Care ţiganii nu va lua puşca ca: să dea în cella 
„ce ar voi să/lii puie iarăşi în grozavulii mormânt din 
„care Vaii scos la 9 Iunie Maior Tell şi Căpitană Ple- 
„Şoianu, şi la 11 lunii locuitorii Capitalei?* N 

Cu toate aceste meritate laude, sai chiar pe când lăud 
pe liberatorii Românici, D. Rosetti nu le gândea bine; 
buzele sâlle i binecuvânta, dar inima sa i anatematesa; 
şi când sar fi mărginit numai în critice, în atacuri, în 
anateme ; dar...Să nu anticipăm. 

Potretulii cellă mai fidelă ală capilor Revoluţiunii 
nostre de la 48, Va făcuti illustrulă istorică Bălcescu, 
care urmâdă a fi o autoritate chiar pentru D. D. Eliade 
şi Rosetti. 

„Lui Eliade i lipseşce inima şi aspiraţiunele mări- 
„Dim6se, și este prea mult preocupati de personalitatea 
„lui; spiritului seii este prea strâmti ca să înțellegă cu 
„mărire; astfel că ei nulă cregii capabilă a face pro- 
„grama unei Revoluţiuni viitâriă. 

„O. Rosetti şi lon Brătianu sunt tot atât de ne- 
„capabili în acâsta ?); ei sunt oameni de simțimântă, 

1) Memoires sur histoire de la regâneraţion roumaine de 1848, par 

) ia PE oii gală collegilor sei, D, Rosetti ar fi făcut pste 
fiasco la 11 şi după î1 fevruarie 1866, cum a făcut ia 28 Sept. 
1859, şi la 24 Ian. 1862.
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„dar nu de cugetare; simțulă: practicii le lipsesce de 
„lot; şi nu sunt capabili a studia cestiunele înainte de 
„a vorbi de dânsele.  Amânduoi erati parțiali. Rosetti, 
„câştigată de inspiraţiunele inimei, voia să facă din Re.- 
„Yoluţiune o epopee simtimentală; și credea că, cu câ- 
„te-va discursuri şi proclamaţiuni patetice, opposiţiunea, 
„ura partidei biruite, se va îneca într'o lungă sărutare 
» frățescă. Eli nu înţelegea Revoluţiunea decât ca o 
„transacţiune; şi îi trebuia boeră pretutindenă. — Astiel, 
„cu t6tă. opposiţiunea viă ce ă am făcut cu Alexandru G. 
„Golescu, Rosetti, ajntat de Voinescu, de Nicolae Gole- 
„scu şi de Brătianu, isbuti a numi la Ministerulii Finan- 
„celor pe C.N. Filipescu, unii membru al Ministerului 
„Bibescu, împotriva căruia se făcusse Revoluţiunea. Ast- 
„fel că, a duoagide Revoluţiune, furăm siliţi a pune Re- 
„voluţiunea la picidrele unui boerii, care o respinse cu 
„trufie din picioră. Mai târdiii, în timpulă discuţiunelor 
„pentru convocarea Constituantei, Eliade, sprijiniti de 
„Câmpinânu, de Rosetti, Voinescu şi Nicolae Golescu, voia 
„să compuie Adunarea de 100 boieri, 100 -neguţători 
„Şi 100 ţerani; 1) Ei am sprijinită votul universal 
„şi direct; şi dupb'o discuţiune de patru şedinge, câ- 
„ştigând în acâstă opiniune votul lui Stefan Golescu, Bră- 
„tianu (Lon), Mitropolitu, Magheru şi Filipescu, am în- 
„vins ; şi fiind că cellii mai mare argumentă alli ad- 
„versarilor noştri era că sistemul lor este necessariii ca 
„0 garanţie pentru boeri, în discuţiunele art. 13, am 
„propus formarea Comissiunii Deputaţilor săteni şi pro- 
„prietari....., Cât pentru Brătianu cellii june, eili avea 
„idei mai revoluţionare decât Rosetti; dar nici ellu nu 
„era unii omii de Guverniă: este un omii care iubesce 
„turburarea pentru turburare. 

„Pe Magheru îli credi capabili în ceea ce'i este 
„proprii. 

„Al. G. Golescu, eii și Ion Ghica furăm numiţi de 
„cei lalți membrii ai Comitetului, ce trebuia a organisa 

„Revoluţiunea, cu o putere discreţionară, fiind alleşi ca 
„unit reă trebuinciosă; căcă ne credeaii mai capabili de- 

  

')  Vedi în Poporul Suveranii dela 28 Iuniii 1848 (Nr. 3) desbaterea a- 
cestei cestiuni.
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cât cei-Palţi, șaii mai bine se sfiaii de ambiţiunea nâstră,; 
însă, chiar înaintea Revoluţiunii, Ion Ghica plecă pen- 
tru Constandinopole, şi acţiunea sa încetă cu totul în 
țârră. Alex. G. Golescu plecă în Transilvania, şi acţiunea 
lui încetă asemenea. Hi, pismuit de collegii mei, îmi 
dideiii demissiunea din Ministerii, priimind a fi secretaruli 
D. Eliade şi compania; şi acesta, cu scopii da i opri 
Wa face vre unii rei; astiel că, în tot timpulii Revolu- 
țiunii, amii fost silit ami mărgini acţiunea numai spre 
a ţine armonia între Eliade, Tell, -Rosetti şi Brătianu 
(on) ; şi, în loc d'a le striga mereii ca Cassandra, că fact 
reii, aşi fi făcut mai bine să lucresii făcă ei şi contra 
loră. e 

Eată ce dice şi Negulici în epistola citată în prefacă: 
„Guvernulii . şi Oamenii Revoluţiunii ai făcută multe 
„greşele, cari din vanitate și din ambițiuni personale, 
„cari din pucinttate de suffletii, cari din necapacitate 
„Şi nepătrundere, cari şi din rea credincă și din arrieres'” 
„pensstes; numai populu singurii, nemișcatii de nici o pa- 
„timă, n'a comis nici o greşală, întorcând guvernulă la 
„datoriele sâile, şi dândui putere din puterca lui morală, 
„Şi credincă din credinca lui în bine.*) 

Eată Capii Revoluţiunii n6stre din 48 jndecaţi de 
ei însuşi; faptele lori posteriore ai venit a justifica 
critica justă a Bălcescului şa lui Negulici. 

Despre fraţii Goleşci?) vom observa în trecere, că 
ei aii moştenit dela tatălă lori onestitatea şi patriotis- 
mulii; singura greșeală ce lise pâte împuta este unii a- 
taşamentă orbit pentru perturbatorii sistematică, pe cari “i 
judecă negreşit cupă inima lor sinceră şi onestă. Nu ne în- 
doim că, în multe împrejurări, fraţii Golesci aii avut a se 
plânge de nesinceritatea coalisaţilor lor, eselusivi şi passio- 
nați. Lectoruli se va încredinca din citirea acestei opere. 

  

5 Fragmente din lucrurile și oamenii din 1848 de N, Bălcescu, pu- 

biicate în Bucitimu dela */,, Oct. 1863 (Nr. 119). Eatăde ce nu iar- 

tă Rosetti pe Bolliac, pe când a iertat chiar pe Eliade, despre care 

vedi Românu Nr. 39, 52 şi 62 pe 1859. 

2) Românul Nr. 22 pe 1866. Epistola lui Negulici e precesă d'ună 

fârte frumosi elogiii al D. Rosetti pentru reposatulă artisti, 

3 Vedi Memoriele D. Eliade dela 1851 şi 1955.
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Cellii mai intelliginte din cei patru fraţi, şi care este 
d” unii caracterii mai tare ,D Stefan Golescu, s'a recoman- 
dat patriei selle și prin epistola sa către Vodă Alex, 
Ghica (cu data dela!/; Inuariă 1839, ce a circulat ma- 
nuscrisă) cum și cu respunsulii la manifestuli Princului 
Stirbei, dela 15 Oct. 1850, imprimat la Paris acellașii 
ani. 

Câtă pentru D. Alex. G. Golescu, vărulii fraţilor 
Golesci, acesta este, fără contestaţie, o capacitate politică, 
m'ai egală cu a D-lui Ion Ghica. Când vom publica operile 
Capilor mişcării nâstre dela 48, imprimate sai manuscripte, 
lectoruli se va încredinca de capacitatea politică a unora 
dintre capii Revoluţiunii nâstre dela 48, între cari ligu- 
redă, în linia Wânteiu, D. D. Al. G. Golescu şi Ion 
Ghica. 

Venim acum la cei-Valţi boieri cari ati participat 
la mișcarea din 48: 

„In Principate, dice D. Al. G. Golescu, sunt dacă 
„classe de cetăţeni ce se bucura la 1848, elle singure, 
„de tâte privilegiele politice şi sociale, constiteând ast- 
„fel nobleța feudală, mai pugin ereditatea, acestea sunt 
„elassa boierilor mari şa boerilor mici. In classa d'ân-: 
„tii sunt numai vr'o 30 tamillii ; şi vre o ducă mii 
„în classa a duoa, - a 

„Cercetânâ Monitorul dela 1848, aflămii con- 
„tingentuli ce ai dat aceste duoă classe mișcării naţi- 
onale dela 48. . | 

„Classa boierilor mari ai dat: 
Trei Filipesci (pe C. N. Filipescu, Scarlat G. Fili- . 

pescu și loan I. Filipescu, din care celli dântâiii Minis- 
tru la 48). 

Patru Creţulesci (Nicolae, Scarlat, Dimitrie şi Cos- 
tandinii, ce ai luat toţi parte în mișcarea de la 48). 

Jon Ghica, (represintantuli României l&ngă 1. Portă) 
Câmpin6nu (ministru Guvernului provisoriii). 
I6n Bălăcenu (cellii june, prefectii în 48 la Muşcellii). 
G. Grădiştenu (directorela 1848 în ministeru de interne) 
Cinci Golescă (Nicolae, Radu, Alecu şi Stetan, şi 

AL. G. Golescu, din cari primuli, membru ali Locote- 
mengei, cell d'alii patrulea, ministru alt Guvernului proviso-
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“după 14 luniu 48. 

   
      

4 tg; IRA. 
(2 ceure aut: 

rii; iar cellii dalii. cincellea, secretarii” : a 

„ Lotalii,. sâpte fariliă, sail 17 individ, din -:75. ce 
„compună. classa boierilor mari; şi acei 17 sunt din 7A- 
„milliele ce. datorescii. înălţarea lor meritelor şi virtuţilor 
„lor personale, iar „nu regimului fanarioticii, nici pro- 
„tectoratalui russescii ;- famillii istorice. şi: illustre, din 
vechea noblecă a ţerrei. a 

„Cât pentru Ioan: Voinescu! TI, ministru de ester 
„ne alii Guvernului provisoriii, cil este singurulii. din 
"cele 20 de famillii de boieri mari ce datorescii tnălțarea 
„lor timpilor din urmă: 

„Fra dar fivescii ca din 33 familii de boieri mari, 
„humai dece, cari aii o origine istorică, să ia parte la 
o. Revoluţiune ce avea de scopă principalii dărămarea 
„protectoralului esclusivă ali Russiei, căruia celle lalte 
„23 famillii datora privilegiile lor - politice şi sociale. 

„Viina la classa boerilor mici, ne vom mărgini a 
„dice că mai toți agenţii Guvernului din 48 ai fost din 
„acestă classă, cari imbrăţişasseră cu entusiasmii causa 
„Regeneraţiunii naţionale, din pricina nedreptăţii ce ]i 
„se făcusse de Regulamentulii organicii:. 

„Brătianu şi- Rosetti eraii “din familliele ce for- 
„maii limita ce despărția classa boerilor mai de noble- 
„țea cea mică, care a dat pe Tell, Magheru şi Elia- 
„de. 1) Comergulii avu de veprisintantii pe D: Scurtu, unulii 
„din membrii Guvernului provisoriii. Cât pentru impie- 
"at, mai toţi eraii boieri mici sai. fii ai. acestora; 

- „Şi mai toţi proprietari, cenu puteai fi nici comunişti, 

„Dică. împărţitori de averi, după cum. susținii boierii ce 
„n'aii luatii parte: în Revoluţiune, .prin represistantulii 
„lor anonimi în opera: ce combatem.“ ?) 

Colionelă Odobescu. fiiii ali poporului, a început 
cariera sa militară în Bussia; înturnânduse în patria sa 
ca officerit russi, Russii i permisseră a intra în oş- 
tinea, romană, înaintându'li iute. 

      
      9 
tare peştii, "edi 
pasa ac aceştar? 

Ei ru ă 

SD ii ce copii Va esclua D. AI, G. Golesen 

1 Grecu 5. Bruxelles 1855 
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„La 48 jucă uni rolii politicii. Conduita sa fu:bă- 

nuită Oamenilor mişcării, care'li credură muscalii: în- 

twadevăr, întrebat de guvernulii provisoriii, daca e dis- 
pus a se batte contre Ruşilor, declară formal că se ba- 
te contra Turcilor, dar nici odată contra Muscalilor. 

„Dupd acâstă declaraţie, pregăti Contra-Revoluţiu- 
nea, care făcu să curgă sânge românescii, şi la care a 
participat chiar Consululii muscălescii. “ *) 

_- 1. Câmpinenu. Națiunea purta, după 1831, jugulii 

sclaviei, fără să fi putut câlâii ei a uccide în s6nu'j su- 

venirea libertăţilor -s6lle tradiţionale... 
„Câmpin6nu ridică ună templu Libertăţii, şii dete 

preoți; şi acesti templu fu la începutii o loje de franc- 

masonerie, care se prefăcu în societate filarmonică. Uni 
uccazii alii Tazrului dărâmă acesti templu ali Libertă- 
ţii, şi Câmpinânu fu trimis în esiliii. 

„Națiunea offeri junelui patriotii corâna martirului; 

dar esilul vesteji laurii patriotului. Amorulă de familie, 
care împărtăși esiluli sei, ingratituda unora din amicii 
sei, ura rivalilor lui, invidioși de laurii săi modesti, p6- 
te şi lipsa de forcăcu care sunt îndestrate suffletele celle 
mari: acestea îl făcură a cere dela Ruşi libertarea sa, 
carei se acordă cu condițiune d'a retracta totii ce făcus- 
se şi disesse. 

»Dintracellă minut, metamorfosa Câmpinenului fu 
complectă: îşi schimba opiniunile politice cu acellaşi sân- 
ge rece ca uni vestmântă vechii. Prin influinca Russi- 
ei, căpătă unt Ministerii. 

„Cu tâte astea, Câmpinânu, de şi vindu Russiel 
“corâna sa de martirii, nu urmă însă legea renegaţilor poli- 
tic, d'a se arăta fără ruşine ca acestia. Nu deveni unii in- 
strumentii vilii în mâna Rușilor; russofilismulă seii consta 
în căteva complimente adressate consulului russii, fără a 
se inavuţi din sudârea săracului, în schimbă pentru re- 
tractarea sa .?) 

Despre N. Creţulescu, gice D. Bolintinânu, a participat 
cel pucin cu inima la Revoluţiunea din 48, împărțind 

1) LrAutriche, ia Turquie et les Molde.Valaques, par B... (Bolintinenu) 
pag. 143 Paris.. 1856. 

) Opera citată, pag. 48—51. .



o parte din sufferincele emigraţilor Români devotați pa- 
triei lor, 2% e 

Căt despre Mitropolituli Neofitii, presedintele Gu- 
vernului provisoriii, cea mai bună biografie -a sa este 
conduita, lui din celle trei luni alle Revoluţinnii n6stre 
de la 48. IN pa 

| UL 
NERVULU REVOLUȚIUNILORU. 

O revoluţiune are trebuincă de capi, de brage și 
mal cu sâmă de bani, cari sunt nervuli resbelului, allă 
revoluţiunii, allă ori câria întreprinderi. Vom începe de- 
la bani. 

În contulii ce D-nu C. A. Rosetti, ca cassierit ah 
comitetului revoluţionară dela 48, a dat, la !) Paris. 
Comissiunii însărcinată de emigraţi, la 28,Noembre 1849, 
pentru luarea socotelelor de bani, priimiți de uni! din ca- pil mișcării dela 48 ?) arată o ţifră numai de 23004, 
din cari 10004 offeriți de D. C. Rosetti, 9004 de unii . 
anonim şi 4004 de fraţii Brătienii; cu tote acestea, 
D. Rosetti dice că, după ordinulti Comitetului, ar fi dat 
mai mult 2454. 

a -Bată contul sem: 
D-lui XXX. 31544 
—  I6n Fliade. 180— 
— Tell. 900— 
— Dim. Bratianu. 200— 
— Nicolae Bălcescu 50— 
— Costache Bălcescu - 100— 
—  Negulici - | 30— 
— Eliade 20— 

Eliad şi Stefan Golescu când ai plecat 

  

id — pag. 142, 

) Veţia apelhi de oamenii ceă liberi de D. Rosetti, litografissită Ia Pa- tis la 31 Decembre 1849, 

%) Membrii acestei Comissiuni eraă ], Voinescu, Grigorie Marghiloman şi Dimitrie Bolintinenn, din cari cei duoi din urmă sunt încă ?n viaţă, 
,
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_-- da- Islaz, ca, să-i “dea D-lui. Tell. 700—. 
—  Boliac (mi se pare, dice D. Back) 30- i 

O. puşcă, căruge și bacgiguri la plecarea D Eliad 20 

9,545. 

„Pricina prisosuluă de aus, dice D. Rosetti în ci- 

ytata operă, este cam depus mai mult decât anunţas- 

„sem; şi cu tâtă dobenda de 20 9. ce am plătită şi . 

” plătescii, am depus mai mult decât acesti 2454; dar 

„nu pot da socotâla anume pe cei am cheltuit; acea 

„sumă nu figur€dă însă în ţitre, neputându' mi da so- 

"cotâlă esactă despre acei bani, și ca să astup gura 

”calomniti, nui treci în contă.* 
Vom observa, întrecere, că D. Rosetti, ca negustorii. 

şi ca cassierii, câre ştia că are să dea într'o di contii 
de banii primiţi, urma să ţie socotelă regulată despre 
ori ce. sumă priimită şi respunsă; atâtii pentru ca să 
astupe gura Calomniei, femeea lui Cesar neputând sut- 
feri a fi nici bănuită măcar, cât şi pentru ca să 'şi ptă 
da s6mă esact cellor ce'i încredințasseră acei bani, de- - 
stinaţi pentru o -causă sacră, 

D. Rosetti adaogă, în citata operă, că încă 800 sa 
mai dat D. Tell. Acesti bani erai adunaţi de D. Alex. 
G.: Golescu pentru associațiunea studenților Români, şi 
i se didesse D-lui Rosetti cu împrumutare, şi cu: ter- 
menii de patru luni; şi că D. Rosetti, destinânduii pen- 
tru revoluţiuue, îi lăssasse la D. Al. G. Golescu dela 
care i a priimit D. Tell. 

Dar oare numai suma de 3345 4 să figurat asupra 
D-lui Rosetti, ca cassierii ali Comitetului Revoluționar ? Nu; 
căci D: Rosetti, în giariilii Prunculă Ramănă dela 48, 
redactat de Domnia şi de On. D. Vinterhalder, în ape- 
lulii ce face către popoluhi Romănii, la 24 lunii 
(vegi No. 5allii f6ii salle) gice că „suma cheltuită pentru 
pregătirea Revoluţiunii, fiind forte mică, vre o 4000 galb, 
nu este cu drept a pierde acesti bani aceia ce aă con- 
tribuit, unii pote cu jumătate starea. lor, la triumful 
Revoluţiunii. Vrea „popululă, când ellă și a câștgat bi- 
Vertatea, cacei ce ai, lucrat pentru acesta să piarglă mi- 
ca lor avere? Întrebăm, şi asteptăm respunsulii.“ 

3
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| Populultă : Suveranii, redactată de: D.: Dimitrie  Bo- 
lintin€enu, respunde. în No.. dela 28. Iuniu (No. 3):. 

„Am fi gata; a deschide o :suscriere casă; :împă- 
„căm' pe Pruncu, daca. n'âm crede că suma pretinsă este 
„9-glumă; de pruncii... Adevărata resplătire -a- liberato- 
„rilor patriei nu este resplătirea pecuniară, ce se cere 
„prin: organulii Pruncul; este când vor vedea că ega- 
„litatea se aşedă în .patrie, că principiele aședate 'pe 

- „dreptate prosperă ete.“ Sa -. 
Critica justă ce veposatulii Negulici tăcea D. E- 

liade la 1851, în epistola sa, publicată de D. Rosetti în 
foea Dumisale dela 22 Ianţarii 1860, se pâte :aplică şi 
D.. Rosetti în cestiunea de facă. Eată acea critică: 

„Patria recunoscătâre cunâsce sacrificiele nâstre, şi 
„le va trece în. registrulă ei :(1). Posteritatea va -pune 
„pe- fie care la loculii sei; şi nu ne va însemna loculii 
„după. laudele ce .ne vom face noi înşine, ori căt de 
„încărcate ar. fi, „ci după faptele nâstre care nu se pot 
„ascunde. Din contra, laudele nâstre ne scobâră -mai jos 
„de căt loculii ce am meritat... Ş 

„Apoi, de ce nu voieșci încaj să aibi și meritulii 
„Sâcrificiului? A cere despăgubiri de felulii acesta este 
»0 monstruositate fără esemplu în istoria cellorii ce'și 
„all ridicatii crucea pentr principe. Ori ce sacrifică ur 
„0mii într'o causă sacră, sacrifică, sentimentelor lui, con- 
»vincțiunii lui, conștiinței; şi dela acestea cată să aștepte 
„despăgubirea, resplătirea. O asemenea resplată nimeni 
„nu pâte săi o impute saii săi o conteste: e o res- 
»piată dulce şi cerâscă. Numai cell ce a sacrificat vre 
„unei patime, şi nu i sa îndestulat patima, acella se 
„află în pagubă: căci acella dă ca să ia, iar nu ca să 
„ ŞI plătâscă datoria, Ferice cellă ce'şi împlineşce dato- 
„ria! Acella tot dauna se află în câştigi! Voieşei, în 
„fine, a fi gloria României regenerate? Lasă curândă 
„fatalulii drumii ce ai apucat; desbracăte de tâte pati- 
„mele ce a început a te întuneca, și ia de modelii; în 
„faptele şi în conduita D-le, nu pe Lamartine și cei ca 

  

1) D. Eliade cerea la 1850 câte va milliâne dela Pârtă şi del. Ştirbei, 
sa deapăgabire pentru pagubile încercate en zuioarea casei, a bibli- 
otecei ş'a tipografiei salle, dopă evenimentele dela Sept 1848.
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„dânsul, ci pe Christ şi cei asemenea lui, bărbaţi mari, 

„ce ati cugetat decât labinele genului umană; alt-fel, te 

„vei perde, şi vei fi criminală către Rominia.“ | 

Este de notorietate publică că, afară de liberali, 

afară de membrii Comitetului, pe lângă fraţii Golești 

ce urmedă să fi contribuit cu sume însemnate, aii contri- 

buit şi boierii, cari, doriaii şi ei Revoluţiunea, „însă o. 

„doriaii ă leur faqon, cum dice D. Ion Ghica, lucrând 

„însăşi Russia, prin unil din boierii cei mari, și cei mai 

„influinți în oposiţiune, contra Princului Bibescu; unii 

„împinşi de ambiţiune personale, alții attinși în pre- 

„rogativele lor prin închiderea Adunării în cursă de pa- 

„tru ani, şi prin modulă allegerilor dela 1847, lucraii 

„toţi pentru resturnarea lui Bibescu, după cum Bibescu 

„Şi Villara lucrasseră la 1841 pentru resturnarea prin 

„Gului Alex. Ghica; astfel, toţi acesti boieri mari eraii 

„la ordinele consulului rusesc; dar vădând pe Bibescu 

„Spijinit la Petersburg, eraii otărţi a. transige cu Re- 

„voiuţiunea cea mai radicală, decât a mai vedea con- 

„tinuând administrarea acestui Princii.“ !) 
Aşa dar acestă boieri urmâgdă să fi contribuit şi 

ei cu sume mari; şi, daca vom crede pe ună spionii ali 

Poliţiei dela 4€, D. Costache Cantacuzin ar îi contri- 

buit cu 3000 galb., D. Costache Suţu cu 5000 gal. 

Dar să lăsăm să vorbâscă însuşi spionulii, Costache 

Halepliu, fostulii actoră. 
„Într'o sâră, aflându-mă la D. Negulici, unde era 

„Şi D. Alex. Golescu (albu), care cu D. Pantazake Ghi- 

„ca îmi propussesseră a mă uni cu dânșii lagrădina cu 

„cai, în dioa de 25—26 Mai, ca să formăm libertatea; 

„şi neștiind ei că eii pricepă puţin fraţozeşte, i ami 

„augit vorbind că Coconu Costache Cantacuzino ai fi 

„contribuit în causa asta cu 8000 gal. Coconu Costa- 

«che Suţu cu 5000 gal, iar Coconu lancu Văcărescu, 

>D. polcovnicu Odobescu, Coconu Alecu Ghica (căciulă 

»mare) şi. D. Solomon, n'am putut înţellege cu câte cât 
„aii contribuit; pentru căi a intrerumpt venirea unei slugi. 
„Vorbiaii între sine că de şi Dumnâlor aii dat banii cu 

1)  Demiăre oceupation des Principautes Danubiennes par ia Russie, pag. 

80-- 81. par G. Chainoi, anagrama numelui Ion Ghica,
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„scopă numai ca să destronede pe Prircu Bibescu, dar 
vei formară adevărata libertate a României, și îi lasă 
„cu banii Dumn6lor să dea din buze. Acâsta augindo, 
„o mărtorisescii în cugetii curati.“ !) | 

Acelle sume mari, adunate dela boieri şi dela pa- 
trioți de către comitetulă revoluționarii dela 48, ce sati 
făcut elle? La acesta ar putea să respundă numai mem- 
brii acellui comitetii, şi în parte, cassierulii sei, D. C. 
Rosetti. Sperăm că cel pucin astădi On. - cassierii, spre 
a astupa gura calomniei, va da unii contii esactit de 
“t6te suimele ce sai vărsat.:.. în casa Comitetului revo- 

luţionarii dela 48. 

JII 

COMITETULU REVOLUȚIONARU DELA 1848. 

„Împinşi toţi de puterea cea, nebiruită a Revoluţi- 
„unii, Qice D. C. Rosetti, formarăm în luna lui Mai 1848?) 
„unii comitetii revoluționari, care, de și compusii de e- 
„lemente eterogene (căci allă trei-spre-gecelea membru 
„era D. Nicolae Niculescu, serdarii şi administratoră la 
„1850), . . . hotări în unanimitate trebuinţa a eși din 
„robie, sa ne apăra ţerra cu armele în mână?) de ori- 
„ce năvălire turcâscă şi rusâscă.“ +) 

„Dela insurecţiunea lui Tudor Vladimirescu, dice Ce- 
„Missiunea all6să la Paris la 28 Noembrie 1849 pentru 
„luarea socotelilorii la unii din emigraţi, şi care insurecţiune 
„nu sa putut potoli de cât prin dobândirea unei umbre 
„de naţionalitate, Revoluţiunea, după espressiunea pitto- 
„Tescă a D. Proudhon, era în ceruli ţerrei. Ținta dar 
„a comitetului revoluționari cra, nu 'a organisa Revo- 

  

')  Confessiunea în scrisa D. C. Halepliu. înaintea Comissiei de anchetă, 
instituită pentru cercetarea revoluțioharilor dela 1848, Originâlulă îllă 
possedăm noi. Vedi în Reformma No. 26 din anulă 1859 anunţată 
unii actă de trădare de C. Halepliu, care s'a împărţit gratis la a- 

bonaţii acellel foi. . 

*) In Martie, nu în Mai, s'a organisat Comitetulă revoluționară. 

*) Cu armele mântuirii, cu pacea și libertatea, conform programei din 
45, pe care a jurat D. Rosetti. 

%  Appelă la tâte partidele, de C. A- Rosetti, pag. 4% — Paris, 1850.
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„luţiunea, ci a o dirige, şa nu o lăsa să degenerede în 
„terrâre, întruni alti 17935, după temerea tuturor a- 
„cellora cari nu cunoşteai poporulă românii: temere cu 
„atât mai legitimă, cu cât: sufferinţele lui de 20 de: ani :- 
„a fost mari şi felurite; şi la acesta, mulţumită 'carac- 
„terului blândă şi generosi ali bravului popor, Comi- 
"tetulă isbuti minunat, fără a a avea nevoe de mari si- 
“linţe.« 5) 

În memoriul acestei: comissiună aflăm şi numele mem- 
brilorii Comitetului revoluționarii. 
_ Mai "nainte însă dai numi, să ascultam şi pe D.: 
Jon Ghica şi pe: Nicu Băleescu. 

„LOtă dibăciă şi activitatea- bărbaţilor ce aii orga- 
„nisatiă la 48 Revoluţiunea română, gice D. Ion Ghica, 
„ţintea a dejuca manoperile guvernului, împiedicând Re- 
„voluţiunea d'a isbucni; eiaii reușită în cursă de 3: lună 
„(de la Martie pînă la Iuniă,?)); dar atunci, în mijlo- 
„culă. lniscei cellei mai 'complete, Prinţulti ordonând a- 
„Testări numerâse, și holera rissipindă pe locuitorii Ca- 
„Pitalei, acâsta făcu să isbuenâscă mișcarea de la Islaz, 
„prin ajutorulă maiorului Tell, officerii cutegătorii, ce 
„pusse batalionulii seii - în serviciulii Revolnţiunii.?)* 

Istoriculii Bălcescu dice: 
„Comitetulii revoluționari de la 48 wa făcutii elli 

-„Revoluţiunea; ellii pusse mâna pe dânsa, o cârrmui, o 
„regulă, pusse în programă simţimentulii poporului, 
„dette ideea revoluționară.  Revoluţiunele ai fost Ia uoi 
„mai mult revoluţiuni de simțiminte, o espunere a suffe- 
„rinţelorii s6lle, mai mult de cât resultatele convicţiunii 
„întemeiătă, prin cugetare, pe o lucrare de mai "nainte a 
„intelliginței. Pentru acâsta revoluţiunele la noi ai tostă 
„tot dauna precare şi slabe în resultate.“*) 

')  Possedămi copie dupe Memoriulu acestei comissiuni, pe care'lă pote 
vedea amatorii. Daca mijlâcele ne ară fi-ertată, ami fi publicată în 
note, 14 finitul fe căria brogure, documentele manuseripte, d'o mare 
importanță, din acea epocă. 

*) «In luna lui Maxtie s'a tormat în Bucuresci ună mică dothitet spre 
desrobirea patriei, dice 'D. Vinterhalder în Nr. 2-(17 Iuniii) âm Prun- 
cubi Română. 

) Darnitra oceupation des Principaules, pag. 89-—90. 

*) Fragmente din lucrurile și Gmenii din 1345 de N. Bălăescu, publi- 
cate în Buciumu de la 3 Oct. 1863 (Nr. 119).
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"Membrii: Comitetului: revoluționari dela 48 fură: 
loav Eliad,!) 
Stefan: Golescu, 

„Nicolae Golescu, | E A 
„Alexandru C. Golescu, - ae 
Radu Golescu, . Să E 
Alex. G. Golescu, : . - | 
loan Ghica, 
Ioan Brătianu, SR 
Dimitrie Br ătianu, i 
“Nicolae Bălcescu, | 
Costache Bălcescu, 
Cesar Bolliac, . 
C. A. Rosetti. | 
In Memoriuli Cumissiunii însărcinată cu luârea so- 

coteleloră emigraţilor din Paris, de la 18 Necmbre 1849, 
Nicu Bălcescu gice, în espunerea, sa justificativă: 

„Guvernul reali şi legiuiti, în ochii tuturor, a fost 
„comitetul revoluţionar, care, dupe angajamentuli luatii 
„înaintea Bevoluţiunii, trebuia să lucrede toţi împre- 
„ună; astfel că, decisiunea maiorităţii comitetului să 
„fie lege pentru guvernă.. 

„Şi când o deputaţiune numen6să de poporii a ve- 
mită” ca să vestească alegerea “Locotenenţei Domnesci 
„la Palati, a impus acestia da nu. lucra nimic fără în- 
„voirea tuturor membriloră guvernului provisoriii; căci 
„âcâsta este autoritatea, acesta e guvernulă celă 
„vrea poporulă; şi numai de sila Turcilorii el se în- 
„voia a numi de faţă trei membri. Adoadi, însuși D. 
„Tell în consilii, faţă cu Mitropolitulii, ne rugă ca să 
„lucrăm cu toţii împreună, dupe legătura ce aveam din 
„naintea Revoluţiunii; şi acâsta se priimi de toţi, şi se 
„păstră câtă vreme ţinu Revoluţiunea. 

„La 12 Septembrie sera, la- întrebarea pusă inaintea 
„tuturor de D. Ion Brătianu, daca, căgend Bevoluţiunea, 
„Yom desființa şi comitetulii, se hotări ca tot impreună să, 
„fim, şi să ţinem legătura nâstră.“!) 

) D.N. Niealescu fu inlocuit mai tărgiă cu D.D. Eliad și Tell. 
2) Aeâsta o mwârturiseseă şi Generalulă Fell și D. Eliade. Memoirea sur 

Vhistoire de ]a regeneration roumaine de 48, pag. 23'.
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Venim la D. Eliade şi la D. Tell. 

La începutii, aessti duoi bărbaţi nu figuraă în 
comitetulă revoluţionară; dar fiind că cei ce figuraă, a- 
fară de Nicu Bălcescu, cunoscut țerrei prin operile sale 
istorice, cei-l-alţi abia erai cunoscuţi pucin, unii prin 
associaciunea litterariă!), alții prin câte-va poesii,.... 
alții prin onestitatea și patriotismulii loră, membrii Co- 
mitetului revoluţionară găsiră cu calle a'şi associa nea- 
puratii pe D. Eliade, care formasse opiniunea publică 
prin organele sâlle de publicitate, şi pe D. Maior Tell, 
care comanda unii batallionă cantonată la Giurgiu, şi 
fără care Revoluţiunea n'ari fi avută şanse de reuşită, 
după însăşi mărturisirea D. I6n Ghica. 

D. I6n Ghica fu însărcinată de collegii sei a se 
înţelege cu D. Eliade în privința acâsta. 

In memoriele intime alle D. Eliade, publicate în 
opera: Suite ou Suplement ă histoire politique et so- 
ciale des Principautes danubiennes, de M. Elias Reg- 

„mault, sub numele D. N. Rousso,şi tipărite la Bruxelles 
la anul 1855, citim la paginile 31—37: 

„D. I6n Ghica avu cu D. Eliade o întâlnire sub 
„teii de la Colintina, unde căuta fie-care să'şi ascunţă 
” planurile s6lle...... 

„D.L. Ghica invită pe D. Eliade a tace parte din comi- 
„tatulii revoluționară; D. Eliade -priimi; şi membrii Co- 
„mitatului se 'adunară în casa Goleştilorii, unde numiră 
„0 comissiune supremă şi executică, compusă din D. D. 
„I6n Ghica, N. Bălcescu şi A. G. Golescu, cari și tras- 
"seră planulti Revoluţiunii... 

„N. Bălcescu, cu soldaţii lui Christofi de la Telega, 
„avea. să revolte pe locuitorii din Plahova. C. Bălcescu 
„priimi ordin a merge la ocna de la Vilcea, unde avea 
„se jOce acelaşi rol, cu ajutorul officerului Marghiloman; 
iar Maior Tell, bănuit de Bibescu, fu chiemat dela Giurgiu, 

şi se justifică fără greutate, prin ajutorulă lui Banof,. 
"capulă Statului majoră. Fiind în Bucuresci, I6n Ghica 

1) Vedi statutele assoţiaţiei litterarie a Romăniej, fondată la Martie 
1845; și socotâla lucrăriloră comitetului aceste! asociaţii, publicată 
a 7 :
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„i disse a merge cu Stefan Golescu la Islaz, ca să ri- 

„dice stâgulii Revoluţiunii, ajutati de căpitanii Preşoianu, 

„care se afla acolo. Dupe propunerea D. 0. Rosetti, 

„câţi va juni aveai să assassine pe Vodă Bibescu; . dar 

„cel-l-alți membrii ai Comitetului se oppusseră, califi- 

„cândulă de infami!) 
„Eliade mijloci a se trimite la Islaz vărul se 

„Racotă cu. divisiunea sa de 200 soldaţi călări, spre a 

„se cantona la Zimnicea, duoă leghe departe de Islazi; 

„iar la Celeiii se afla officerul Zalic, consâugine cu E- 

„liade, cu a şâsea companie a primului regimeutii; ast- 

„fel că acestia, cu soldaţii lui Tell și Pleşoianu, şi aju- 

„taţi și de dorobanţii lui Magheru, prefectă la  Roma- 

„naţi, aveai să assigure succesulu Revoluţiunii.* 

IV. 

9 ȘI 11 IUNIU 1848. 

Celle tutâmplate în capitală la 11 lunii 48, le a- 

fămă în Nr. 2 ală Pruncului Români, descrise de D. 

Vinterhalder, pe care le afârmăm şi noi ca martură oc- 

culari ; celle întâmplate la 9 unii la Islaz, le aflăm în 

Memoriele D-lui Ejiade dela 1851, pe care nule-a con- 

testat nimeni penă adi. 
Începem cu 9 luniă. | 
„La 8 luniă, Eliad, Tell, şi cel-Valţi se occupară 

la Islaz cu pregătirele mişcării. Trimisseră ordină luă Za- 

lic, ce se afla la Celeiii, a veni îndată la Islaz cu com- 

pania sa; cum şi fraţilor: Racotă, staţionaţi la Zimnicea 

  

DD. I6n Ghica, în opera sa citată, pag. 30—87, qice că acesti at- 

tentată de la 10 luniă s'a urdită în casa unui boieră mare, pe care 

nulă numeşce; iar înMemoire justificatif de la Revolution roumaine, 

tipărită la Paris la 1849, şi care e susesis de țoţi capii mişcări! de 

la 43, între cari şi D. Eliad, se dice la pag. 6, că acellă atentată 

nu se pâte imputa victimelor de la 13 Septombre 48, partidele ne- 

putând fi responsabile de crimele particnlariloră, comise în numele 

loră; gi în lipsă de probe” positive, o asemenea crimă isolată nu e 

cu drept a se împuta acelloru cari trei luni, cât aii guvernată ţerra 

waă urătat generoşi pînă la imprudincă. Ă
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cu divisiunea lor de cavalerie. . Magheru fu şi -elli. in- 
formati la Caracalii, unde era prefectii, de linia. sa: de 
conduită în privinca Prințului Bibescu; suprefectulă lo- 
cală :şi locuitorii satalorii vecine, fură înştiințaţi: a ve- 
ni să assiste aduoa-Ali la ceremonia religi6să; în fine, un 
soldatii inteliginte fu espediat la Bucureșci, cu scrisori 
către membri: Comitetului revoluționară, anunțându-le 
mişcarea de la 9 lunii. +: | 

„4 duoa-di, Mercuri dimin6qa, 9 lunii, în-:mijlo= 
eulii satului Islazii, preotulă Șapca, încungiuratii de Tell, 
Pleşoianu, Racotă, Serurie, Paraschivescu;- toţi militari, şi 
de Eliade și Ștefan Golescu, după terminarea serviciului di- 
vină, preotul Șapca citi. capitolulă:37 a lui Ezekiel 
despre înviere, și pronungă o rugăciune, invocând aju- 
torulă Dumnegeului Dreptăţii; stindardele fură stropite 
cu apa sințită. Unii stindardii ţinea Eliade şi altul Tell; 
cellă dântăii îl încredincă poporului adunat, după o 
scurtă cuvântare, şi cellii dalii doilea soidaţilor; apoi . 
Eliade citi proclamaţiunea ce conţine 22 de articol, 
şi pe care o suscrisse Princuli oibescu la 11 Junii; 
apoi făcură toţi jurământulii, cu mâna pe Constituţie și pe 
Franghelie. După aceea se proclamă guvernul proviso- 
rii, compusă din preotuli: Șapcă, Ștefan Golescu, H. 
Tell, G. Magheru, N. Pleşoianu și Eliad, | 

» Membrii guvernului spediară îndată o stafetă la 
Caracăl D-lui Magheru, prefectii de Romanați, înştiinţân- 
dul despre ridicarea stindardulii revoluționarii, şi în- 
sărcinându'lii cu trimiterea către Bibescu a unei adresse 
din partea guvernului, prin care să'i făcă cunoscut sco- 
pulii mişcării, prefăcânduse că "i cere instrucţiuni în pri- 
vinca acesta; fiind că Magheru credea încă în sinceri- 
tatea patriotismului lui Bibescu. 

„Guvernuli numi prefeti la Teleorman pe un D. 
Constandinescu (ex-professore de matematecă), iar căpi- 
tanulă Racotă priimi ordină a se întorce Ja Zimnicea, 
conducând divisiunea sa de cavalerie la Craiova; iar lo- 
cotenentul Zalic priimi ordină a veni cu “compania sa 
înaintea taberei revoluţionare, ce luă drumulii spre Ca- 
racălă, chiar în dioa de 9 lunii, la gece ore din qi. 

„La 10 luniii sâra, tabăra staţionă la Crussov, o poş-
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tie departe de Caratăl, de unde: Guvernulii: spedie 'o e... 

pistolă vătre Municipalitatea acestui oraşii, îndemnândii pe 

cetăţeni, ca descendinţi ai colonilor din Roma (Roma-nati) 

a participa cei Wântâii la opera regenerării României. 

Nâptea sosi şi Magheru în legării, arătând colegilor: 

sei.o epistolă a Ministrului. de interne (Vilara). prin ca- 

re: ordona a prinde: pe Eliade, pe Stefan Golescu şi cei 

lalţă; cum: şi-circularea domnâscă, cu pecete roşie, către 

locuitorii satelor, tot: în sensul epistolei ministeriale; a- 

cesta desilusionasse pe Magheru despre patriotismul Bi- 

bescului. .. - Să E 

„Aduoadi, guvernul intră în Caracăliă, în acclamaţi- 

ile de bucurie “alle. populaţiei entusiaste, întâmpinându'lii 

Municipalitatea .şi notabilii oraşului cu flori -şi cu stin- 

darde tricolore, şi cu pâine şi sare, simbolul abondan- 

cei României, iar D. Magheru, în fruntea impiegaților 

şa dorobanţilor, îl întâmpină căllare la bariera oraşu- 

lui, cu tâte onGrele cuvenite unor soldaţi ai regeneraţi- 

unii, ce 'se sculaii, în numele Poporului,pentru desrobi- 

rea, lui. | . 

„D. Ioan Arcescu fu numit, prefetii. de Romanaţă, iar 

maiorul Tell fu înălţat în gradit de colonelii;. căpitani 

Pleşoianu, în graduli de maiorii; iar Serurie şi Zalic în 

rangvli de căpitani. - Pa 

„Adnoadi, 12 lunii. tabăra Regeneraţiei plecă spre 

Craiova, şi sera fu însoţită de Magheru ce venea cu mai 

mult de 200 dorobanţi căllări, -şi cu respunsulii dela Bi- 

bescu, carei ordonă ă 'prinde vii saii morţi pe capii in- 

surecţiunii, îrţellegânduse pentru acâsta cu colonel Gar- 

baski, pornit din capitală spre a se pune în capulii re- 

gimentului seii, staționat la.:Craiova. | 

„Scrisori din Bucuresci de la 10 lunii anunca a- 

tentatulii contra Principelui Bibescu :. ceea ce întristă pe 

capii Revoluţiunii. Noptea duoi curieri, unul din Bucu- 

resci şi altul din Craiova, adduceaii ştirea suserierii pro- 

clamării de către Bibescu, şa numirii unui Ministerii, din 

dioa de 11 Iuuiii Între ministri figura, pe listele tipărite, şi nu- 

mele lui Tell, la ministerulii de resbellii, dar care era sters 

cu condeiulii, şi înlocuit cu colonel Odobescu ; iar Tell 

priimi de la ministrul de interne ordinii a se înturna, la
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postulii seii de la Giurgiu, așteptând ordinele şefului o- 
ştirii. Acâsta sili pe guvernulă de la Islaz a scrie Bi- 
bescului ca să îndreptede greșala în privinţa lui Tell, 
şa lui Magheru, unuli esclus din guverni, altulă ne- 
pusii la loculii seă. : 

| „Cu tote silincele prefetului de Dolji, Ioan Bibescu, 
fratele Princului, d'a rescula lumea contra guvernului 
revoluţionară, populaţia. Craiovei îl priimi ca şi popula- 
ţia din Caracălă, în dioa de 14 Iuniii. La 15 plecă. 

„În nâptea de 15 Iuniii, o stafetă din Bucuresci a- 
nunga abdicarea Bibescului şi formarea nuoiui guverni 
provisorii. Scrisori particulare îndemnaii ve capii Revo- 
laţiunii a lua cai de poștie şa se înturna îndată în ca- 
pitală, unde presinca lor era indispensabilă, în interesul 
Ordinei sali. Revoluţiunei, | 

„ Opiniunea lui Eliade era a revoluţiona districtele pe un- 
de guvernu avea să trâcă, mărind lagărul ca voluntari, şi 
cu câte trei representanţi de fie ce sati, chiemaţi de Pro- 
clamaţiune a forma Constituanta, sosind cu populu la porţile 
capitalei, complinind asfel mișcarea şi electrisând ţerra, 
reassigurând pe Constituţionali și impuind respectă Reac- 
ționarilor: măsură revoluţionară, care ar fi paralisat 
trădarea de la 19 și 29 lunii, şar fi făcut să intre 
ţerra in. legalitate, singura mântuire a Revoluţiunii. 

„Opiniunea maiorității triumfă; dorobanţi şi sătenii 
fură licenţiaţi, compania Pleşoianului s'a lui Zalic priimiră 
ordini a veni la Bucureşci; și capii Revoluţiunii, luând cai 
de poştie, sosiră în capitală la 16 Iuniii. (*) 

Venim la 11 lunii, și cedăm parola D. Vinter- 
halder: 

»D. Rosetti, alles de Ion Ghica, de Golesci, Vor- 
„escu și alţii, se dusse la Domnulii ţerrei. rugânduilă, 
„în numele tuturor, (!) a se pune în capul lor, înființând 
„reforma şi regeneraţia României. Bibescu refusă, pre- 
„testând că încă n'a sosit vremea, şică să aibă r&bdare- 
»etec; pe d'altă parte, vă&dând că adunările urmâsă în 

1)  Momoires sur Vhistoire dela regensrațion Roumaine, de 43, par Eliade, pag. 60—97, 

2) D. Eliad făcu aceeași încercare lângă Princu Bibescu, fără a reuși nici Domnia sa. Vedi opera sa citată, pag. 31—54,
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„casa lui Rosetti, porunci desfiinţarea lor, şi poliţia în. 

„cungiura casa lui în tâte nopţile; ast-fel fură siliţi a 

„se aduna în taină. În ajunul Paşcelor, DD. Golesei 
„plecară la moşiea lor, propuind clăcaşilor desființarea clă- 

„cii şi drepturi de care eraii lipsiţi până acum; dar gu- 

„vernulii se împrotivi pe ascuns, amenințând pe săteni 

„cu aspre. pedepse..., Golescii se înturnară în capitală, 

„fără a pierde curagiuli. 
„În vremea acâsta se formă uni altii comitetii alii 

„căruia capi era D. Eliad; dar nimic nu se putea face, 
„lipsind t6te: oameni devotați, bani şi arme. Atunci so- 
„siră în capitală fraţii Brătieni de la Paris, şi venirea 

- „lor reinsuffleţi curagiuii slăbită: amendoă comitetele 
„se unescii, şi adevărații Români jertfescii parte din a- 
„verea lor pe altarul patriei... Propaganda se întinde 

„in t6tă ţerra.... D. Ion Ghica plâcă cu missie secretă, 
„la Constanâinopole; D. Brătianu la Pesta; D.D. Fii- 
„ad, Tell, Stefan Golescu, Balcescii. la judece, spre a în- 
„tepe mişcarea. La 7 lunii ridicarea poporului era pre- 
„sătită în tâte direcţiunele. Domnitorul, surdii la tâte 
„chiemările, ia straşnice măsuri pentru poprirea mișcării. 
„La 9 luniă dimin6ţa soseşce ştirea că la Prahova şi 
„peste Olt Revoluţiunea s'a început; era semnalul pen- 
„tru capitală. Ora trei din n6pte, la 9spre 10 Lunii, 
„era hotărâtă pentru ridicarea obştâscă. Guvernul, în- 
„ştiinţat prin spionii săi, ordonă arestarea D.D. C. Ro- 
„setti, Voinescu II și alţii. D.D. Goleşci, D. Brătianu 
»şi alţii scăpară, rădânduşi barba şi mustăcile, şi luând 
„alte costume...,, 

„La 11 lunii diminâca, Domnitorul se dusse la 

„amânduoă casarmele, cerând trupelor reinoirea jură- 
»mântului de credincă; unii jurară fără inimă, alţii păs- 

„trară tăcerea; atunci Domnulii cercă a intra în nego- 

„ţiaţii cu bărbaţii reformei; trei ore mai târgiii, tot 

»corpulii officerescii se infăţişă la Palatii, declarând că 

„contra vrăjmaşului își vor vărsa toţi sângele, dar că 

>nu vor ataca pe fraţii lor.... Întorşi la casarmă, toţi 

»soldaţii aflară hotărirea șefilor lor.... Sera, cadetulii 

Magheru alergă la casarmă cu o proclamaţie în mână, 

„fără a isbuti; se întorse în oraşiă; şi, ajutat de amicii
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„St, în.ulița Lipseanilor, citi proclamația, care: fu pri- 
„imită cu acclamaţii obștesci. Altă proclamaţie fu: citită 
„mai la valle de D. Catina). Într'o clipă tot. oraşuli 
„fu în picioare. Stindardele tricolore începură a filfii pe 
„strade, strigând toți : trăâscă Libertatea, !. trăâscă .Ro- 
„mânia! Mulțimea se: transportă la Palatii, cerând sus- 
„crierea Proclamaţiunii; şi. Domnulă. fu silit atunci a o 
„Suscrie. . A A 

„În timpuli acesta, vr'o 50 de inși alergaii la ca- 
„sârmă, ca se liberede pe cei acestaţi; şi, după propu- 
„nerea căpitanului Mavrocordati, . trei dinte'înşii sunt 
„trimişi a parlamenta cu comandantulă casarmei. Dup5 
„dece minute, Mavrocordatii se întârse cu proclamația * 
„iscălită de Domnii, strigând Urra! Prisonierii fară libe- 
„Tâţi, şi poporulă fraternisă, cu oștirea. D- Rosetti ţinu 
„Soldaţilor unii cuvânti improvisati. Bucuria generală 
„era în culme. ID). Teologu fu asemenea liberat de la 
„avestulii Policiei. Astel se termină dioa de 11 unii, 
„ce: va străluci veciuieii în analele patriei.“ 

V. 

UNU ACTU DE PERFIDIE 

ŞI 

OTRĂSURĂ DEPARȚIALITATE. 

- După ce Vodă: Bibescu suserisse programă şi lis- 
sta tipărită cu numele ministrilor, numele D. Tell, ce 
figura în acea listă la ministeru de resbellii, fu ștersii 
şi înlocuit cu Colonelă Odobescu D. Tellpriimi la Cra- 
iova urmâtorulă ordini (pe careli possedă în originalu) 
din partea D. Nicolae Golescu, ministrulii de interne: 

Domnului maior Tell. 
„După. voinţa poporuiui, Constituţiunea s'a priimit; 

şi Măria Sa, prea înălțatuli nostru Domnii,a bine voit 
a: orendui ministerulii de mai jos: - 

1)  Poetu. Elli a botedat foea D-lui Rosetti de la 48 cu numele de 
Pruneu românii. Vedi No. 1 allii acestei foi,
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Nicolae Golescu, şefii alii Departâmentului de interne. 
Stefan Golescu, şefii ali Departamentuiui de justicie. 

„ Colonelii Odobescu, şefulii oștirii. 
-foan Eliade, la instrucție. 
Nicolae Bălcescu, secretarii. de Stati. 
loan Magheru, la finance. 

| „D'accea. se veştesce Dumitate ca, să te intoretin- 
dată la postulii Dumitale,' adăstândi mai” pe larg ÎR- 
strucţii. dela șefulă oștirii. | 

Seful Departâmentului de interne N. Golescu. D 
No. 3958, Iuniii 1], 1848. ' 
„trădarea, dice D. Eliade, se născu în aceeaşi qi, 

„sait era pâte concepută mai 'mainte. Astfelii că puterea, - 
„armată, nefiindii în mâna lni:'Tell şa lui Magheru, numi- 
„rea lui Odobescu lă ministerul de resbelli era o cur- 
„Să, în care a căduti tocmai Tell, _Magheru și Eliade 
„la 19 lunii. ?) 

„Priimind acâstă ştire la Craiova, noi respunserăni 
»lui Bibescu că nu n& ani sculat pentru Ministere, ci 
„spre a realisa dorincele Românilor; şi că daca a con- 
„simţit a numi Ministrii pe cei ce se bucuraă de încre- 
„derea publică; apoi reclamăm ca Tell să remâie la 
„ministerulii de resbelli, după cum se hotărâsse mai 
„ nainte, şi unde era, loculii seii, având: comanda armiei 

egulate; iar Magheru. să fie numit căpitani generalii 
“all tuturor dorobanţilor şalii oştirii neregulate; şi că 
„tâte actele Guvernului provisoriii dela 9 [unii încoa 
„să fie recunoscute; altfel, represintanţii Națiunii vor 
„veni cu -lagărulii lor a trata la porţile Capitalei.« 3) 

La inturnarea sa în Capitală, D. Tell cera cuvântii 
D-lui N. Golescu despre  ordinulii seii reprodusă mai 
sus; și acesta, recunoscândii semnătura, negă actulii. 
D. Rosetti asemenea, ca secretarii alii guvernului, negă şi 
Domnia sa. _ 

1 

  

') Pe lângă asestia, 1 mai figurai D. Niţeseq ca ministru de Conirolă, și 

D. C. A, Rosetti-ca şefă alii Poliţiei. 
*)  Memoires sur: Phistoire dela râgeneration Roumaine, par Heliad, 

pag, 101, i ! 

3) idem. — pag. 92, —
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„În emigrație, dice D. Tell, D. Alex, G. Golescu 
„a mărturisit că festa acâsta % a jucato D. N. Golescu D.'C. 
„Rosetti, în înţellegere cu D. Ion Brătianu şi cu D. Al G. 
„Golescu; sub cuvent că se temea de Tell ca să n'a- 
„jungă dictatorii. c a 

Fată ce respunde D. Rosetti despre acâsta. 
„Ce sunt eă culpabilii, Domnule Tell, daca D. N. 

> Golescu tăa crețlutii mal capabili a comanda batallio- 
„nulă la Giurgiă, decât oștirea şi ţârra în Bucureșci? 
„Și de ce n'accudi pe D. Golescu, când stil că, pe când 
„D. Golescu scria acellă adressii înfellepti, e eram pâte 
„prisonierii încă * !) | 

Și mai ânteiii, prin cuvintele adressă înfellâptă, D. 
Rosetti affirmă ordinul Nr. 2958; dar atunci de ce D. 
Rosetti, în foea sa de la 48, dice că, fără sabia lui 
Tell, Revoluţiunea n'ar fi reuşit??) Pentru ce decre- 
tulă Nr. 13, de la 20 lunii 1848, suscris și de D, 
C. A. Rosetti, prin care se înalță Maior Tell în ran- 
gulă de Coloneliă, -se esprimă astfel: că tâtă viața tre- 
cută a D. maiorii Tell a fost plăcută luluror, iar acum, 
Domnia Sa a fostunuli din celle mai puternice braţe 
ce liberară România, etc.? %) Era oare înţelepti și poli- 
tic, era oare în interesuli Revoluţiunii a se înlocui 
D. Tell cu Odobescu? Era în fine sinceră din partea cole- 
gilorii sei o asemenea faptă, în urma decisiunii maiori- 
tăţii Comitetului, care urmaa filege pentru toţi? Colone- 
lulă Odobescu, chiar daca ar fi contribuit cu bani, cum dice 
spionulii Halepliu, la causa Revoluţiunii, înfățișa, elli Re- 
voluţiunii mai multe garanţii de cât D. Tell? Și ce 
acte ale acestuia de dictatorii a putut justifica o ase- 
menca procedare neleală, când, din contra, dupe chiar 
disa D. Rossetti şa cei-lor-alți, cari suscrisseră decretulii 
Nr, 13,D. Tell bine meritasse de la patrie, inainte chiar de 
9 luni, și după aceea bine meritase dela Revoluţiune, 
fiind braţului celi mai puternicii al liberării României? 
D. Tell, nu Odobescu, cu batallionuli sei, assigurase 
tiiumfulii Revoluţiunii; ellă cellă d'ântâiă a pusi sabia 

')  Appelii la 6menii cei lberi — Paria, 1849 — de C. A. Ronatti, 
?) Pruncul Români Nr. i 5, şi 21. 
*)  Monitoral de la 22 Ianiă, 1948 (Nr, 2)
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sa de maior în serviciuli causei sacre; EX bine! acâsta 
urma & fi resplaea collegilorii sei în privinca liberatoru- 
lui patriei ? 

Mai dice D. Rosetti că Domnia sa, când p. N. 
Golescu a scris acea adressă înţelleptă, era pote încă 
prisonieriă, - 

Întrebăm: ce Insemu€gă acellti pâte? Însemnâdă că 
nu e siguri D. Rosetti; de ceeace dice fiind că acea a- 
dressă nu sa putut susorie decât după ce Bibescu a 
susemnat programa Revoluţiunii şi lista cu Ministerul 
dela 11 Lunii; deci, după chiar mărturisirea D. Vinter- 
haider, redactorii din preună cu D. Rosătti alli Prun- 
culă Români, în No. dela 17 unii, D. Rosetti era li- 
beră, iar nu încă prisonerii, la ora când D.. Ministru de 
interne susemna No. 2959. 

Daca acum vom considera și onorabilitatea carac- 
terului D. N. Golescu, care, de cândii figur6dă pe scena 
politică, n'a dat vre o probă de nelealitate; daca vom 
considera alte fapte analoge alle D, Rosetti de care 
vom vorbila loculă -seii;') daca vom considera decla- 
raţia lui Solomon dela lunii 48; daca vom considera 
că la 14 luniă 48, D. Rosetti singur a propus Poporului pe 
Col,. Odobescu, şi tot la ministerul de resbellă, daca în fine 
vom considera celle disse de Bălcescu în memoriulii seă 
despre stăruinca D-lui Rosetti d'a disculpa pe Odobescu 
la 19 lunii 48; apoi putem afirma că D. Rosetti, nu 
D: N. Golescu, a fost capabilii de actulii nelealii ce este 
în discuţiune. 

Dar daca D. Rosetti va stărui în negarea sa, apol 
respunderea, cădând asupra D. N. Golescu, acesta este 
dator a veni să se esplice. Facem dar appeli la ono- 
rabilitatea sa, spre a se esplica; altfel, cu drepti cu- 
ventă, adressa No. 2958 este unii actii de perfidie, ce 
nu face de loc onâre cellui ce a suscris. Istoria, care este 
un juriă, chiar în lipsă de alte probe decât celle ce am 
arătat noi, nu se va îndoi a stigmatisa pentru acâsta 

1)  Vedi Buciumul Nr, 183 pe 1863 
idem  — dela 10 Oct. 1863 

Reforma, edițiunea francesă, dela 13 Noembre 1863 
Româna dela 17 Noembre 1863,
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fapta necalificabilă, pe adevăratul autorii, pe acella care 
a abusat de încrederea collegului sei. | 
De la acestii actii de pertidie trecem acum la o 
trăsură de parţialitate, care priveşce direct pe D. Ro- 
setti, şi care/lii caracterisă de minune. 

Gardistii de la palatulă prinqului Bibescu găsescii 
portofolliulii acestuia, la 14. Iuniii, când a plecat: din 
țerră, șili daii D. Rosetti, prefectul poliţiei. Acesta, 

“în locii d'alii încredința Guvernului, ca să facă cu acele 
hârtii ceea, ce a făcută Guvernuli de la 11 februariiă 
1866 cu hârtiele aflate la Palat, întocmind o comissiune 
spre a distinge hârtiele particulare de celle ce appar- 
țină națiunii, D. Rosetti inapoiadă portofoliul -pringului 
Bibescu, însoțindu'lii . în pers6nă o mare distancă de- 
parte de Capitală. Da E 

Provocatii la Paris de D. Tell, 6tă cum se apară 
D. Rosetti: i - | 

„Este forte adevăratii că--am luat portofolliuli din 
„mâna unu: gardistă; remâne numai ca D. Tell să'mi 
„dovedâscă că era în acellă portofolii hirtii de con- 
„Spiraţie; le aşi fi luat acelle hirtii, daca în elle ar fi 
„fost vre o trădare.1)“ . | 

| Nu D. Tell, ci D. Constandin Rosetti este da- 
torii a dovedi că acelle hirtii. nu conțineaii nimicii de 
trădare; dar chiar daca ar fi fost birtii publice, ce ar 
fi făcutii ondre Bibescului, D. Rosetti, ca şefă ali poliţiei 
sub guvernulii revoluționarii, şi ca să facă a amuţi 
calomnia, ero dâtor a procede cu acelle hirtii după cum 
a procedat după 11 februariiă cu hârtiele lui Vodă Cuza, 
Pină când D. Rosetti, asupra căruia plană bănuiala de 
“trădătorii, nu va dovedi natura hirtielor din portofoliul 
Bibescului, Gmenii onești și imparţiali sunt în drepti a 
bănui pe D. Rosetti, tratându'lă celli pucinii de par- 
Halil şi de neconsecinste; şi ori-ce scude, ca celle din Ro- 
mânul din anulii 1860, reletive la acâstă cestiune, sunt o 
glumă, o sofismă, adi mai alles când cunscem conduita: 
D. Rosetti cu Vodă Cuza, după 11 februariii 66. 

Asemenea şi pentru” dossarele cellorii trei individi 
cari la 10 Iunii ai attentatii asupra vieţei Bibescului 

')  Appelă la Smenii beri, de C Rosetti,
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şi de care dice D. Tell că tot D. Rosetti le-a inapoiat 
şi pe acellea Bibescului, până nu va dovedi D. Rosetti 
contrariul, bănuiala va plaua tot asupra Domniei salle. 
şi în acâstă, cestiune, cu tâtă affirmarea contrarie din 
memoriul justificatif dati Turciei, şi suserisii chiar de 
D.D. Tell, Eliade şi cei-l-alţi; căci on6rea Revoluţiunii ce- 
rea ca acelle acte diplopatice să denege uni faptii ce 
desondră mişcarea -n6stră de la 48; dar opiniunea pu- 
blică, care este un Juriz, ea nu judecă ca diplomaţia; 
şi la barra Opiniunii publice, la barra Istoriei, D. Ro- 
setti şi collegii seisunt datoria se juctifica pentru actele 
perfide ce li se impută.şi pe cari, neavândii curagiulii a 
le nega, aii dibăcia a le eluda șale. falsifica, după o- 
biceiul Dumnslor. 

VII 

GUVERNULU PROVISORIU 

„Diminâca, la 14 Ivniii, se adunară boierii cei bă- | 
„trâni la Prea Sinţia sa părintele Mitropolitulii, ca să 
„se chibguiască, îngrijaţi fiind de grabnica plecare a 
„Domnului. Acâsta aflând guvernulii provisoriii, se dusse 
„în corpă acolo, urmat do numerâsă mulţime de po- 

„porii. Domnu O. A. Rosetti ţinii unii cuventi împro- 
" „visati, îndemnând pe boieri la ua sentimentii de îră- 

„ţie cu poporulii, şi arătând poporului că boierii, pier- 
„dând prin reformă tdle privelegiele, şi o parie însem- 
„nată a. veniturilor. lor, merită din pariei oare care 
» considerație. | 

„Atunci se numiră guvern provisoriii cei mai jos 

„însemnați Români, cari sunt oamenă ce s'a gerifit pen- 

„tru patrie, şi jură că şi astădi să moră pentru 
„dânsa. ')“ i 

Aşa dar, numai după recomandația D. Roseiti, po- - 

poruli la 14 luniă 1848 numi Ministesali și guvernul 

ce urmtă. 

1) Pruncu Românu dela 17 lunii 1848 (No. 2)
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Părintele Mitropolit Neofit, președinte  allă guvernului. 
D. Ioan Eliad 
—— Stefan Golescu 
— EH. Tell membrii ai guverdului. 
— 1. Magheru 
— Scurtu 

Secretari că guvernului: 

D. C. Rosetti 
== N. Bălcescu, 
— AL 'G. Golescu 
— IC. Brătianu 

” " > 
- Ministerul: 

D. Nicolae Goiescu, ministru. de interne. 
— IL. Câmpinenu, — de justiţie | 
— Voinescu II, -— de esterne 
— 00. N. Filipescu  — de finance 
— G. Niţescu —, - Controlori generaiii, - 
— loan Odobescu — de resbelli 
— loan Eliad — de instrucţiune 
— Scarlat Creţulescu, comandant provisoriii al gar- 

dei naţionale. 
— C Creţulescu, preşedintele Consiliului Municipală, 
— Mărgarit Moşoi, șefului Poliţiei. 1) 
Ministerulă acesta, fiind opera D. Rosetti, ne per- 

mitem ali întreba: 
1. Pentru ce a stăruit a îi aleşi oameni cari, pen- 

tru trecutul lor, nu puteai sinceramente servi Revolu- 
țiunea, (care se făcusse contra boerilor) şi mai alles rus= 
sofili ? 

2. Numirea lui Odobescu, pentru ad .:a6ră, la mi- 
nisteruli de resbelli, numai după stăruinca D. Rosetti, 
nu €& o dovadă că adressa către D. Tell, No 2958, nu 
pote fi decât opera proprie a D-lui Rosetti? 

3 Pentru ce D. Rosetti să amăgâscă puporuli, îu- credințându'lă că tâte persnele recomandate de Domnia Sa 
') Monitorulă No. 1 (19 luniă) 1843,
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saă jerifit pentru patrie și că jură că şi adi vor muri 
pentru pulrie? Ce dovedi de devotamentii către patrie 
didesseră D. Scarlat Creţulescu și colonelă Odobescu? 
Chiar Câmpin6nu, renegând principiele sâlle patriotice în fa- 
v6rea politicei moscovite, mai putea însuffla ellă încredere 
Națiunii ? Şi fiind că boierii perdusseră privilegule la 11 
unii, urma re, ca compensare, a li se încredinca gu- 
vernul, spre a putea paralisa șa ameninca chiar Reyo- 
luţiunea, după cum s'aii și încercat a o face la 19 Iu- 
nii ? Apoi, perdusseră în realitate boierii, la 14 lunii, 
o parte însemnată din veniturile lor, pentru ca, în schimbi, 
să li se dea Revoluţiunea pe mână, Revoluţiunea făcută 
de Naţuine contra privelegiaţilorii, contra despoţiloriă ei 

seculari ? | | 
D. Rosetti va respunde pâte că politica cerea astfel: 

ca Mitropolitul, ca capi ali Bisericei, și Odobescu, ca 
capi alii ostirii, să fie menajeaţi, chiar în interesul Re- 
voluţiunii. 

Asemenea scude ar f putut fi primite, daca celle 
întâmplate la 19 Iuniii n'ar fi dovedit adevăratulii scopă 
alii D. Rosetti numind pe Odobescu la resbelli, pentru 
aduoa oară, şi pe D. Scarlat Creţulescu ca şefă. ali 
gardei cetăţenesci. 

Dar să ascultăm pe Bălcescu. 
„La 11 unii, gice acesta, în lipsa mea, m'am nu- 

„mit prin poporă ministru. Vină trei dille în urmă în 

„Bucuresci. Vădi că posițiunea mea este pismută, şi e 

„bănuit din nuoi; şi îmi daii “demissiunea. Declarii că 

„nu voii să mă amestică în nimac la guvern, că "mi 

„reservii a face să propășască Revoluțiunea prin pressă. 

„Numai după misce stăvuințe îndelunge, am priimit să 

„fiii... ce? Secretarul D. Eliade și Compania. Daca am 

„rămas ca secretarii, am făcut-o cu intenţiunea de a 

„opri a face vre ună re. Ce posiţiune am dat cellor 

„alți! Și am părerea de reii că am contribuit eu însumi 

„la acesta: căci Rosetti şi Brătianu erai parțial.“ () 

Ne oprim aci unii minută, spre a face oare care ob- 
servări. 
  

') Pragmente din lucrurile și oamenii din 48. de N, Bălcescu. Buciu» 

mul dela %/, Oat. 1863,



La 14 luviă, se aflai în capitală, din membrii Co- 
mitetului revoluţ onarii, D.D. Nicolae, Radu şi Alexaadru 
(Constandin) Golesei;: A. Q. Golescu, Ion Brătianu, Rosetti, 
Bolliac şi Bălceseii; căci Eliade, Tel! şi Stefan Golescu 
erai la Craiova; Ion Ghica era la Constandinopole, și 
Dimitrie Brătianu în. Transilvania. | | 

„ Cari dar din membrii Comitatului, aflați în Capi- 
tală la 14 lunii, - pismviai posițiunea lui N. Bălcescu? 
La cine face. oare allusiune dicândă ca consimțit a re- 
mânea în Guvernii spre ai opri d'a face re? | | 

Negreşit, nu puteai pismui fraţii  Goleşei -posiţiu- 
nea Bălcescului, fiind că sunt în destul de cunoscuţi pentru 
noblecea caracterului lor; nici D. Al. G. Golescu, care, fiind 
capabili ca și Bălcescu, nui putea pismui câpacitatea; 
cu atât mai pucin a "i bănui, fiind că "li stima, 
D.C. Bălcescu nu putea pismui pe fratele sei. Bolliac? 
Despre dânsul N. Bălcescu se esprimă, în termeni malțu- 
mitori; şi dovadă de aftecțiune şi. de încredere, este că, la 
ora morții, 'i a încredinţat testamentul sei politici, din care 
D. Bolliac a publicată în fâea sa dela 1863 fragmentele ce- 
rute de împrejurările critice de atunci. Remân dar D'D. Rosetti și Brătianu; fără, îndoială, acestia pismuiaii capa- citatea Bălcescului, tocmai fiind că ei nu erai capabili a conduce Revoluţiunea, după însăşi. mărturisirea D. Rosetti.!) Este natural ca: femeea urâtă să, pismuiască pe cea frumâsă. D.D. Rosetti şi Brătianu pismuiaii încrederea și stima, publică de care se bucură autorul puterei ârmate 

şi redactorul Magazinului istorică pentra Dacia: opere ce atrăssesseră antorului persecuţiunea lui Bibescu şa Boe- rilor, înainte de 48. Îl bănuiaii; și de ce 6re? Şi încă din nuoii! Și când Bălcescu le spune că se trage de la guvernii, reservându'şi dreptul ca “prin .pressă-gă facă a pr opăși Revcluţiunaa, D.D. Rosetti și Brătianu, spăimântaţi d'unii asemenea censoriă redutabil, stăruesci: alii face să priimâscă a fi secretarul D. Eliade, caracterii slabi, spiritii fricosă , sufletii mică și vanitosii, care întradevăr avea nevoie d'unii consilliarii ca N Bălcescu. Avut-a. ferici- vea Bălcescu a fi ascultat; de Idoluli dillei? Nu! Fiina că D. Eliade „n'avea credință în Revoluţinne ;“ loculi seii 
9 Appelă la tote partidele, de C. A. Rosetti, păg.. 45.



— 41 — 

era la pressă; aci era tronul seii, şaci ar fi făcut mult 
bine-Revoluţiunii în celle trei luni: de farniente. D. Tell, 
Bălcescu, Al. G. Golescu şi Dumitru Brătianu aveat şi 
credința, şi voinţa, şi întelligința; D. Posetti şi D. Bră- 
tianu nu le lipseaii nici voința nici credința; le lipsea însă, 
capacitatea, pe care o îndeplinea din nenorocire am- 
bițiunea d'a »prinde putesea pentru putere“; le lipsia 
„simțul practicii,e fiind prea novică în viafa politică; 

şi ideile lor maţiniane nu se puteaii acclimata în România, 
fiind neînţellese de colegii lor boeri, şi speriind pe li- 
beralii moderați. A le împlânta, cu ori ce precii, era 
a compromite Revoluţiunea şi România. 

De aceea D. Al. G.- Golescu dicea la 1857,că Dema- 
gogii ai compromis pretutindeni causele cele. mari; şi 
în şedinţa Adunării adhoe dela. 27 Oct, trata pe D.Bo 
setti tot în sensulii acesta. Bălcescu sacrifică do cam dată 
missiunea de publicistii, priimind a fi secretarii allii gu- 
vernului provisoriii pentru ca să oprăscă da face vre 
ună rei, Pe cine?-Negreşit p'aceia, cari, după mărturisirea, 
Bălcescului, cerea garanție pentru oieri; - cari dube 
tulburarea pentru tulburare; cari voia să facă din 
ievoluțiune 0 epopee sentimentală ; cari se occupaii nu- 
mai de personalitatea şi meschina lor ambițiune ; şi cari 
aveaii încredere în guverni, alles, de poporii a treea 
vără,. 

Și vând Bălcescu hotărasce a pleca la Paris, D. Ion 
Brătianu % i gice: „de nu vei sta aici, sunt: hotărâtă 
„a face ori ce voii putea ca să 'isurpu.* Dar pre- 
supuind D. Tell, D. Eliad şi D. N. Golescu necapari- 
tate, ambițiune, sai rea credinţă, nu era oare niaiori- 
tatea comitatului revoluționari care impunea guvernului 
voinga sa? Pentru ce dar săli surpe D. lon Brătianv, 
când acţiunea nuvernului era subirdinată voincei ma- 
jorității Comitetului? Trebuia. mai ântâiii să degajeze 
guvernulă de acellă angajament, şapoi săi câră contii 
de actele sâle. 

Eată, limbagiulă. ce ţinea Bălcescu adesea collegilor 
sti, esclusivi și ambiţioși, și inainte şi după 14 lunii 48. 

„Ne trebue, le giceam eii adesea, unii guvernti 
„energică şi tare, fără sentimentalitate. în politica lui;



„(alusiune la Rosetti) dar călăugită numai de principe 
„de dreptate, de principe de moralitate ; şi fără să se 
„tăvălescă în sânge. (Allusiune la Brătiann Ion, care 
„iubia tulburarea pentru tulburare). Trebue ca revolu- 
„iunea să nu transig> cu vrăjmășii ei (allusiune la 
„Rosetti, căruia % trebuie boeri pretutindeni); ea cată 
„Să '! învingă, saii să fie învinsă (pe boieri, iar nu pe 
„Tell, Eliade și Magheru); și să cadă cel pugin cu dem- 
„Bitate și cu mărire (iar nu ca la 19 și 28 lunii). Mis- 
„Siunea unui guvernii revoluționarii este fârte simplă: a 
„Propăși, și a urma Revoluţuinea, Eată treba lui; a- 
„dică, a vărsa Revoluţiunea ca o eonvincţiune în 
„inima poporului; şi după aceea ai pune urmele în 
„mână, şi ai dice: acum, când ai o credinqă, fii ga- 
„ta să mori pentru dânsa.“ 1) 

Sublime cuvinte, pline de adevării! sublime ca cu- 
vintele Constituantei de la 1789. Profitat-aii Gre de ele 
capii revoluțiunii? Nu! Elle sunt unii blamii pentru dân- 
şii, şi mal ales pentru Rosetti și [. Brătianu; fiind căei 
pismuiai popularitatea legitimă a unorii bărbaţi ca Eli- 
ade, Tell, Magheri şi N. Bălcescu, şi! bănuia de dic- 
tatori; dar ei, cari introducâi în guvernă pe Odobescu 
prin intrige occulte, cum se potă numi? Actele lor dela 
1848 până la 1866, ati convinsi credii şi pe cei maisim- 
pli că, cu masca libertăţii, el ai voitii adesea să sugrume 
libertatea, pe care o sploatâză în folosulă lor. 

Cine împărtăşia acele consilii ale Bălcescului? Numai 
Alex. G. Golescu, ne respunde Bălcescu. Nicolae (Golescu) 
nu știa pentru ce s'a făcut revoluţiunea, adaogă Bălcescu ; 
Rosetti era sentimentală; Brătianu, perturbăţorii de meserie; 
Filipescu, boeri ca Rosetti; Cămpinânu o antică, demnă 
de muze; Eliade, ună poetă, care, ca, și Lamartine, a 
compromisii Revoluţiunea ; loculă stă, ca şi alii lui Ro- 
setti şi Brătianu, era cel puginii la pressă, nu la cârma 
Statului, şi mai alesii în timpii de furtună; pentru cu- 
vântulu că sunt două feluri de ambițiună: una, care 
umblă se prindă putere pentru putere, și alta care caută puterea ca să împlimescă binele. Ast-fel că, noi, (capii mişcării de la 1848) am da! fârte _pugine dovezii de 
35 Opera citată de Bălcescu.
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capacitate ;, şi din nenorocire, prea mule dovegi despre 

ambițiune, din care_lucru singură noi am fost causa că- 

derii Revoluțiunii nâstre: căci ne-am făcut revoluțio- 
nară numai -ca să punem mâna pe putere.“ 

Prin urmare, dacă N. Bălcescu, 'Lell, Magheru, Al. 
G. Golescu şi 16n Ghica, 6meni de acţiune, iar nu de 
discuţiune, ' ar fi -fost singuri la cârma Statului, iar 
Bolliac şi Eliade ar fi lumivati prin pressă oppiniunea 
publică, trimâţindu-se Rosetti la Paris, I. Brătianu în 
Transilvania, și D. Brătianu la Constantinopole, înţelege 
fie-care, adi cândă vedemii limpede în trecutii, adi când 
o esperiență de 18 ani a doveditii capacitatea fie-căruia, 
înțelege fie-care că revoluțiunea de la 1848 ar fi fost 
ceea ce dice ilostrulă nostru istoricii în cuvintele citate 
mai susii. Incă dela 1848 Democraţia ar fi fostii orga- 
nisată și ţierranii proprietari; şi pote Revoluţiunea de- 
mocratică şi socială ar fi addus îndată dup sine Revo- 
Juţiunea de unitate natională; şi peste câţi-va ani, și 
Revoluţiunea de neatârnarea natională. Pâte că Revo- 

- luţiunea română, bine înțelesă şi bine condusă, ar fi dat 
altă direcţiuue chiarii Revoluţiunii maghiare; şi Bevolu- 
țiunea din Orient ar fi scapat p6te Revoluţiunea din Oc- 
cidentii ; şi spiritulă revoluţionară din 1848 n'ar fi fost 
pote comprimatii aşa lesne de spirituli absolutisticii; 
am fi avut pâte fericirea a vedea cel multla 1870 ceea 
ce avem credință a vedea pe la 1890 sâi fie șila 1900, 
o republică Europenă federală, formată, din tâte na- 
ţionalițăţile împilate s6il regenerate. 

Aşa! dâcă la 1848, poetulii care dirigea Revoluţi- 
unea în Francia, sar fi mărginit a cânta revoluțiunea, 

cum % dicea poporul pe care Lamartine îli harranga 
la ospelulă cetăţii (Lamartine, tu n'es quune Lyre; va 
chanter!), iar nu a o conduce, ellii, pilotii neesperimen- 

tatii, p'ocânulă furtunosiă, omenirea ar fi realisati pote 
aţi prin Francia visulii ei de aurii! 

Din nefericire, esemplele istoriei servă pucin ome- 
nirii! Poporulă, entusiasmatii de tribunii și profeţii sei, 
ce daii semnalulii revoluţiunelorii, crede a'i recompensa 

urcându'i la putere, a doua-di după revoluțiune, fără a 

') Opera sitată, de Băiceasu,
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se gândi că nu toţi cei ce suflă fartunele revoluționare poti săşi conducă barca Stâtului pe marea înfuriată; ast-fel că, torte adesea, biata barcă, din causa piloților nesperimentaţi, este spartă de: stâncele Reacţiunelorii, s6ii înecată în valurile resbelului civilii ; și chiarii când vo barcă scapă uneori, ca Grecia la 1863, şi ca Ro- mânia la 1866, causa este pote că  Provedinţa voesce a se servi cu naţiuni predestinate pentru ajungerea sco- purilorii sâle nepătrunse. | 

VIII 

ACTELE GUVERNULUI PROVISORIU 
DE LA 14—19 IUNIE. | 

În f6ea, oficială de la 48, aflăm actele guvernului de atunci; și celle d'ântăiă acte portii data de 14 Iunii. Cu acâstă dată afilăm: Decretalii No. 1 relativă la cele trei culori naţionale și la devisa Revoluţiunei.  Decre- tulii No. 2, relativii la desființare rangurilorii civile. Decretulă No. 3, relativă la desființarea,  censurei și la libertatea de discuţiune și de întruniri, cu restricțiunea „da nu se invita poporulă la nesupunere către legi şi „către geverni, acâsta fiindă uni abusii pedepsită de „tribunalele competente.* a 
Decretul No 4, relativă la înfiinţarea gardei na- ționale. | ” | 
Appeluli guvernului către Români sub No. 5, prin 

care  râgă a împrumuta Statului o puşcă din două, pentru garda naţională. 
Decretulă No. 7, relativă la desființarea pedepsei ca bătaea, pentru civili şi militari. ! 
Cu data de 15 Iuniă aflăm numai discursulii pro- nunţații de D. Voinescu II, secretari de Stată (ministru de esterne) în cămpulii Filaretă, în dioa de 15; şi ju- vământuli făcuti totii acolo de Suverni, de gardă, de ostire şi de popor. ) În acel discurşii citimi aceste rânduri: 

  

1) Publicate tote acesteaîn Monitorulii No. 1, (19 Tuniă), 2)  Monitorulă No, 3, (22 Juniă) şi Pruncu Românii No. 3, (19 Lunii)
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„Îndată ce se va deschide Adunarea, Guvernul și 
„va da socotelă de întrebuințarea ce a făcută. cu pute- 
„rea ce “i ați încredințată; şi de "şi va fi împlinită mMis- 
„sia dupe dorinţa poporului, nu cere nici o recunoscință, 
"fiindă că ma, făcutii de câti a'şi împlini datoria; 6ră 
„la din contra, singura facere de bine ce cere de la 
“poporii este da porunci darea sa în judecată, ca tră- 
„dătorii . ali pâtriei, ce în vremi atâtii de grelle, atâtii 
"de pericul6se, n'a depusă t6te ostenelele, tâte priveghe- 
"rile pentru împlinirea datoriei sâlle. “ 

Cu data de 16 Iuniii aflăm: 
Proclamaţia No. 16 .prin care guvernulii anunță 

Românilorii serbarea din câmpulii Libertăţii de la 15 
Iuniă. !) 

Proclamaţia No. 18 prin care guvernulii. assigură, 
poporulii în vrivinţa ştirilorii răspândite de neamicii li- 
bertăţii, că D.D. Eliade şi Tell ari fl în pericol la Cra- 
iova, şi că oştirile streine arii fi îutratii în ț6ră. *) 

Proclamaţiunea No. 20, prin care se invită popo- 
rulă la linisce; „căci cea mai mică neorândullă ar pute 
„să ne ducă drepti la anarșie şi din anarşie nimic alt 
„nu pote eşi de câtii 6răşi cel mai cumplită şi mai gro- 
„zavă despotismii; prin urmare, numai vrâjmaşii bine- 
„lui obştecii, cei ce visâză întârcerea tiraniei, numai a- 
„ceia se bucură de anarșie,. numai dânşii aii interesă a. 
„provoca adunări turburătăre şi urmări nelegiuite... 
„FeriţivE darii a nu cădea în cursele lori. 

»Guvernulii, allesi a ţine cârma ţerrei până la 
»chiemarea, obştestei adunări, declară că e gata a 
»da ascultare deputațilori trimişi dim partea cetăle- 
»nilor ca să arate guvernului dorintele, bănuelile se, 
»oră ce păsuri alle mulțimei ;...... Prin urmare, guver- 
»nuli numai pâte ierta reclamaţii tulburătore și pri- 
»mejdidse liniscei obştescă, şi declară că va pedepsi cu 
»asprime pe viitorii pe cei ce arii mai cuteza, cu urmări 
»tulburătâre, să primejduscă liniscea, etc.e 

1)  Monitorulă No. î,. 
2) Idem, în acestă proelamaţiune observămă o neregulari. 

tate. D. Rosetti este suscrisă de dou€ ori, şi. ca secretară şi ca 
membru ală guvernului. Negreşită, errdre de cancelarie sei de ti- 

pografie; de și no vedemii rectificată,
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„Bunilori patrioți, daţi mâna guvernului provisoriti 
„Ca să împiedice anarşia.* !) 

Proclamaţiunea către proprietari şi săteni. Pe a- 
ceia “i assigură că ţinta Guvernului nu este a le lua 
moșiele; ci că voinţa poporului este ca sătenii, ce ai 
purtată t6te sarcinele Statului, să aibă părticica lor de 
pămentii cu despăgubire, de care profită şi acum, dară - 
pe care o plătescii prea scumpii; cestiune ce 0 va re- 
gula Coastituanta. Pe sateni "! invită a respunde dările 
lor către proprietari, ca să nu sufere agricultura ;. 6ră 
despăgubirea se va face din venitulii mănăstiriloră în- 
chinate, din domeniile Statului, și din contribuţia ge- 
nerală. 2) 

Decretul No 23, prin care se ordonă ca, întim- 
pulă funcținnii loră, Membrii guvernului Şai Ministeru- 
lui să porte eșarpa de la drâpta spre stânga; împiegaţii 
poliţiei, la mâna stângă; şi cei-alți funcţionari, înci..să 3) 

Cu data de 17 lunii aflăm: 
Decretulii No. 17 relativii la schimbarea numirii 

câmpului Filaretă în câanpulii Libertăţii. *) 
Tote aceste decrete, ce figurâză în Monitoră, sunt 

subscrise numai de Mitropolituli și Scurtii, ca membrii 
ai guvernului, şi de toţi sâii parte din secretarii gurer- 
nului; cei alți membri ai guvernului, de şi sosiți în ca- 
pitală la 16 lunii, dupe prândii, nu se vădii însă su- 
scriși în actele guvernului din Monitori, cu data de 16, 
nici Chiarii în decretulă No. 17 de la 17 lunii. 

Cu tâte astea, D.D. Tell, Eliade, Stefan Golescu 
şi Magheru luară parte în consilii, chiar îu sâra de 
16 uniii, dupe cum încredințeză d. Eliade.5), şi în sra 
aceea suscriseră şi dumnelor proclamația, către proprie- 
tari, ce figureză fără dată şi fără nici o seninătură în 
Monitorulii No. 1, Aarii pe care o aflăm în fâe volantă 
cu data de 16 lunii, cu sigiliuli guvernului, şi sucrisă 
de membrii şi de secretarii guvernului. Vomi vorbi 
despre acâsta mai pe largi la finele capitolului. 

  

:)  Monitorulă No. 1. 
*)  Monitorulă No. 1, fără dată şi fără uici o semoătură, 
*)  Monitorală No. 2. 
*)  Monitorulă No. f. 
*)  Memoirca d'Heliade, 1851, pag. 108,



— 47 — 

Între cestiunzle ce se discutară la 16. lunii sâra, 
fură demissiunea D.D. Rossettişi ]. Brătianu, pentru mo- 

tivele ce vomii arăta la locali seii; cum şi concentra- 

rea armatei în cepitală, ;entru privegherea ordinei pu- 

blice, la care s'a oppusii pe fagii col. Odobescu, minis. 

de resbelii, pentru cuvintele ce ie vomii vede la loculă 
săi; ast-fel c4 consiliulii nu putu desbate nimic în sâra 
aceea. ! | 

„În dioa de 17, gice d. Eliade, D. Tell se sili a 
„convinge pe D.D. Rosetti şi Biătianu că, conform an- 
„eajmentlu luaţi, membrii comitetului revoluționarii 
nu se putâă retrage înainte de terminarea mişcării; 

ei însă remwasseră nestrămutați în hotârirea lori ?).* 
Vom desvolta acâsta la ioculii sai. 

Toti în dioa de 17, clubulă Reacţiunei alese cinci 
pers6ne- cari, aduoadi, la 18 lunii, presintară guver- 
nului, din partea proprietarilorii, plângerile lori contra 
măsurelorii luate în cestiunea proprietății. 

Tm five, cu data de 18 Iuniii, aflăm în Monitorii: 
Adressa d- lui ministru de interne către guvernii, relativă 
la împământănirea D.D. Vinterhalder şi C. Rosenthal, 
arlistulii 5). Guvernulii decretă acea împămentănire la 
25 Lunii. %). 

Decretulii No. 39, prin care d. G. Magheru senu- 
mesce căpitanii generalii alii tutulor trupelor neregulate 
de dorobanţi şi pandiri din România, şi inspectorii ge- 
nerală ală tutulor gardelyr naţionale. 

Unii decretii fără No. prin care d. O. Bălcescu se 
numesce directorii la Finance. 

Să vedem acum şi actele membrilor guvernului ce 
ridicară stiudarduli la Islază. 

Nimirea d-lui Constandinescu, ca prefectii ia Tele- 
ormanii. 5) 

Numirea D-lui |. Arcescu ca prefectii la Roma- 
nați. Inalţarea D-lui Tell în grad de Coloneli, a d-lui 

  

1)  Memoires d'Heliade, 1851, pag. 108—109, 
2)  Memoires d'Heliade, 1851, pag. 109. 
5)  Monitorulă No. 2. 
1) Deeretă No. 102. în Monitorulăi No, 4. 
5) Memoires d'Heliade, 1851, pag. 92,
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Pleşoiaeu. în rangii de Maior, șa d-lor Serurie şi Zalici 
în rangii de Căpitani. !) | 
„Numirea provis6rie a prefectului de Dolji şa pre- 

fectului poliţiei din Craiova.?) 
Adressa cu data. de 9 Iuniii către Domnitoru Bibes- 

cu prin care i se anunță mișcarea de la Islazu 3) 
Adressa de la 10 lunii către municipalitatea din 

„Caracal, anunţându' sosirea capiloră mişcării în capi- 
tala dist. Romanați. *) | 

Proclamaţia de la 13 Lunii către sătenii din OI- 
tenia, prin care se îndemna la  manţinerea ordinei şi 
la. lucrarea pământului, până la culesulii bucatelor, spre 
a evita fometea. 5) E 

Numirea d-lui C. Romanescu ca secretarii alti gu- 
vernului $) ce se proclamasse la Islază. 

La actele officiale alle guvernului dela 14 pînă la 
19 lunii, (afară de celle cu data de 18 Lunii) n'a par- 
ticipat D.D. Eliade, Tell, Magheru și Ștefan Golescu ; prin 
urmare, respunderea, acellor acte este a Mitropolitului şa 
lui Scurtu, a celtor patru secretari, şa ministrilor dela 
14 unii. 

Să analisăm pugin acelle acte. 
Afară de decretele sub No. 3, i, 7 şi 39, cele- 

lalte ni se pară d'o mică importancă, ca să nu dicem 
futile. . a 

A se occupa unii guverni, după o Revoluţiune ca : 
cea dela 48, cu măsuri ca celle luate prin decretele No. 
1, 2, 17 şi 23, şi cu appeluri şi proclamaţiuni ca celle 
de sub No. 5, 16, 20, ete. este a justifica, critica Băl- 
cescului despre D. C. Rossetti ;« că, cu câte va discur- 
„Suri și proclamaţiuni patetice, Rosetti credea că tâtă 
» OPposiţiunea partidei biruite se va îneca într'o lungă 
„Sărutare frăţescă ; dovadă, că oamenii din guvernul de 
„la 48 nu eraii oameni de acţiune ci de discuţiune.“ 

Chiar decretele No. 3, 4, 7, 39, ce parii a fi re- 

  

')  Memoires d'Heliade, 18514, pag. 86. 
2) Idem „mag. 93, 
2)  Idem, pag. 81. 
î) Idem, pag. 82. 
2) dem, pag. 93—94, 
*) Monitorul No, 3,
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voluţionae, analisândule, le aflăm mai mult nişce arme 
favorabile Demagogilor, şi care revelâsă scopul. şi pla- 
nul acestora. i 

“Începem cu libertatea discuţiunii şa întrunirilor. 
Restricţiuuea, din decretul No. 3, d'a nu se invita popo- 
rulii la nesupunere către. guvernii, sub pedâpsa prevă- 
dută de legi, respectatu-s'a oare de chiar redactorii acel- 
lui decretii în foiele lor publice? Nu. Dovadă că acelliă 
decretă, ca şi cellii de sub No. 20, eraii: făcute contra 
cellor ce n'ar fi împărtăşit orbeşce opiniunele esclusive 
alle falcilor democrați. 

Libertatea. diseuţiunii şa întrunirilor se prefăcu cu- 
rând într'unii desfreii, periculosă ordinei, profitând de elle 
numai Demagogii, cari n'aveaă a se teme de asprimea 
legilor, fiind ei la putere, şi cari impunea voinca iorîn 
pressă, în cluburi și în câmpul Libertăţii. 

Dovadă, allegerea șefului gardei din dioa de 15 lu- 
nii, de care vom. vorbi îndată; dovadă, maltratarea lui 
Vangheli în câmpului Libertăţii, în dioa de 27 luliii, căci 
avea opiniuni contrarii, '); dovadă, proclamaţiunea No. 20 
prin care democraţii sinceri şi oamenii de ordine sunt 
trataţi de anarșisti; dovadă, provocarea la ură contra 
guvernului din Pruncul de la 29 Iuliă. 

Tot în proclamațiunea No. 20 se tolerâsă şi depu- 
tăţiile trimise la guvernii din partea cetăţenilor, pentru ori ce 
păsuri alle mulţimii; astfel că, în virtutea acestei tole- 
rări, Demagogii puteaă impune voinca. lor guvernului, ori 
când ar fi voită, prin agenţii lor tulburători. 

Nu reacţionarii ar fi avut curagiulii a provoca a- 
dunări tulburătâre, ce ar fi avut de resultatii anarşiea, 
în facă unui guvernă susținuți de popori. 

Proclamaţiunea No. 20, dela 16 lunii, nu pâtefa- 
ce alusiune decât la nemulțumirile cetăţenilor cari, în 
câmpulă libertăţii, în dioa de 15 lunii, protestasseră 
contra  Demagogilor ce susțineaii allegerea D. Scarlat 
Creţulescu, ca şefă allă gardisi cetăţenesci, cei dânteiii 
susțiind pe D. Teologu, ca martirii ali Libertăţii, şi pe 
D. Avistia, ca patrioti înfocatii, ca vechii professor şi 
ca membru alii societăţii filarmonice. 
5 Pruncul Români dela 21 luliă şi 3 August. (No. 21 şi 22).
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» Ast-fel, dice D. Eliade, cetăţenii, îngrijaţi de cele pe- 
„trecute la 15 Iuniii în câmpulii Libertăţii, găsiră de cu- . 
„viincă a trimite o leputăție numerâsă spre întâmpi- 
„harea membrilor guvernului ce se aftaă ls Craiova, ru- 
„gându'i a grăbi înturnarea lor-în capitală; căci îi credâi 
"ameninţaţi. în faca Creţulescului ce comanda garda na- 
„ţională, în faca lui Voinescu I înlocuind pe Banof în 
„Statuli-maior, în: faca Odobescului -ca şefii alii oștirii, 
„in faca lui Solomon ca comandati altii oraşului, și în fa- 
„Ga boerilor ca Ministrii 1).* 

Acâstă stare de lucruri, îngrijind negreşit mai mult 
capitala decât stirea revoltei reacționare din Craiova, de- 
ia 14 lunii, ?), a trebuit să provâce proclamaţiunea de- 
la 18 Iuniii, prin care guvernulii se silea a assigura po- 
porulii că D. D. Eliade şi Tell nu sunt în peiicoli. 

Cât pentru serbarea dela 15 Luniii din Câmpulă 
Libertăţii, unde sa ţinut discursulii D. Voinescu II, ca 
din partea guvernului, D. Eliade dice: 

„Acelli discursii era compusii de abbatele Loasafat 
„Snagovenu; dar paragrafulii unde şe dice, ca din par- 
„tea. guvernului, că guvernulii cere darea sa în judeca- 
„tă, ca trădătorii de patrie, daca nu "și va fi împlinit 
smtssiunea, după dorința poporuiui, era, adăogatii la sfir- 
şituliă discursului. 5 

„Daca discursulii, adaogă D. Eliade, ar fi fost com-.- 
„pusii saii pronunțatii de vr'unii membru din guvernă, 
„ar fi fost o promissiune trivială și înjositâre, comună 
„cellor lipsiţi de stima de sine, şi care, spre a convin- 
„Se şa se convinge, alergă la jurăminte şi la obligaţiuni 
„banale şi nedemne; dar făcutii, şi pronunţatii de altulă, 
» (fie chiar Vuni Ministru) fără autorisarea guvernului (pa- 
„tru din şâse membrii ai guvernului lipsiai), nu pote fi 
„consideratii decât ca o insultă anticipată, atât pentru 
„poporii cât și pentru guvrerniă. 

„Alegerea lui Scarlat Creţulescu, ex-căpitanii în 
„garda împăratului Nicolae, după chiar propunerea De- 

1) Memoriile D. Eliade dela 1851 pag. 106. 
3)  Memoriele D. Eliade dela 1851, pag. 94. 
3)  Acestii obiceiă îl are D. Rosetti. Vedi Buciumulii No. 135 pe 1864 

şi Buciumu dela 10 Oct. 1363, unde D. Voineceu şi Ariceseu pro- 
testară contra unor asemenea faleificări din partea D, Rosetti.
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„magigilor, şi în “numele guvernului. şi contra voinței po- 
„porului, ce proclama pe Aristia saii pe Teologu, espli-- 
„că îndestul scopulii paragrafului în cestiune.& !) 

- Pruncul. Românii, în No. sei dela 17 unii, gi- 
cea în priviuca acâsta; 

„Dioa de 15 Ianiii, di de eternă glorie, a fost tul- 
burată prin neomenâsa purtare a unui prea puţin 
„humeră, care, privind în Reforma ce o vă admira Eu- 
„Topa numai uni mijlocii de înaintare nemeritată, a 
„cutezată a lucra împotriva guvernului provisoriă, 
„declarând ună albi şefă ali gardieă nationale ; lucrare 
„ce a dat dovadă ce neunire: ceea ce face să presu- 
„punem şi să ne tememi de mari neorendueli, daca a- 
„semene fatrii se vor immulţi.“ 2) 

Din. paragrafulă citati din Prancuilă Ramâni, şi 
din neesacta lui reproducere în Apelul la tote parti- 
dele, fie care pote vedea că D. Rosetti, şi pote şi coa- 
lisatulă sei. D. Ioa Brătianu, ai avut interesi a propune, în: 
numele guvernului, pe D. Scarlat Creţulescu ca şefă allii 
gardei naţionale; cât pentru Al. G. Golescu şi-N. Băl- 
cescu, cellă din urmă declară că amânduoi acestia aii 
fost contra primirii boerilor în guvernulă revuluționarii; 
aşa dar D. Rosetti, ca să sanţionede de poporii numi- 
rea boerilor în guvernii dela 14 lunii, şi ca să sanţio- 
nede şi numirea provisorie a D. Scarlat Creţulescu tot din 
dioa de 14 lunii, a provocatii adunarea din câmpulă Liber- 
tății dela 15 Iuuii, sub protestii de depunerea jurămentului; 
şi protestarea cetățenilor onesti, ce aveai mai multă în- 
credere în profesorulii Aristia şi în căpitanulii 'Leologu, a- 
mânduoi cunoscuţi pentru patriotismulii lor, şi cari pre- 
sintaii Ordinei şi Revoluţiunii mai multă garancie decât 
candidatulii Demagogilor, protestarea cetăţenilor onesti 
fu tratată de fâea D. Rosetti după cum s'a vădut. 

5  Memoriele lui Eliade dela 1851, pag. 105. 
2;  Acestii articolă e suseris de C. 1. Arion — D. Rosetti, în opera sa 

appeiii la tote partidele, reproducână, la pagina 59 a acestei o- 
pere, cuvintele subliniate de mai sus, omite cuvintele a cutedat a 
lucra împrotiva guvernulai provisariii, cum și finalulă daca aseme- 
nea fatrii -se zor îmmulți. Chiar numele autorului îlă falcifică: 
căci în locii de C, 1. Arion, pune V. A. Arion, și în locii de No. 2 
pune No. 4 allă Pruncului, Nu putem admite că n'a avat în vedere 
No. 2 ali Pruncul! ui căci alt-fel cum ar fi putut reproduce cuvinte- 
le citate? 

  *
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Și să nu ni se observe că D. Rosetti nu pâte fi 
solidarii de articolul D-lui C. I. Arion din Prunculă 
dela 17. luniii; fiind că singur Î). Rosetti a declarat, în 
Românulii dela 26 Maiii 1859, că ună redactorii ia a- 
supră % respunderea tuturor actelor colaboratorilor st. 
întradevăr, daca D. Rosetsi nu approba articolulii D. A- 
rion, nu "ii publica, saii declara cellă puţin că nu e so- 
lidarii cu ideile autorului; citând însă chiar în opera sa, 
Apellii la tâte partidele, paragrafulă în diseuţiune, prin 
acâsta chiar Domnia Sa a adoptat acelle idei. 

În fine, însăşi Redacţiunea Pruncului, în No. dela 
19 Iuniii unde descrie serbarea din câmpulii libertăţii, 
se esprimă tot în modulă acella. Fată ce dice: 

„Cu părere de reii trebue să arătăm că acâstă fru- 
„„m6să serbare era apprâpe să se, turbure: o mică par- 
„lidă se împotrivi la alegerea D. Scait Creţulescu, ca 
„sefii ali gardiei naționale, proclamând un altă șefii; dar 
„umărul lor fiind forte micii!) nu putu isbuti în sco- 
„„puli lor. Fără îndoială, tot cetăţânulii are netăgădu- 
„itulă dreptii aşi esprima liber opinia sa ; dar este drepti 
„ca opinia unora să se suvordinege opiniuni obștei ?) şi 
„arătarea opiniunii sale s'o facă în chipul legiuiti, dar 
„nu prin Sirigări și tulburări ). Nu este cu putincă 
„ca o allegere să se facă fără sgomatii, fără strigări, şi 

„Mică că am vorbi dacâstă meînsemnătore împotrivire la 
„voinca obștii, daca nu sar fi făcut vorbă chiar din 
„partea acestor nemulțumiți, cari se cercară a da ară- 
„tării lor o semnificatie mai mare decât merilă. *) 

Fată dar dovedit, până la evidencă, că libertatea 
întrunirilor, ca şi a discuţiunii, încă dela 48, o voescii 

  

')  Cinea contatatii? Succesulii Demagogilor? Dreptulă cellui tare care 
vorbia în numele guveinului? 

*) Cum s'a constatat că alegerea D. S. Creţuleacu a fost esspresiunea 
opiniunii generale, saii a maiorității celor adunaţi în câmpal Liber- 
făţii în dioa de 15 Iuniă? Pînă nu se va constata asâsta, suntem în 
drept a bănui că n'a fost opiniea abstescă care a alles pe D. S. Cre- 
ţulescu. 

3)  Nnmai încape îndoială că proclamația No. 20 dela 16 luniă esta 
provocată de protestarea cetățenilor contra allegerii D. S. Creţules- 
cu, din dioa de 15 Iuniă: aceleaşi espresinni, aceeași redacţiune, a- 
celazi scopă. 

%) Cuvintele subliniate justifică discle D. Eliade dela pag. 105 şi 160 
din Memoriele sclle, citate mai sus.
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Demagogii noștri! numai pentru dânșii, numai în folosul 
lor, şi cu masca Libertăţii, ei vor a sugruma libertatea 
Celle întâmplate mai alles della 11 Februariii încoa, în 
priviuca tuturor allegerilor, justifică îndestul disele n6s- 
tre, Cei ce aii curagiulii a protesta contra nnor aseme- 
nea disposițiuni anarhice, sunt trataţi de anarșisti, de 
neamică ui binelui obstescii, cari visedă. întârcerea tira- 
niei, avend înteresă a provoca adunări tulburătăre şi ur- 
mări melegiuite, cum se esprimă proclamațiunea No. 20 
dela 16 lunii 48. 

Astfel, falcea Democraţie cutâsă, fără ruşine, a a 
incrimina pe adevărații Democraţi de anarhisti, de tul- 
burătoii ai ordinei, cari vis6dă întorcerea tiraniei!. A- 
semenea, falcă democrați sas&mănă cu acei preoţi impos- 
tori cari profană celle sacre cu masca Religiei, și pe 
cari Crista i compară cu mormintele, lustruite pe din 
afară, îar interiorulii lor plini de necurăţii! 

„Falcea democraţie, dice D. Essarcă, nu trăesce 
„decât prin salturi, prin sgomotii, prin declamaţii.. E. 
„sageraţia şi esaltaţia, în cuvinte și în fapte... Ea depăr- 
„t6să, cu o grijă estremă, pe toți aceia cari ar putea să 
„esercite o acţiune moderatrice asupra trebilor publice. 
„Ea nu se încongioară decât de acei oameni tulburători 
„cari pretutindeni s'aii arătat necapabili câud “i a pus 
„cineva la lucru.... Pe aceia ce îndrăsnescii a resiste cu- 
„rentului ideilor sgomotâse şi dominante, şi cari nu lin- 
„Suşescii passiunele, urele și mâniele selle, ea i attacă 
„în numele interesului generală, în numele voincei po- 
„porului...; ba aruncă chiar cu pietre şi cu noroiit asu- 
„pra lor *) În pressă, falcea Democraţie hrăneşce mulţi- 
„mea cu  declamaţii: ună deluvii de vorbe aruncate 
„pe o pustie de idei, cum dice Voltaire... Acâstă pras- 
„să trage în tote dimirețele clopotele. ca să ne surdâs- 
„că, spre a numai audi alte cuvinte decât sgomotele con- 
„tusionatei selle agitaţiuni etc.*) 

Venim acum la proclamaţiunea ci către proprietarii de 

1)  Vedi articolulă D. Rosetli contra D. Eliade din Românulii dela 2 
Maiă 1859, 

2)  Vedi în Legalitatea dela 16 Maiii, și în Desbaterile articolului D. 
Esarcu,
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moşii din Monitorul N. 1, şi care e fără dată și fără 
nici 0 semnătură. Acea proclamaţie o aflăm și în foae 
volantă, investită de tâte formalităţile, cu data din 16 
lunii, cu sigiliul guvernului provisoriii, şi suserisă de 
membrii guvernului, (afară de Scurtu) şi de secretarii 
guvernului (afară de N. Bălcescu). 

Nu ne surprinde lipsa semnăturei Bălcescului din 
acea proclamaţiune ; fiind că acesta ne spune curat, în 
Memoriul seii; publicati în: Buciumul dela Oct. 1863, 
că ellă s'a oppus unor acte ce compromiteai cestiunea 
social; ne surprinde însă esistinga acellei proclamaţiu- 
ne în Monitorul No. 1 fără dată şi fără nici o semnă- 
tură; ne surprinde mai alles semnătura D. Tell cu ran- 
gulă de generalii, cândla 16 lunii Domnia Sa purta ran- 
gulă de colonel, offeritii peste Oltii de membrii guver- 
nului, cu tâte că decretulă pentru înălțarea sa în rang 
de coloneli, sub No. 13, ca şi acella prin care s'a înăl- 
ţată în rangii de generală, sub, No.51, pârtă amânduoă 
data de 20 Iuniii.?) | 

Să fie oare acâsta oerrâre de cancellarie? Se pâte. 
Dar atunci de ce nu sa rectificatii?.. Negreşit, nu D. 
Tell a putut să 'şi dea rangulii de generalii, înainte de 
a i "lă da Consiliulii: modestia sa cunoscută nu "iăier- 
ta a deveni ridiculii. Lăsăm acâsta la appregierea lee- 
torului. Noi ne mărginim a constata faptulii. 

Am arătat, la începutul acestui capitolii, căo pro- 
clamaţie analogă cellei dela 16 !uniă, didesseră în Cra- 
iova, la 13 Lunii, membrii guvernului ce ridicasseră la 
Islaz stindardulii regenerării. 
„Acea proclamaţiune era în spiritul ceiei dela 16 

unii. 
D. Eliade, în Memoriele sale dela 1851 (pag. 94) 

dice că D. Tell ar fi fost contrariii acellui decretii, „ca- 
„re scăpă România de fomete, şi care cu tâte astea a- 
„vea 0 apparincă de reacțiune; dar că istoria imparţială 
„va decide cestiunea.i 

Guvernul a liberat alte duo& asemenea decrete, 
unulii cu data din 20 către proprietari, şi altul cu da- 
ta din 21 Iuniii către săteni, prin care se făcea celler 
2) Vedi Monitorulă No. 3,
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Vânteiii concesiuni, Bălcescu, care înțelegea Pevolu- 

ţiunea,sa oppusii la acâsta „pentru cuvânti că Reac- 

„jionarii, prin atacarea cestiunii cociale, attacaii indirect 

„cestiunea democratică.“") 
| 

Vom vedea încă cum guvernul, la 19 spre 20 lu- 

niă, abandonă cu totulii cestinnea, proprietății, amânând'o 

la adunarea generală, (la calendele grece). . Adunarea 

proprietarilor şi sătenilor, desființată la 19 August, cu 

decretulii No 460, anula art. 13 din Proclamaţiune, ne 

mai fiind possibilă atunci convocarea Constituantei. 

„Astfel guvernulii din 48, dice Bălcescu, dete sin - 

„sur rodulă biruingei selle în mâna vrăjmaşilor bira- 

„iţL“*) 
Câti pentru garda naţională, mai ântâii capul ei 

nu inspira destulă garanție Revoluţiunei, apoi acâstă gar- 

diană a liniscei publice era nefolositâre, dâcă nu putea 

inlocui armata în capitală, care urma a se aduna tâtă, 

în lagăre, spre a fi gata la primulii appelii ali patriei 

amenințate. , 

Despie. appeiuli guvernului către Români sub Ne 

5 de la 14 Lunii, relătivii la darea unei pusce din două, 

nu era decât o jumătate de măsură. În timpii de revo- 

laţiune, asemenea măsuri trebuescii să fie obligătore, nu 

facultative. S'apoi, de câte arme dispinea guvernu? Se 

pusesse 6re la calle aducerea de arme, cn vri ce preţii. 

din fabricele Europei? Se pusese oare la cale a se topi par- 

te din clopotele din ţeră, spre-a se preface în can6ne? 

Garda naţională începusesse ea a se deprinde la mânu- 

îvea armei şi la darea la semni? Nimicii din tâte a- 

cestea! În trei luni, unii guvernii de acțiune, cu resur- 

sele de care putea dispune guvernulii nostru de la 1848, 

ari fi pututii revoluţiona î6tă ţ&rra, celă puţinii cumii ait 

făcutii Ungurii, luândă unulii din capi dictatura, şi recru- 

tândă, în entusiasmulii generali, o armată celii pugin de 

şâse-deci mii de flăcăi, dupe ce însă, ari fi îimproprietă- 

vitii pe săteni, şi arii fi prolamatii votulii universală dire- 

cti, spre ali face ast-fel a se interesa toți de moşiea 

cea mare prin mosiea cea mică. 

1) Memeriulă seă din Bucium dela 1363. 

2) dem.
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Guvernulii provisoriii, ca şi Locotenenţa Domnâscă 
de la 1848, vorii invoca negreşitii, pentru îndreptarea 
lori, angajamentulii comitetului revoluționară, a căruia 
dicisiune era lege pentru persânele de ia guverni. !) 

Asemenea angajamânte urmâză a, fi respectate în- 
tre persâne de bună credință; dari cândii capii mişcă- 
rii de ia Islaz saii încredințată de nesinceritatea unora 
din colegii lori, şi mai alesă după 19 lunii, nu trebuia ovare 
să rumpă acelii angajamentă, depărtendi din guvern pe 
perturbătorii intriganți şi perfidi, -oppuindule în pressă 
pe Boliac și pe Bălcescu, și lovindu'i chiară cu decretul 
No. 20 de la 16 lunii, în casii d'ase încerca a provoca 
anarșia prin adunări tulburătâre sâii urmăriri nelegiuite? 
Dâcă nu după 19, cclii puţină după 29 lunii, cândii 
perturbătorii s'aii demascatii pe de plin, capii mişcării 
de la Islaz trebuea să rumpă acel fatătii angajamentii: 
căci colegiilor perfid! îlii rumpsesseră chiari din dioa de 
11 laniă, cândă inlocuisseră, din propria ior voinţă, și 
cu scopi culpabilii, pe D. Tell cu Odobescu, la minis- 
teruli de resbelii. | 

Cellă puţini avuta grijă guvernulă din 1848 a 
păstra procesele verbale alle.consiliului? Si acâsta, nu 
atâtii pentru justificarea sa, câtă pentru demascarea 
acelora din membrii comitetului revoluționari, cari, să- 
pănd guvernuli pe subt ascunsi, și oppuinduse la mă-= 
sură ca celle propuse deN. Bălcescu, îngenunchiaii Re- 
voluţiunea, pe fie-care di, înainaintea Reactiunii, dându'i 
în pressă sărutarea lui Iuda 

Dară assemenea procese verbale, chiarii dacă arii 
fi esistatii, urmândii a fi păstrate de secretari, cine ne 
assigură că v'ar fi dispărut, dupd cumă a, dispărutii şi 
dosiera procesului lui Odobescu şi Solomon? Singuruli 
mijloc d'a scapa cineva ondrea necompromisă, în ase- 
menea împrejurări, este a o rumpe pe deplin cu colegii 
s6i amicii săi perfidi, a'i demasca apoi în faţa lumii, șa "i 
lovi tare și cu propriele lor la arme ; şi o dată demascaţi, 
nici o dată a nu le mai întinde mâna, ci ai dispreţui 
după cum merită. 

__Cu t6tă lipsa proceselor verbale, cu t6te mijlâcele 
“1 Vegi primul eapitolă ul acestei opere.



— 5Ţ — 

luate de unii d'a face să dispară procesulii-Solomonii, 

cu t6te manifestările lori continue de patriotismi şi de 

liberalismii, şi din gazete şi din broşure, chiarii în operile 

lor, deosebit de memoriile cunoscute pînă adi, aftămii con- 

daita, lorii culpabilă de la 1848: ceea ce dovedesce că 

nimic nu remâne ascunsii de ochii Istoriei. Avemii de 

esemplu pe Omul cu masca de ferit. Dupb doui secolă 

apprâpe, istoria Va descoperitii în fine, cu tâtă masca 

Imi cea de ferii, cu t6te măsurele luate de Lndovic ali 

XIV Wa se îmmormânta acestii secretii cu mârtea în- 

fortunatului săi frate g6menii. !) 
„Ingrijirea falcei Democraţii, dice D. Essarci, este 

a nu se încungiura decâtii cu Gmeni cari, pretutindeni, 

saii arâtată necapabili, eândii % a pusă cineva la lucru.“ 

„Cei 13 car formaă, înainte de 11 lunii, comi- 

tetulă revoluționari, dice d. Eliade, nu găsiră cu calle 

a figura în acelii comitetii și bărbaţi ca Iosafat Snago- 

vânu, Negulici, Tell şi alții asemenea.“ *) 

Intradevări, dacă majoritatea comitetului revoluţi- 

onariii arii fi fostii compusă din barbaţi ca Negulici, N. 

Bălcescu, A. G. Golescu, etc, Revoluţiunea arii fi fost ceea 

ce dice Bălcescu în memoriulii săii: „ari fi învinsii pe 

„vr&jmaşii ei (pe reacţionari) s6ii arii fi fostă învinsă 

„de dânşii; şi, în căderea ei. ar fi cădută cu demnitate 

„şi mărire; Gri guvernulii revoluționarii ar fi versat Re- 

„voluţiunea ca o convicţiune în inima poporului; apoi, 

„A arii fi pusi arma în mână, dicândui: „acum, cândiă 

„ai o credinţă, fii gata a muri pentru dânsa.“ 

Cine împărtăşia acâstă idee? Ne o spune Bălcescii: 

„Numai Al. G. Golescu; cei lalţi, sati nuinţelegeaii Ie- 

„voluțiunea, sai erai dominați de ambiţiune; în fine, 

„eraii oameni de discuţine, nu de acţiune.“ 

Ministrii luai şi ei în Consiliă parte la discuţiune 

şi la voti. Majoritatea dar era cu D. Rosetti care, la 

14 Iuniă, a recomandat poporului de ministrii pe boie- 

ii p'ală cărora concursă putea conta; ast-fel că, în pu- 

cine cestiuni, maioritatea a sprijinit ideile lui Bălcescu. 

De esemplu, în cestiunea Constituantei, opiniunea 

1) Vedi Le masgue de fer, par Camille Loynadier —Paris 1951. 
2) Memoriele d. Eliade, de la 1851 pag. 54. ”
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Bălcescului, ce propunea votulii universala directă, tri- 
umfă abia după patru ședince de discuţiune, fiind sus- 
ținută de Stefan Golescu, Ion Brătianu, Mitropolituli, 
Magheru și C. Filipescu; iar Eliade, Rosetti, Câmpin€- 
nu, Voinescu, N. Golescu tură de părere ca Adunarea 
să fie compusă de 100 boieri, 100 neguțători și 100 
țărrani; ast-fe! că, : maioritatea Constituantei ar fi fost 
de sigui a boerilor, contra cărora se făcnsse Revoluţi- 
unea. Vomii desvolta acâsta la loculi sei 

Bălcescu a unit atunci şâse voturi din unspredece 
membrii presinți; din cei ce lipsiaii dela discuţiunea a- 
cestei cestiuni vitate, nu e îndoială că D. Al. G. Goles- 
cu și D. Tell ar fi susținut opiniunea Bălcesculzi; cei- 
lalți însă, duoi Golesci, Odobescu, Scurtu și pote şi D. 
Niţescu ar fi susţinut opiniunea D. Eliade. Lipsa lor 
dar a fost atunci o norocire, de şi ideea Bălcescului nu 
s'a putut realisa. Prin acesti esemplu am voită numai 
a dovedi că maioritatea Consiliului dela 48 înclina spre 
ideile D. Eliade şi D. Rosetti. . 

D. lon Brătianu, votândii ca Bălcescu în cestiunea 
de facă, justifică lauda Bălcescului, că Brătianu cell 
june avea idei mai revoluționare de căt Rosetti; causa 
nu pote fi alta decăt sângele seii plebeiană, studiele şi 
societatea democraţilorii cu cari a vieţuit, înainte Wa fi 
legat cu D. Rosetti, printr'o legătură fatală; fatală pen- 
tru democraţie, pe care totă dauna D. Rosetti a sploa- 
tato, ca şi talentul şi instrucțiunea D. Ion Brătianu, în 
folosul Oligarhiei, din care D. Rosetti face parte, cu 
sângele, cu creşterea, cu legămintele, cu deprinderile. 

ID). lon Brătianu, revoluționarii în sânge, este per- 
turbatorii din natură; D. Rosetti este și una și alta, dar 
din sistemă, dar cu calculă Unulă în pressă, altul în 
Cameră, ei fură tari în faţa guvernelor arbitrarii, con 
rumpte. neintelliginte. cum și în taca Camerilorii obli- 
garhice, ştiind a profica de greșalele adversariloră (în 
politică, greșala e o crimă), şi sploatândule de minune 
în folosulii lor, maimult de cât ali cause ce susțineai; 
dar în faca unui guverni energică, dreptă, cu prestigiii, 
ca acella în care figura generalul Tell la 1863, saă 
unii guvernii cibacii, ca cell preşcdut de D. Cogălni-
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cenu, după 2 Maiii; și în faca unei Adunări ca cea dis- 

solvată la 18 Martie 1866, condusă d'unii bărbați ca 

D. Tell, şi care după 11 februariii se' ridicasse la înăl- 

țimea unei camere democratice, eei “dusi corifei ai, fal- 

cei democraţii sunt deconcertaţi, demascaţi, anulaţi. 

Nu putem termina mai bine acestii capitoli, decât 

reproducând următârele cuvinte alle D: Rosetti, dintr'o 

operă a sa dela 1850: 

„Născutii revoluționarii (anarşistii) am fostii cu de- 

„plinătate nevrednică a guverna „— talentă ce credu că 

„o sli am nici odată — neavend atunci (la 1848) nică 

„0 idee politică şi sociclă, limpede și 'ntărită, în mintea 

„mea!); necunoscândi bine nici inima nici puterea na- 

„ţiei melle?) şorbitii de dorinţa cea mai absurdă?) da 

înfrăți partidele, apa cu foculii și mOrtea cu viaţa.“ 

De şi la locul seii vom analisa aceste cuvinte şi celle 

ce mai urmâdă, nu ne putem opri însă a adressa în 

întrecere D. Rosetti o singură întrebare : 

Daca te simţi atât de nevrednicii d'a guverna; şi, sin- 

guro declari, nici odată nu vei fi capabili pentru a- 

câsta, apoi de ce, şi la 1848 și după 1857 penă adi, al 

întrebuințat tâte mijlocele spre a te urca la putere, pa- 

ralisând şi combătendii din sistimă pe cei dela guvernă, 

pe cei ce nu approbă orbeșce politica Dumitale esclu- 

sivă; şi împingând absurditatea, cum dici, a înfrăţi apa 

cu foculi şi mârtea cu viaca? 
Ori care ar fi respunsulii D. Rosetti, faptele vor- 

pescii tare, elle vini singure a combate și a desminți 

sofismele D. Rosetti. 
Sarcina ce ne am luat e forte obositâre; dar vom fi 

despăgubiți cu prisos putând a ne ajunge scopili. 

1 Oare adi să fi având asemenea idei? 
2) Mulțumită D. Cogălnieânu care'i a dat esemplu la 2 Maiă 64 

*)  Cuveatulă acesta e subliniat de D. Rosetti.



IX, 

SITUAȚIUNEA' ȚERREI ÎNAINTE DE 19 IUNIU 

. 

Proclamaţiunea sai manifestuli Românilor dela 48, 
care este opera D. Eliade, declara duoă mari principe: 
autonomia țerrei şi supremația Porţiă; cii alte vorbe, 
respectulă tratatelor lui Mircea și Țepeşu cu illustrii 
Padisahi; tratate ce Porta le călcasse în folosul Rus- 
siei. Respectii /a persâne, respecti la proprietate, saă : 
fol6se generale fără paguba nimenui: 6ta devisa mani- 
festului dela 48, şi care devisă este o ntopie, cumiă 
dice Ubicini, secretarulă intimi ali guvernului pro- 
visoriii şali Locotenengei Domneșci (!); „0 curată 
„utopie, care: dovedeşce onestitatea intenţiunilor capilor 
„mișcării, dar nică de cum o mare profanditate politică, * 
pentru cuventulii simplu că desrobirea, ţiganilor şi a clă- 
caşilor, chiar când despăgubirea promisă, sar fi efectuat, 
pe de plin, n'ait causat oare nici o pagubă, proprietarilor 
de moşii şi de ţigani? Redactorul proclamaţiunii a pusi 
acea devisă spre a linişci spiritele s'a înfrăți partidele 
p'altărulă patriei. 

Proclamaţiunea din 48 conținea 22 de articoli: 
1 Independenca, administrativă şi legislativă a ţer- 

rei, băsată pe tratatele lui Mircea şi Vlad V. 
2 Egalitatea drepturilor politice, 
3 Egalitatea înaintea impositulu. 
4 O agunare naţională compusă de represintanţi 

luați în tâte clasșele societăţii. 
5 Domnitorulii responsabilă, allesii pe cinci ani și 

luatii din tâte ciassele societăţii. 
6 Reducerea listei civile. 
7 Respunderea ministrilor şa tuturor impiegaţilor 

pubiici. 
8 Libertatea absolută a pressei. 
9 Resplătirile date, în numele țărrei, de către re- 

presintânţii sei; iar nu de către capulă Statului. 
PIN 

1) După chiar declarația sa. Vedi L'univers, (Provinces Danabiennes) par Chopin et Ubicini. Nota. la pâg. 189. :
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10 Dreptulă d'aşii allege fie ce districtii pe func- 

ționarii sei: dreptii ce decurge din dreptuli poporului 

Wa allege pe Capuli Statului. | 

11 Înființarea gardei naţionale. 
12 Emanciparea mănăstirilor dedicate la locurile 

sinte. | 

13 Desființarea clăcei, şi împroprietărirea sătenu- 

lui pe pogânele legiuite, cu despăgubire. 

14 Desrobirea ţiganilor, şi răscumpărarea lor de 

către Stati. 
15 România represintată la Constandinopole de Ro- 

mâni, nu de streini. 

16 Instrucţiunea egală, completă şi gratuită. pentru 

Românii de ambe sexe. 
17. Desființarea titlurilor fără funcțiune. 

18. Desființarea pedepsei corporale. 

_19. Desființarea pedepsei cu mârtea. 

20. Emanciparea  Israeliţilor, și egalitateu drep- 

turilor pentru cetăţenii indigeni de tâte religiunele. 

21. Înfiinţarea unei nuoă sisteme de închis6re. 

22, Convocarea îndată a unei Adunări generale 

Constituante, care să represinte tâte interesele și tote clas- 

sele societăţii, cu însărcinarea d'a redige Coustituțiunea 

ţărrei pe basa acector 21 articole. 
Trei axticoli din acestia, art. 12, 13 şi 14,') lo= 

vind oare-cum interesele proprietarilor șale căllugărilor 

greci, serviră de pretestă Reacţiunii și Russiei, cellei 

dântâii, în attentatuli din 19 luniă, cellei da duoa, 

în manifestulii seii din Iuliu. 
Priucipiele din Proclamaţiunea dela 48 sar fi rea- 

lisat, fără tristele evenimente din Paris dela Iuniă, cari 

imprimară Europei întregi o politică de reacțiune: preo- 

cupată în întru de fierberea spiritelor, ce provocasse 

resbellulă civilă, Francia abandonă cestiunea naţiona- 

lităţilor în voea Întâmplării! 

") Pentru chestiunea mănăstirilor închinate, vedi opera D. C. Bolliac 
cu acestii titlu ; pentru cestiunca împroprietăririi, vedi desbaterile A- 

dunării din sessiunea 61—62, şi opera D. Ion Ghica (1. ihainoi) 

care desbate câte şi trelle aceste cestiuni. (Dernisre ocenpation des 

: Principautes par la Russie, pap. (91—102).
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Eaca principala causă a căderii Revoluţiunii în Ro- 
mânia, ca în tâtă Europa. 

Abia instalatii, guvernulii nostru provisoriă intră în 
relaţiuni cu puterea suzerană şi protectrică, și cu pu- 
erile celle mari Europene. 

La Constandinopole: în trimisii D. Ion Ghica caa- 
genti l&ng5 Î. Pârtă, înainte de 9—11 lunii. D. Di- 
mitrie Brătianu . fu trimis tot atunci la, Pesta. 

Pe la finituli lui lunii, fu trimisii la Paris, în a- 
ceeași calitate, D. Al. G. Golescu; iar D. Maiorescu, la 
Francfort. 

„Prin agenţii sei, dice Ubicini, guvernulii proviso- - 
riii notifica officialmeute aceloră cabinete, că venirea sa 
la putere este resultatulă abdicării Prinqului; că nuoa 
administrare a fost ail6să spontaneii de poporă, și com- 
pusă mai de aceiaşi Ministrii cărora fostulii Domnitori, 
abdicând, le delegasse puterea sa; că schimbările în ad- 
ministrarea interioră urmai a fi considerate ca nişce 
simple modificări, resuitândi din dreptulii de autonomie, 
garantată României de vechile capitulaţiuni şi de art. 
5 all tratatului dela Andrianopole; că relaţiunile Suze- 
ranului cu Vassalulii, și relaţiunele politice alle Romă- 
iei cu Statele vecine, remână neclintite; că, în privin- 
ca, Russiei, otărirea guvernului era a se ţine strict de 
tratate, neputând a o recunâsce ca protectrică a Prin- 
cipatelori, în sensulii esclusivă ce se: încârcă ea a da 
acestui cuvânti, ci cu titluli de amică a Turciei, ca 
şi Puterile ce garantasseră integritatea imperiului ot- 
tomani. 

„În scrissorile adressate de guverni ministrului af . - 
facerilor streine din Franca, și representantelui Repu- 
blicei francese la Constantinopole, se dicea ceva mai 
mult: că Revoluţiunea română dela 11 luniii era o miş- 
care democratică, ce avea să esercite infiuinca cea mail 
salutariă asupra destinelor Ungariei, Poloniei și cellorii 
lalte naționalități. 

„Astfel, capii mişcării rumâne, conservatosi în ochii 
Turcilorii şai Englesilor , se proclamaii revoluționari ta 
Paris.* !) 

*)  Ubicini— opera citată, pag. 181—182,



— 63 — 

Aceste circulare nu puteai figura în î6ea guver- 

“nului de la 48; în Monitori însă aflămii adresa ţărrei 

către Împăratul Russielorii, suscrisă de cetăţeni; Şi cu 

tâtă protestarea dela 11 Lunii a Consulului russi din 

Bvcuresci: contra mișcării române, guvernulii credusse de 

datorie u trimite acea adressă Cabinetului de Peters- 

burg. În ea se menţiona de tratatele dela Acherman şi 

dela Andrianopole, şi de autonomia Principateloră, ba: 

sată pe tratatele Românilorii cn Pârta, la difterite epoce; 

protesta contra Regulamentului, şi declara că, prin Re- 

voluţiunea liniștită dela 11 Iuniii, poporulă şi-a dati o 

lege mai conformă cu interesele Națiunii şi cu progre- 

sele Civilisaţiunii; că mişcarea dela Î1 Lunii nu adduce 

nici o vătămare drepturilor puterilor vecine, şi că capii 

ei chiar sunt o garanţie pentru ordine; că supuind-o cunos- 

cinţei Împăratului, guvernulii crede că o va privi ca 0 

consecincă firâscă a independingei nâstre administrative; 

că, în basa deselor declarări ale Russiei despre simpa- 

tia sa către Români, guvernulii are deplina încredere 

că Împăratul nu va refusa recunâşterea actului pacifică 

de regenerare dela 11 Iuniă; şi în fine, declara că ap- 

pelă despre acâsta la Buropa, puindu-se sub directa ei 

protecţiune, şi invocând ajutorul ei, în cadă da nu se 

recunâşce nuoa stare de lucruri. !) . 

Cu tâte acestea, sircularele guvernului provisoriii 

către Puterile Europei r&masseră fără r&spunsiă. 

Numai Lamartine, ministru affacerilor streine all 

Republicei francese, respunse pe la Agust la o epistolă 

a guvernului; dar priimind'o după eşirea sa din Minis- 
terii, ellii respundea ca simplu cetăţenii şi ca represintantii 

alii poporului; în epistola sa, Lamartine dice: că „ina- 

„inte c'o lună, ași fi putut da, daca nu angajamente, 

„cel puţin presimţimintele politicei Francei către naţionali- 

„tatea a căria regenerare aţi întreprins'o cu atâta cura- 

„gii şi patriotismii ; dar adi, nu vă mai pociii adressa 

„decât urări şi sperange.* ?) 
Represintanţii guvernului nostru lângă unele din Puteri 

1)  Monitorulă dela 6 Iuliă, (No. 3.) 
5  Vedi epistola întrâgă a lui Lamartine în Pruncu Român No. 31.
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nu îyră mai fericiţi decât guveinulii însuși în missiunea lor. 

în Bucuresci, consulii nu recunoşteaii nuoa stare de lu- 

crură; consululii englesii, favorabili guvernului revolu- 

ţionară, mavea curagiă nici eli a 'lă recunâsce official- 

mente. Talaat Efendi, comissaruiii Porții, care se afla 

la laşi, sta în reservă, cu tote promisiunele, date înain- 

te de 11 Iuniii, că Porta este dispusă a susţine mişca- 

rea română contra ori căria interveniri armate. 

În timpulii acesta, consululă muscălesci (Cotzebu) 

protestă din nuoii dela Focșani, printr'o epistolă, adres- 

sată Mitropolitului, cu data din 18 unii, contra acte- 

lor sllegale săvârșite în țârră dela 11 lunii încoa, acte 

prin cari s'aă călcat tratatele, întrun mod flagrant, di- 

cea Consululii; şi anunţa că trupele rușesci ai şi tre- 

cut Prutulă; şi că se dirige către frontieră Valahiei. 

„Adevărulă era, dice Ubicini, că trupele ruseşti, 

cantonate în Bessarabia, trecând Prutuli, în numării de 

12 mii, întrasseră în Moldavia, înaintând, la 16 lu- 

niii, până la Bărladii, duot-deci leghe departe de fron- 

tiera Valahiei. Acestă demonstraţie, fiind rei privită la 

Constandinopole, represintatele Franciei ș'ali Angliei ce- 

rurâ, esplicări D. Titof, represintantele Russiei, care 

respunse că era o neînțelegere; pentru că comandantele 

militarii alu Bessarabiei trecusse peste instrucţiunele s€l- 

le, şi că i se didesse ordinii a evacua Moldavia. Într'a- 

devăr, trupele ruseşci se retrasseră pină la Văslui; şi 

câte va regimente trăcură chiar Prutulă înapoi. Dar acestă 

mişcare fu oprită în urma stirii evenimentelor din Fran- 

cia dela lunii; şi către sfirşitulă lui luniu, armata, de 

occupațiune, urcată la 25 mii oameni, înaintă încetii 

spre frontieră Valahiei“, !) 
Aşa dar, speranca Reacţiunii în Muscali, în Odo- 

bescu şi în Solomon, ce eraii în capuli ostirii, retra- 

gerea. din guvernii fără motivii logicii a D.D. Rosetti șilon 
Brătianu la 17 luniă; corespondinca secretă a boierilor 
din capitală s'a capilor oştiriicu Duhamel şi cu boierii re- 
fugiţi în tabara rusâscă: acestea încuragiară pe Reac- 
ţionarii din capitală, cari încercară attentatulii dela 19 

)  Ubicini, opera citată, pag. 183.
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luniii. Pretestulă era chestia proprietăţii. În adunarea 
ce ţinură pe. facă la Momuliă, în dica de 18 Lunii, pro- 
prietarii trimisseră la guvernă o deputaţie compusă de 
cinci membrii, din s€nuli lor, ca să câră esplicări în 
chestia, acâsta; şi, după o accudare făcută guvernului, 
facă cu Odobescu (care schimba semne cu cei cincă în- 
divigi, dice D. Eliade !) că guvernulii ar fi voindii a des- 
puia pe pro pretari priu art. 13 din Proclamaţiune, ei pro- 
misseră a veni & duoadi în mai mare numără. 

_S6ra, Odobescu, ca şefă alii armatei, propusse a 
presinta guvernului, a duoadi la prindă, Statulii maior 
şi pe officerii din capitală, după datorie; şi la 19 Iunii, 
Odobescu, în numele proprietarilor, arestă gnvernulii, pe 
care'lă: liberă poporulii, cum vom vedea. 

Ă. 

"UNU ACTU DE 'TRĂDARE. 
19 IUNIU 48. 

D.D. Rosetti şi Brătianu fost-aii ei complici ai lui 
Odobescu și Solomon în attentatul dela 19 lunii? . 

Fată ce avem a cerceta în acestii capitol. 
Primul actii de accusare este întroducerea lui O- 

dobescu în. ministerulii de resbellii, în dioa de 11 şi 14 
Junii. Daca D. Rosetti geclină respunierea ordinului D. 
N. Golescu către D. Tel, despre care am vorbit în ca 
pitoluli IV, -apoi nu va putea nega că, după recoman- 
dațiunea sa, Odobescu în numit la ministesulii de res- 
belli şi la 11 şila 14 Junii, după cum am dovedit cu 
No. 2 all Pruncului. Cu ce scopii dar stăruinţa D-lui 
Rossetti d'a manţine pe Odobescu ia ministerulii de res- 
bzilă, când cunoșiea antecedentele stlle fărte echivoce, 
şi conduita sa şi mai echivocă, de'a 11 lunii încoa, 
cum: dice Ubicini.?) 

Fiias Reg nault este și mai esplicitii: 
„Unii vor e justifică numirea lui Odobescu la mi- 

„Disteruli de resbelli prin influinca acestuia nemărginită 

  

I)] Memoriele.D. Eliade dela 1831, pag. 110. 
2) Oporă sa gitală, pag. 183. ,
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„asupra miliției: tactică curi6să şi prea reii calculată. 
„Fiind că nu se preface unii neamică dându-i-se 0 pu- 
„tere: mai mare; ceea ce însemna ai da în mână direc- 
„iunea Revoluţiunii. Nechibduincă ce nu se pote: espli- 
„ca, Odobescu fiind omuli lui: Kisseleft, şi represintantul 
„militari al Ruşilor. Ca completare a acestui contrasti, 
„Magheru era numit la Ministerul de Finance. Pe când 
„se da tote puterile .active unui partisană declarat all 

„Ruşilorii, se paralisa braţulii drepti allii Revolnţiunii, 

„singurul şefii insurgentiă cunoscutii prin bravurele şâlie 
„militare.“ !) | - _ 
| N. Bălcescu ne spune, în Memoriulă seii, că sa 
oppusii, din preună cu D. Al. G. Golescu, la nnmirea 
boerilorii. în guvernă, cu atât mai multii a lui Odobescu, 

în dioa de 14 Lunii. 
Ce este mai curios, D. Rossetti se accusă singur 

despre acesta La 1850 D. Rosetti dicea: 
„lutăea pricină a desunirii și prima nedreptate es- 

te numiiea cellor 19 bărbaţi ce formară guvernul pro- 

visoriii, propuşi poporului la 14 Luniii de către Minis- 

îi. Revoluțiuniă;, ast-fel că guvernulii provisoriii, în locă 

da eşi Wapreptulii. din inspiraţia poporului, fu propusă 

poporului; şi dWaceea :fu neputinciosă, ca tot ce esse din 

s6nulit unei partide,“ ?) 
Dar.D Rosetti uitasse ce disesse la 1848: 
„În dioa de 14 Iuniii, fiind toţi boerii adunaţi la 

prea S. Sa părintele Mitropolitul, îngrijaţi de grabnica 

plecare a Domnului, D. C. A, Rosetti ţinu unii cuvântii 

improvisatii, îndemnând pe boeri la unit sentimentii de 

frăţie cu poporulii, şi arătând poporului că boerii, pier- 

gând prin reformă tâte privilegiurile, şi o parte insem- 

mată a veniturilor lor, merită din parte oare care con- 

sideraţie.* 5) | 

D, Rosetti, uitând astfel celle dise despre boeri la 14 

unii 49, dicea despre aceiași boieri la 1850. 
„La 14 Lunii 48, boierii alergară cu toții la sin- 

  

1) Istoria politică şi socială a Principatelor Dunărene de Rcgnault, pag 

462—463. - 

2)  Vedi Buciumu dela 3 Oet. 186%. . 

3) Appel la tote partidele de C. A. Rossetti, pag. 58. 

1) Pruncul Români dela 11 lunii (No. 2).
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gurulii Domni ce mai aveaii (Mitropolitulă) şi cu'ca- 
puiii legii se sfătuiaii întru fără de legile lor, când 
Poporulii simţi, şi năvăli peste dânşii ca flucsulii mării 
peste gundiele fărmurilor.“ !) 

Daca boierii la 14 Iunit complotaii cu Mitropoli- 
tulă contra Revoluţiunii, (căci ce alt însemnâdă cuvinte- 
le subliniate), de ce D. Rosetti recomandă poporului p'acelle 
gundie alle societăţii, dând Revoluţiunea tocmai pe mâ- 
na Mitropolitului, a Odobescului şacellor lalţă. russofili ? 

După5 celle arătat”, ne este permis,nu a bănui, ci 
a affirma că numirea lui Odobescu, și la 11 lunii şila 
14 lunii 48, în ministerulă de resbellă, numai după stă- 
ruinca D. Rosetti, a fost făcută cu scopii d'a putea, pria 
Odobescu, a se debarassa de Capii mişcării dela Islaz, şi 
anume de D.D. Eliade, Tell şi Magheru, a cărora popularita-: 
te o invidia, remâind astfel stăpânii pe situaţiune 

Allă dvoilea actă de accusare contra D. Rosetti şi 
coalisatuli sei este demissiunea lor cu ducă dille inain- 
tea catastrofei de la 19 lunii. 

Eliaș Râgnault dice: 
„I. Brătianu şi Rosetti propun în consiliulii guver- 

„nului 7p&suri' revuluționare a cărora energie se potri- 
„vea pugiu cu temperamentulii collegilor lor. Supăraţi 
„că nu sunt ascultați, ci își daii demissiunea. Nenororcită; 

” descoperire de discordii intestine, ce trebuia 'să dea 
„sperancă aghenților moscoviți.“ *) 

Cine nu vede că acesta era unii pretesti spre a 
se retrage din guvernă, înaintea catastrofei? Scopuli lor 
era, în cadă de reuşită a Ini Odobescu, d'a reintra în 
guvernii cu cei ce le convenia lor, şa crllege ast-fel 
singură laurii Revolnţiunii; scopul loc era a încrimina 
guvernuli în ochii poporalii ca necapabilă; Vândi'şi tot d'o= 
dată importangă, că adică. dar fi fost ei la guvernit, O- 
dobescu n'ar fi cutedat a face un coup de main; în fi- 
ne, în cadii da face fiasco Odobescn, ei să pâtă. da al- 
larma, având aerulă de liberatori ai guvernului ș'ai Re- 
voluţiunii. Alt-fel, cum să ne esplicămnii retragerea ne-. 
motivată a numiţilor în progioa catastrofei? căci moti- 

  

') Appel la tote partidele de C. Rosetti, pag. 57, 
*) Opera citată, pap. 465—46.
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vulii de neîncredere în Eliade, şi de refusi ali, măsurelor 
revolutionare este unit curată pretestiă. 

Daca boierii din guvernă, ce formaii maioritatea, 
w'aii voit a approba acelle măsuri revolaţionare, enlpa. 
nu era oare numai Rosetti, care, la 14 lunii, i reco- 
mandasse Poporului ca ministrii? Și în locii d'a sere- 
trage, în momente așa de critice, când Consulu muscă- 
lescii ameniuca ţârra cu invasiunea, iar boierii complo- 
taă pe facă în salla lui Momulu, nu era mai logicii, mai. 
politicii, mai naționalii, ca D.D. Rosetti şi Brătianu sait 
să propuie arestarea imediată a Odobescului șa lui So- 
10mon, ceea ce ar fi aprobato maioritatea Consiliului, 
saii, în cadii de refusii, a tace appelii la poporuli din 
Capitală, şi ai destitui după cum 1 a şi numit, reco- 
mandând poporului bărbaţi cari să adopte măsurele_ lor 
revoluționare ? Dar cari craii acelle măsuri revoluțio- 
nare? Ne spune însuşi D. Rosetti. | 

„Guvernuli trebuia a şterge din inimele tuturori 
„arzacle domniei ş'alle neştiincei servici, prin fapte, prin 
„Circuiare şi prin catehisme, 

„Trebuia a căuta schinteiea revoluţionară ș şi legile 
„cele nuoi, nu numai într'o adunare de câţi va 6meni, 
„aleşi şi închiși într'o cameră (Constituanta); ci prin 
„adunarea poporului întregii, adunati în grupe de mă, 
„în capitală, în judeţe şi plăşi: ceea ce a cerut D. Bră- 
„tianu adesea, dar în deşertă. | 

„Şi în locii da mări câmpuli bătăliei, tingend la 
„neatirnarea Naţiei, prin unitatea şi -ardererea tuturor 
„barierelor, făcând din fie-ce provincie o tabără, şi din 
„fie-ce omii unii soldati; Ă 

„În locii la desființa vrăjmaşiă ce din afară şi 
„din întru, lucrând cu Poporulă, îar nu cu Partidele, 
* puind în lucrare mesurele celle mai revoluționare (ter- 
„torismuli?) şi reformele celle mai cuteşlătăre; 

„Noi ne tăvălirăm dece dille în prafulă ce cargea . 
„din scaunulii Domniei, și, spăimântaţi de stafiele imagi- 
naţiei nâstre, fugirăm de Ruși şi de populii,“ :) 

Cât pentru circulare .şi catchisme, cari să lumine- 

  

___ 1: Appel la tote partidele de C. Rosetti, pag. 61 —62.
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de poporul, n'avem nimic de disă: acesta era Şi Sco- 

pulii Revoluţiunii n6stre dela 48, mai alles când eveni- 

mentele din Ungaria şi din Franca prevesteaii că Ab- 

solutismulii av6 a fi triumfătorii peste puţin, Revoluţi- 

unea fiind lovită în inimă de spiritulă egoisticii al ne- 

poţilor lui Atilla, şi de ideile subversive alle Roșşiilor din 

Francia | a ” 

Românii dar trebuia a se sili a manţine ordinea, 

în întru, şa face lumină mare în suffletulii poporului, 

făcânâuilii a câștiga în celle trei luni ceea: ce nu putea 

câștiga cinci deci de ani, preparânduli astfeli pentru 

alte Revoluţiuni; iar în afară, a lumina pe Unguri şi 

pe Rumâni de sub Austria asupra adevărateloriă lor in- 

terese, făcându'i a uni forcele lor asupra neamicolui co- 

mună; căci, cum dice Ubicini, „Russia concentra trupele 

„selle la Prutii, nu pentra Românii din Principate, cari 

„eraii uni puntii în marea cestiune ce se desbăteă în 

„Europa, ci pentru Ungaria, și Italia. 5 - 

„Astfel că, dupd ce guvernuli ar fi vărsat Revolu- 

„iunea ca o convincţiune în inima poporului, săi puie 

„şi armele în mână, (fiind nevoe) şi săi dică: acum 

„cândă ai o credincă, fii gata să mori pentru densa,” 

cum dice Bălcescu.*) ” 
Cât pentru Constituantă, D. Rosetti însuşi o sus- 

ţinusse la 15 Lunii, în Câmpul libertăţii, ca duoă dilie 

înaintea retragerii sâlle; iar gruparea a mii de săteni 

în capitale și prin orașe, n'ariă fi tostii crediă decăt pără- 

sirea câmpului în timpul recoltei, prin urmare, fâmeteă, și 

pâte şi resbellulii civilă sai anarbhia. 
Bălcesen a fost unuli din cei ce saii oppusii mai 

tare la mă&surele revolutionare cum le înțelegeaii D. D. 

Brătianu şi Rosetti. 
„Le am disi, de mai multe ori, ca ne trebue ună 

„guverni energică și tare, dar călăudit de principe de 
dreptate și moralitate, și fără a se tăvăli în sânge.“!) 

Și ce altii propuneaii D.D. Rosetti și Brătianu de 

>  Provinces danubiennes (PUnivers) pag. 182, . 
2) Fragmente despre Gmenii de la 48 do Bălcescu (Buciumu de la 

Octombre 1863). 
*)  Idem.



— 10 — 

cât terrorismu prin măsurele celle mai revoluționare şi 
rerormele cel'e maă cutedătâre? | 
„În fine, când Odobescu Sa oppus, cu arroganca unui 
soldatii russii, cu arroganca omului ce se simte cell 
mai tare, când s'a oppusii la măsura, întradevăr înţel- 
lEptă, d'a concentra oștirea în Capitală, pentru pada or- 
dinei, dicând că asemenea măsură ar displace Russiei, 
pentru ce D.D. Rosetti şi Brătianu, în locii da se re- 
trage din Guvernii. wa propusi îndată arestarea Odo- 
bescului? De ce n'aii susținut pe collegii lor cari ob- 
servară atueci Odobescului. că limbagiulă sei nu era 
„potrivită cu rolulă seii, şi că, daca este amicul Rus- 
siei, e mai onorabilă din partei a se retrage 24) 

» Astfel, dice Regoault, acestă guvernii, abia năs- 
„Când, era sfăşiatii prin retragerea a duoi din membri 
„Sei, și insultati unii neamicii întrodusă în sânulă seii 
„Printr”o nechibduingă.€ (2) 

Nu nechibduinţă, — autorului a voit a menagca 
pote pe culpabili,—ci precugetare, cum vom dovedi şi 
mai bine culpa lor din ceea ce urmâgă. O | 

La 1849 în Paris, într'o adunare de emigrați, Ge- 
„Deralulă Tell, accusând pe D.D. Rosetti și Ion Brătianu 
despre conduita lor neleală în celle trei luni alle Re- 
voluţiunii nâstre din 48, D. Rosetti i reseunde într'o 
brosură întitulată appeli la oamenii cei liberi. Aci se 
află şi accusarea şi apărarea. 

Cedăm parola D. Rosetti. 
Teli — Priiim nişee ţidule, în care tipărită eram 

ei șefii allii oștirii, dar cu condeiulii scrisii Odobescu; 
noi dar hotărirăm să nu mergem în Bucuresci. 

Rosetti — De ce sunt eii trădători daca ai ho- 
tărâtă să nu vii în capitală, pentru că nu te a procla- 
matii ministru de vesbeliit ? Şi de ce sunt eii trădători 
daca, credendu-te capabilă a conmanda D-lui Odobescu 
și oştirilor. fe muniirăm membru ali ali Guvernului și 
şefii ala oștirlor ? Pentru că ştii prea bine că D. Odo- 
hescu era numit ministru, jar nu șefii ali oştirilo* poshă 

* 

  

1) Istoria politică şi socială a Principatelor Dunsrene, de lilias licg- 
| nanit — pag. 466—487, 
3) idem. .
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ce gradurile ce luai şi toţă confrații mărturisescii că'ți. era 

destinati. « ” 

A respunde astfel, este a eluda cestiunea, este a 

o confunda, spre a întuneca spiritulii lectorului, este a. 

respunde ca acellii avocati din Roma care, în loci da 

vorbi de caprele clientului seii, vorbia de bătălica dela 

Canne şi dela Zama. Avocatulii o făcea pâte din vani- 

tate; D. Rosetti însă o face eu precugetare, spre a în- 

curca lucru, şa se putea stricura p'ântre stânci. 

"Să, analisăm respunsurile Dumisale. 

D. Rosetti urma să respungă categorică. affirmând 

sai negând faptulă ce i se impută; ceea ce nefăcânâii, 

dovedesce că e culpabili. 

D. Rosetti atribuie legitima indignare a D. Tell 

pentru actulă perfidii dela 11 Iuniii, o attribue supărărik 

că nu Pa tăcut ministru; -şi conchide că pentru acâsta 

a hotărât D. Tell a nu veni în capitală, fiind că nu Va 

ficut ministru. Nu e causa acâsta; perfidia colegilor sei 

Pa silit a nu veni în capitală, temEnduse de vro cursă: 

temere care sa realisat la 19 luniil. . 

D. Rosetti confundă apoi numirea Odobescului în mi- 

pisteră dela 11 lunii cu numirea sa dela 14 lunii, când 

în cestiune e numai cea d'ânteiii; cu ce sopi oare? 

D. Rosetti confundă apoi numirea D. Tell ca menbru 

allii guvernului, și care: a avut locii la 14 Iuniii, cum 

ne spune Monitorulii No 1 şi Prunculii No. 2, o con- 

fandă dică cu numirea de capii allii. ostirilor și de imi-. 

nistru de resbellă, şi care sa făcut. la 20 uniti, după 
arestarea Odobescului, cum Qovedesqe decretulii No. 44; 

publicată în Monitorulii No. 2, decretii suseris şi de 

D. Rosetti, ca secretari ali Guvernului. Cu ce scopii 

oare confundă, şi aceste duoă numiri? Ca să pâtă dice 

ceea ce a dlisii: că Pa numit pe D. Tellceva mai mult 

de cât Odobescu; dar cestiunea este a şti: daca trebuia 

D. Teli să fie înlocuit cu Odobescu la 11 Iuniii? daca 
trebuia Odobescu să fie şi la 14 Lunii tot şefulii oștirii, 
pe când D. Țel], chiar ca membru alii Guvernului, nu putea 
face nimic “că unii din collegii sei nu erai sinceri, 
secundo, că armata asculta de Odobescu, cum o dice in- 
suși D. Rosetti, şi în fine, că, tocmai după 19 lu-
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niii, sa dat D. Tell comanda ostirii, demoralisată, deja 
de Solomon şi Odobescu. De ce nu se aplică D. Rosetti 
cum ne esplicarăm noi? Fiind că nu e cu fruntea se- 
nină; şi numai cellii cu cugetii re i placii vmbrele şi 
cotiturile; omuli cu cugetul curati vorbesce adevăruli, 
Şi adeverulii e simplă, şi prin urmare, înţeles chiar de 
cei simpli. 

În fine, D. Rosetti susține că D. Tell, şi a luat sin- 
gur rangurile de coionelă şi de generali; dâră D. Ro- 
setti ştie bine că nu D. Tell, ci collegii sei dela gu- 
vernii, în numele Națiunii, i lSa dat acelle ranguri, cu 

„decretele No. 13 și 51, amânduoă cu data din 20 lu- 
niii, amânduoă publicate in Moniturul No. 2. amânduoă 
suscrise de toți membrii guvernului, afară de D. Teli, şi 
de secratarii guvernului, între cari fiigurâdă şi D. Rosetti. 

Fă bine! asemenea apărare nu este ea o accusare 
chiar contra D. Rosetti făcută de însuşi D. Rosetti? 
A falicifica. astfel adevărulii, nu este a se declara sigur 
culpabili ? Jidice lectorul, chiematii adi a se pronunca 
ca Jerii între D. Tell şi D. Rosetti. | 

Dar să continuăm ; şi vă veţi îucredinca pe deplin. 
Tell.— Dar apoi priimirăm știre că suntem numiţi gu- 

vernii, și că să venim în Bucuresci. D. Eliade cerea să 
venim cn oștirea, căci se temea de vrunii comploiii; dar 
n'avu majoritatea glasurilor propunerea sa, și plecarăm, 
fără oştire.“ 

Rosetti.—Îmi pare fârte rei cai uitat, că tâtă lu- 
mea știe, că nai priimit apoi știrea că ești numită gu- 
verni; ci tot pe acelle ţidule, pe care D. Odobescu era 
mumăti ministru. Apoi, de ce sunt eii trădătorii daca 
D-ta, numai când ăudișă că eșcă narmitii guvernă, hotă- 
râși a veni în Bucurescă; şi D. Eliade, din Caracală 
încă, temânduse dc popor, visa la comploturi, ca bă- 
trânulii Galba, voind ca dânsulii să viie cu legiânele s€l- 
le în Capitală? Și se lăuda ca lăsat 0 divisiune de căl- 
lărime, o companie de bravi soldaţi, şi peste 300 doro- 
banţi, ca să viie nearmatiă în bracele. compatrioţilor săi, « 

D. Rosetti confundă și aci, cu intime, lista ti- 
părită a ministerilor dela 11 lunii, cu lista guvernului 
provisorid dela 14 lunii; cea d'ântâiii a priimito D.
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Tell dodată cu ordinulii. No. 2958, espediate la 12 lu- 

ni ; şi cea daduoa, la 15 unii, în dioa plecării sâile 

din Craiova; şi în ambele liste figura Odobescu ca mi- 

pistru de resbelli. Acesta e adevărul, pe care D. Rosetti 

îl falcifică, ca să, întunece mintea lectorului. 

Apoi, cu ce scopii mai repetă cuvintele de mai sus 

că numaă când a vădut că face parte din guvern, atunci 

sa decis D. Tell a veni în capitală? Negreșitii, ca să 

arate pe D. Tell vanitosii. Însă nu vanitatea, ci datoria 

da fi la postulii seii, invitarea cetățeniloră din capitală, 

dorinţa Wa demasca intrigile culpabile elle ambiţioşilorii, 

Şa paralisa planurile criminale alle Reacţiunii, acestea 

Paii silită a veni în capitală; şi, daca i se pote împuta, 

ceva D-lui Tel, este ca respins propunerea D. Eliade, 

da veni însoţiţi de bravii soldaţi ai Pleșoianului şi de 

bravii panduri ai lui Magheru, cu cari ar fi pus în res= 

pectii pe Odobescu şi pe Rosetti, paralisândă astfel at- 

tentatulă dela 19 Lunii. Aşa dar, nu de bravul poporii 

alti Capitalei se temea D. Eliade, când propunea a sa- 

răta la porţile capitalei însoţit de represintanții sateloră 

şi de dorobanţi, soldaţi și voluntari armaţi; nu de po- 

porulii Capitalei se temeaii capii mișcării dela Islază: căci 

acestă poporii a dat destule dovegii de încredere în D. 
Eliade , şi în D. Tell, numinduii de trei ori în guverni ; 
poporuli, iar nu D. Rosetti, căci acesta, prin susținerea 

Odobescului, şi la 11 şi la 14 lunii, a dovedită, cellă 
puțin că încuragiadă comploturile de cari cu drept cuvânt 
se temea D. Eliade: căci 19 şi 29 Lunii ai justi- 
ficat temerea sa. 

Tell, — Ajungem la Bucuresci; și sâra cerurămiă 
să viie oştirea în Capilală, iar Odobesen n'a voit.“ 

Rosetti. — Când ai ăjuns în Bucuresci, propunerea 
d'a se aduna oștirea, şi chiar d'a ne batie contra ori 
căruia ne va ataca, fussesse propusă de Noi, desbătută 
în duoă şedinţe; şi cu tâtă oppunerea D. Odobescu, îlă 
silirăm, îi poruncirăm atât, încât nă a făcut cenoscuti 
că saă și dat poruncile trebuincidse pentru acesta. De 
ce Dumnâta, Domnule generală, şi membru ali guver- 
nului, vai făcută tot ca Noi? De nu ie asculta, de ce 

nulă depărtai numai de cât?.Nu eşti dar dumneta cul-
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pabili că nu sadunară îndată oştirile, cândiă ştii bine 
că Noi și numai Noi pină însfirşiti cerurăm să le a- 
duni, să le. moralisesi, să le revoluţionedi şi să le îm- 
mulţeşei? Și că eii îți scriami proclamaţiile către sol- 
dați? Și încă una, Domnule; daca aveam în gândii să 
tacii unii complotii cu D. Odobescu, cum nu vedi D-ta 
că interesulii nostru era s'adducemi t6tă oștirea, ca să 
vă putem birui şi mai lesne; căci tâtă lumea știe că 

oștirea tremura la comanda colonelului Odobescu. * 
Antâiii, daca D. Rosetti și D. Ion Brătianu, înain- 

te de 16 Tuniti, aii putut intimida întratât pe Odobescu, 
incât acesta asculte de poruncele Dumnlor, spuindule 
că s'a şi dat ordinele pentru concentrare: oștirii în ca- 
pitală, pentru ce la 16 Iuniii n'aă întrebuințat Dumnâ- 
lor aceeaşi autoritate din dioa trecută, ca să silescă pa 
Odobescu a se ţine de angajamentii? Avu oare Odobescu 
mai .pucin curagiii la 15 lunii, facă numai cu D.D. Ro- 
setti și Brătianu, în cât să se suppuie porunceloră aces- 
tora, decât la 16 Lunii, facă cu toţi membrii guvernului, 
cărora ie vorbi cu arroganca unui soldati russii, cu a- 
utoritatea unui dictatori, cu tonulă cellui mai tare? 

Ali duoilea, când Odobescu, silit de D. D. Rosetti 
şi L. Brătianu (Noi şi numai Noi), a făcut cunoscut ca 
dat poruncele pentru concentrarea oştiriă în capitală, tre- 
buia oare Dumnâlor a crede pe Odobescu pe simpla sa 
parolă, ştind că s'a oppus în duoă ședințe, şi cunoşcend 
antecedenteie sslle? Nu trebuia ca D-nii secretari ai. gu- 
vernului, daca erai sinceri, să scrie singuri Dumnâlor 
poruncele șefului oștirii pentru concentrarea armatei, si- 
lind pe Odobescu să le suscriie, șaroi să le și espedie 
îndată la destinata lor? 

Ali tieilea, la 16 lunii, D. Rosetti şi D. Brăti- 
anu, când s'aii vădută dejucați de Odobescu, oppuinduse 
cu aroganță la măsura adoptată de dânşii cu dnoă dille mai 
maint>, pentru „ce p'aii întrebuințat tstă inflninga l6ugă 

colegii Dumnslorii din "Consilii, cari de sigură Mar fi 
susținuti? Astfel, ca, sai să silâscă pe Odobescu a suscrie în- 
dată ordinele ptntru concentrarea oștirii, saii, refusână, 

4



săli silescă a'şi: da demissia, sai să propuie în fine 

și chiar arestarea acelui omii periculosi 2) 
Dar trebuia so facă D. Tell, dice D. Rosetti, căci 

era membru ală Guvernului, pe când ei eram unii simpli. 

seerntarii. Respundem şi la acâsta: că în consilii, D. 

Rosetti avea votii deliberativii, vota ca toți membrii 

Guvernului; şi că majoritatea inclina adesea spre opi- 

niunile D. Rosetti şi D. Eliade, mai alles când Consiliulii 

era completii (2), dar propunerea destiturrii saii a arestă- 

rii Odobescului, făcutii de D. Tell, de D. Eliade sai de 

D Magheru, avea mai puţine sanse de reuşită, decât 

făcută de D. Rosetti: pentru cuvântuli că Domnia sa 

All numisse ministru de resbellă şi la 11 și la 14 lunii; 

pentru cuvăntulii că tot Domnia sa, înainte cu o i sai cu 

duoă, îi: silisse, i porumcisse atăt, încât Odobescu se 

supusse în fine poruncelor D. Rosetti. - 

All patrulea, dacă t6tă oștirea tremura la comanda 

colonelului Odobescu, cum affirmă D. Roseti, pentru ce 

Pa numit de ducă ori ministru de resbellii, adică șefii 

ali oștirii? Nu se temea oare D. Rosetti că acellii omii, 

de care tremura oștirea, va deveni într'o di periculosi 

Revoluţiunii ? Având în mâna Odobescu tâtă puterea ar- 
mată, nu se temea D. !osetti că o va pune ellă întro 

di în serviciul: Reacţiunii? Și nu ne spune însuşi D. 
Rosetti că, chiar în dioa de 11 lunii, când a numit pe 
Odobescu ministru de resbellii, Reacţiunea complota cw 
capulii biserieci contra nuoei stări de lucruri ? 

Ală cincillea. D. Rosetti face împutare D. Tell că 

D. Rosetti i seria, proclamaţiele către soldați. 
| __D. Rosetti era dator a face acâsta, în calitate de 

secretară; şi suscriindule, D. Tell i da dovad ăde încre- 
dere. Dar acâstă sarcină era plăcută D. Rosetti: căci, 
fără, acesta, n'ar fi avut occadiune a scuda pe Odobescu, 
în proclamaţiunea Guvernului relativă la attentatulii dela 
19 Iuniii, despre care vom vorbi indată. 

Allii ş&selea. D. Rosetti dice că, dar fi complotat 

1) “Atară pâte de Mitropolitulă şi de Câmpinânn, cei lalţi toţi, nu ne 
îndoim, ar fi approbată destituirea Odobeseului, ba chiar arestarea 
Ini şa lui Solomon, tocmai fină că maioritatea consiliului era com- 

pusă de amicii D. Rosetti. 
')  Veqi Memuriii Batcesculni din Bueiumu 

Li
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cu Odobescu, era interesulii seii a aduna tâtă oștirea, 
pentru ca să pOtă birui mai lesne. Dar oare Odobescu- 
lui i trebuia, tâtă oștirea pentru ca să arestede pe mem- 
brii Guvernului? Nu. La 19 unii, Odobescu i a ares- 
tat cu câţi va soldaţi și cu câţi va officeri. Interesul 
complicilor lui Odobescu nu era a; se adduna oștirea: căci 
ai anevoe putea conta ei pe t6tă oștirea, care n'avea șefi 
ca Solomon, decât pe regimentulă acestuia, pe care pu- 
tea, conta și Odobescu; altfel, de ce Odobescu s'a op- 
pus cu atâta tenacitate la propunera concentrării oștirii în 
capitală ? apoi, cum că credem că D.D. Rosetti şi 
Brătianu voia sinceramente concentrarea oștirii, când ei 
protesta, chiar depd 19 lunii, contra scadronului Pleșoi 
anului, ce staționa la Palată, pentru ca să întâmpine unii 
alt 19 lunii? 

Ce era dar de făcutii la 16 Lunii în faca amenina- 
gărilor pe facă alle Odobescului, sa intrigelor compli- 
cilor săi? Lăsim a respunde Ubicini, seeretarulii intimi 
allii guvernului din 48. 

„Dictatura ar fi salvat România la 48, sai, de 
„war fi salvato, ar fi mărit-o cel pucin în opiniunea lu- 
„Mii; însă nici unul din cci chiemaţi a dirige Revo- 
»luţiunea română wavea stofa unui dictatori.“ !) 

P6te că, generalulă Tell ar fi avut acea stofă, fă- 
ră angajamentulii luată, înainte de 11 lunii, în senuli 
Comitetuiui revoluționari, şi pe care, ca omii onestii, 
se credea datoră a'lă pădi; dar mai cu smă, fără te- 
merea de resbelli civili, ce Par fi provocatii ambiţiunea, 
unora, intiigele altora, invidia cellor mai mulţi, unite 
cu influinca lui Odobescu șa lui Solomon în oştire, şi | 
cu banii reacţionarilor şai Muscalilor. 

În lipsă de dictatură, nu Sar fi putut forma oare 
unii triumvirat între Magheru Tell şi Eliade? Nu! E- 
liade, slabii şi fricosti Magheru pretenţiosii, Tell cu vo- 
inca sa, de ferii, anevoe sar fi unit acesti trei întriină 
cugetă ş'o voincă. | 

Bălcescu crede că, War fi avut ellă popularitatea 
D,Eliade, ar fi încercat dictatura. 

')  Provinces Danubicnues (Univers) pag. 195.
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„Decât a impiedica d'a face răi, dice istoriculii 

„mostru, maşi fi făcut mai bine să faci ei, fără ei și 

„contra lor? Unii lucru numai mă pâte scuda: nueram 

„destulă de sprijinită, nu avean destulă popularitate ; și 

„eram prea mândru ca să o cersesci, precum făceaă 

„ceilalți (9), şi prea pucin comedianii ca să 0 capătă (ca. 

„Demagogii).“ *) 

Tell. — Veni îndată (la 16 Lunii) demisia D. Ro- 

setti ; şi aduoadi, a D. Brătianu. Noi nu voirăm săi 

lăsăm, îi chiemaiii, îi rugaiit să remâie; dar nu voiră, 

gicând că nu potă lucra cu acestii guvernii. După cese 

dusse D. Rosetti, D, Brătianu îmi qisse: 

— Mută te din Palată. 

-— De ce? 
— Căci nu e bine de Dumneta. 

_—. Dar bine, i disseii, unde să me ducii ? Căci ei 

mam casă. Du-te unde vel voi; şi ținete bine. 

Rosetti — Nu este greii să te urci, dice undeva 

Michelet; ci greul este, după ce te vei urca, să nu te 

ameţesci. Aşa dar, D. generalii, saii că iubita”ți înăl- 

țare tă a ameţit atunci, sai că cu precugetare nu vo- 

iesci a fi sinceră: fiind că dumnâta ştii bine de ce 'mi 

am dat demissia; ştii bine că, înaintea Revoluției, ți am 

spusii. că mam încredere în D. Eliade, bănuindu'li d'unit 

caracterii forte slabi și şovăitorii; și dumneta qi încu- 

rageat temerea mea, neapărându'lii nică de cum, apro- 

bând şi împlini: propunerea mea d'a cere şia stărui să 

viie lângă Durmnsta la Islaz. * 

Ne vom opri la fie care periodii din acâstă apă- 

rare, spre a face observările nsstre, fiind că respunsulă 

D. Rosetti e fârte lungii în cestiunea de facă. 

Daca D. Rosetti n'a avut încredere în D. Eliade, 

chiar din naintea Revoluţiunii, pentru ce nu sa retras 

îndată, ci tocmai cu ducă dille înaintea catastrofei ? Și 

de ce n'avea îucredere în D. Eliade? Din pricina ca- 

racterului seii şovăitorii, dice D. Rosetti. Dar opiniunea, 

D. Eliade era subordinată decisiunii maiorităţil comite- 

tului, astfel că caracterulă şovăitorii al D. Eliade nu 

')  Memoriulii Bălerscului, vedi Buctumu pe 1683.



— 78 — 

putea insufila temeri seri6se D. Rosetti, Ș apoi, până la 
16 Lunii, când D. Rosetti a demissionatii, D. Eliade 
bine meritasse dela patrie; și atăt înainte, cum și după 19 
Junii, D. Rosetti lăudă şi bine cavântă pe D.D. Eliade, 
Tell şi cei lalţi, numindu”i apostoiă ai libertății, ali că- 
Tora nume va trăi vecinică în inimele Românilor (Pruncu 
dela 12 Iuniă); căcă sai pus în capulă sfintei întreprin- 
deri, sacrificând totă peniru sfinta causă a poporului 
(Pruncu dela 17 Iuviă); dupd 19 Lunii, D. Rosetti 
scria-în Pruncul Românii dela 24 luniă, întruriii ar- 
ticoliă intitulată Unirea: „Numnai prin unire vom fi tari, 
„Şi vom putea resista: vrăjmașilor. De nu vom fi sinceri 
„Și gala a jertfi tot pe altarul pătrici, suntem în pri- 
„mejdie a pierde tut ce am câstigat în dillele gloriâse 
»dela 11 şi 19 lunii; să avem încredere în Guver- 
„uuli provisorii ce Pam a les,.. Săl sprijinim din tota 
„puterile pe membrii acestuă Guvern, cari ai jurat să 
„IîNOră' pentru pairie.“ . Retragerea din (Guvern a D.D. Rosetti și Bră- 
tianu fu ca dreptii cuvântii criticată de Popolulă suveranii 
în No. dela 19 Lunii. 

„Când patria se află in celle mai critice momente, 
„(licea acâstă foaie, retragerea cetăţenilor Rosetti şi Bră- 
„tianu din Guvernii nu se pte socoti decât ca a des- 
„binare din aleşii ţărrei; şi dosbinările ai fost tot d'a- 
„una fatale pentru ori ce causă. Când gurernulii cere 
„dela poporă Unirea, pentru ce nu ne dă cil însuşi 
esempluli ? Ai nu dorim toţi binele publică 2? Nu vo- 
„im a ne lăsa într'asemenea cugetări sinistre; şi ne place 
„a crede că cetăţenii demissionaţi se vor grăbi areintră 
„În lucrările Guvernului. Asa e dorinca poporului; şi 
„credem că atunci dă cineva dovedi că apără causa 
„poporului, când îi îndeplinesce dorincele.« _ 
„+ Respuns-aii cetăţenii Brătianu şi Rosetti Ia căldu- 
rosulii appelii de înfrățire ali Poporului Suverani ? Ai 
respunsii; 'dar când? În urma catastrofei; după ce s'a 
vărsat sânge de Românii, sânge sfântă, pentru care D. 
Rosetti a vărsat lacrămi de focă, cari vor cădea grelle 
pe conștiinea vângătorilor, cum dice însuși  Prunculă 
dela 22 Lunii. | |



Încă o observaţie. D. Rosetti na avut incredere nică 

in D. Tell, înlocuindu'lii în ducă rânduri cu Odobescu 

la ministerul de resbellii. D. Rosetti n'a avut încredere 

nici în N. Bălcescu, cum o m„rturiseşce acesta în ope- 

ra sa, citată de noi în atâtea rânduri, şi publicată în 

Buciumuliă pe 1863. 
A 

Aşa dar, nică retragerea D. Rosetti n'a fost provocată 

de neîncrederea în D. Eliade, nici retragerea D. Brăti- 

anu de respingerea măsurelor revoluționare ce propunea. 

Dumnâlor n'aii avut incredere, atunci ca tot Wauna, de- 

cât în aceia ce le adopta opiniunele fără esameni; cu 

totul altulii: a, fost mobilul retragerii D-lor la 12 Iu- 

niii, cum vom vedea la valle. 

Cedăm parola D. Rosetti. 

Rosetti. — „Mai șcii asemenea cam fost numită, 

ca să dicii aşa, fără voea mea (în guvernii): fiind că ei 

credeam că voiii fi mai folositori: patriei ca jurnalistii 

şi ca membru all unui clebii.* | 

Faptele vorboscii din contra: cine putea sili pe D. 

osetti a sta la guvern, fără voea sa? Cu totă neca: 

pacitatea sa, pe care singur o recun6sce 5, dela 1848, 

şi până adi la 1866, D. Rosetti a făcut totulii ca să 

fie- în guvernă; toată lupta a fost pentru plapumă,: cum 

vom dovedi acâsta la loculii sei; şi când estela putere, 

justifică pe deplin propria sa critică. Cât pantru pressă; 

ea a fost, din preună cu Deputăţia, scarra D. D. Rosetti 

și Brătianu 'd'a se urca la putere. 

Rosetti. — „Știl prea bine, D-le generalii, că D. 

Brătianu, în sera sosirii vâstre, a assistat la consiliii; a 

propus, ellă, iar nu Dumnlta, multe măsură revuluţio- 

nare; şi vădeni că, nu numai nulii susţineţi, dar nică 
în băgare de semă nu se iai propunerile selle, trecu în 
camera ccelalti, şi rugă pe D. Voinescu ai scrie de- 
missia, care o şi făcu, approbându'lă, îndemnându tăi să 
se tragă.“ 
val Am respuns la acâsta, când am arătat măsurele Re- 

Iuționare propuse de D. Brătianu, şi cuvintele pentru 

ce le a respinsii maioritatea Consiliului. Vom observa 

1) Appelă la tote partidele; pag. 45.
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aci numai atât: că D. Brătianu, conform angajamentu- lui, trebuia a se suppune decisiunii maiorităţii; prin ur- mare, a sta în guvernii cu toţii pină la sfirșitii; cu at mai mult, că maioritatea Comitetulai nu i era ostilă din sistemă, ci pâte de nevoe, neputând. adopta nice mă- suri ca celle propuse de Domnia sa. 
Cât pentru. celle dise, că Voinescu a încurageat 1e- tragerea sa, acâsta nu dovedeșce alt decât că Voinescu împărtășia opiniunele D. Rosetti şi Brătianu, neavând nică Dumn6lui încredere în alleșii Națiunii; şi discur- sulă ținută în câmpulă Libertăţii, la 15 iuni, de mi- nistru Voinescu, fără voea guveruului (lipsiai patru din Ş6se membrii) şi contra guvernului, dovedeşte că Voi- nescu era ostili D. D. Eliad, Tell și Magheru, după cum erai şi D. D. Rosetti şi Brătianu. 
Rosetti. - - „Ştii asemenea că D. Brătianu nu “(ia vorbit o limbă inisfică; pâte cai luat glasulă cugetului drept cuvintele lui, cari fură forte Simple şi frăţescă: « . că nu e cuviinciosi să şedem în palatulă dunmescii ; nu € frumosi, pentru hrana Suvernului democratii, sa chel- tuiască magistratul 40. sai 50 gal. pe di. „Ș'acâsta o ştiați, fiind că o mai făcusseră'ți şi la Craiova. Și de mai vrei o dovadă, socotelele magistratului spunii că, după 19 lunii chiar, ospegele princiare urmaii; Şar fi urmati ânchă, de nu'ţi diceam că numai întru în palat de nu vor înceta îndată « 
La acâsta am respunsă prinfr'ună articolă într'a- dins, publicatii în Trompetta Carpaţilor dela 26 Mai 1866 (No 426); nu e de prisos însă a dice şi-aci câte va cu- vite pentru cei ce nu vor fi citit acel articolii, 
Cu tote că şederea în palatii a D. D. Tell, Magheru şi Eliade a fost câte va dille, până să, *și găs6scă locu- incă, familliele lor nefiind în capitală ; cu tbte că Muni- cipalitatea Capitalei, ca şi a Craiovei, ca și cea din Ca- 

Tacalit ca și cea dela Slatina, a credut de datorie, din buna, sa voincă, a ospăta câteva dille pe liheratorii patriei, cum. i numia D. Rosetti în foea sa dela 48; să priimim în- să că șederea lor în platii si hrana lor de către Muni- cipalitate, era nepotrivită cu principiele unui guvernă democratii; apoi oare fapta dela Mai 1866 a D. lon Bră-
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tianu, ministru de finance, da iăcui în ministerulă sei, 
cu mobila dela palatiă, se pâte numi faptă potrivită cu 
principiele unui ministru democrată? Când se împută 
cuiva vre: 0 necuviincă, nu trebue să cadă în ase- 
menea necuviince tocmai acella ce critică fapta necuvi- 
incidsă; căci altfel, cu dreptii cuvântii sar putea dice că 
o face de patimă. 

Rosetti. — „Ei bine! Domnule Tell, cum dintr'o 
dovadă „de aniciție tragi o conclusiune de trădare? Cum 
de nu vedi Casemenea bănueli sunt o pată pentru Dum- 
nâta ? Căci, de eram trădători, ne venea mai lesne să 
te lăsăm pe drumulă ce apucaseşi, şi pe care nu puteai 
face o sută de paşi făra te cufunda, precumiă tă ai şi 
cufundat: căci una pote din pricinele. reacţiilor a fostă 
publicaţia ce făcurăţi, unde mă îiscălirăță, fără să știiă 
nimică despre dânsa; şi pe care, neavând curagiulă da 
o susține înainte de dece 6meni ce protestară, trăgând”o, 
ascungând-o chiar; afiară cine sunteţi; şi se "ncuragiară 
toţi cei ce de interesii saii neștiinţă aveati aplecare spre 
Regulamentii. * 

Mai ântâiă, observămi: că bănuelele D-lui Tell 
erai basate, nu numai pe cuvintele semnificative alle D. 
Ion Brătianu, (inută-te din Palată, că nu e bine de 
Dumnâta;, și ţinete bine) 9), dar pe chiar faptele Dumi- 
sale şale coalisatului seii, d'a numi pe Odobescu şi pe 
cei lalţi boieri în Ministerii, fără consimţimântulă Băl- 
cescalui şălă D. Al. G. Golescu ; şi da se retrage. din 
guvernii în predioa catastrofei, fără nici unii motivii se- 
riosii, 

Mai observă: că, daca va fi adevărat (ceea ce nu 
credem) că membrii guvernului ai iscălit pe D. Rosetti, 
fără ştirea sa, în publicaţia relativă la chestia proprie- 
tății, cum de n'a protestat îndată -D. Rosetti în foaea sa? 
Kată unii motivii serios de retragere, făra mai fi silit 
a alerga la motire absurde. D. Rosetti a protestat contra 
multor acte alle guvernului, şi pâte fără cuvântiă; de e- 

  

') Cuvintele qise Bălcescului de D. Brătianu la luliă 1948 affirmă cele 
dise de Domnia sa D-lui Tell. „Brătianu, dice Bălcescu în n:emoriu 

- scă, îmi isse să nu plecă, că mare încredere în Locotenentă; şi Să 
staă spre ai opri da face răi, tără core este hotărită a face oră-ce 
va pulea ca săi surpe,“ 

6
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semplu, contra actului datii de Locotenencă lui So- 

leiman Paşa, (vegi No. dela 29 ulii ală Pruncului 

Română.) 
Cât pentru conduita guvernului, în dioa dela 19 

Tuniii, în faca cellor dece proprietari, a cărora venire 

fu semnalul arestării D. D. Tell, Mageru, Eliade şi cei 

„lalţi de către Odobescu, observăm: că fără a voi a justifica 

guvernulii pentru acâstă faptă, despre care” vom vorbi 

la loculii seii, Reacţionarilorii le trebuia uni pretestă, 

ca și D. D. Rosetti şi Brătianu: acelora, spre a'şi permite 

să. insulte guvernulii şi s%lă amenince; acestora, spre 

a se putea retrage din guvernii tocmai în momentele cri- 

tice, încuragend prin acâsta pe Reacţ.onari. Astfel făcură 

şi la 1862, retrăgânduse din Cameră, tocmai când era 

la ordinea  qillei cestiunea proprietăţii, sub pretestii că 

sunt bănuiţi de capi ai revoltei sătenilor, arestaţi atunci 

la Văcăreşci. La. loculi seii vom desvolta şi acesta. 

Rosetti. — „T& aşi mai ruga tacă, Domnule Ge- 

neralii, simi spui, de nu te iubiam, de nu te sii 

mam(!), de nu te credeam capabilii a salva Republica 

română, cine mă silea să e mumescă membru ali Gu- 

"vernului 2 Spune,. câne te cunoștea atunci, afară de 

noi, ce credeam că te cunâşcem? Insurecția dela Islaz 

era înt'adevii sublimă, dar D. Pleşoianu avea unii 

meriti egali, de și nu mai mare, ca, căpitani allti 

companiei; dar preotuli . Şapcă, ete. ete.? Și vegi, că 

wi proclamarăm membrii ai Guvernului. De ce dar 

credi că erai mai populari decât Dumndlor? Și de 

ce nwți adduci aminte că chiar N. Golescu, care era 

ccllă mai favoritii ali poporului, nu fu numit în Gu- 

verni? şi nici ună glasi, ma protestat. Fii mai pugin 

egoistă; şi vei vedea, în numirea D le, cea mai mare do- 

vadă de stimă din partea lui A. G. Golescu, N. Bălcescu, 

I. Brătianu şi eă: fiind că numai pe cuventulii nostru 

furăţă numiți de populi; mai cu s6mă D-ta, a căruia 

esislincă chiar nu era ânchă ennosculă pînă aci. Ce 
gică! nici pînă în urmă nu te a cunoscutii chiar oşti- 
rea: fiind-că, pe când soldaţii se băteaii, în loc da a- 
lerga în mijloculii lor ca să comandi foci, sai săi o- 
preşci da se jerfi ca nişce martiri, erai închis la
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Palatii. Nu'ţi mai adduci a minte de revolta soldaţilor, 

când îţi diceaii: „că tă ai culcat s6ra maiorii, şi tă al 

„sculat dimin€ca generali-“ Și când Brătianu celli tră- 

dătoră 'ș a pus în primejdie viaca ca să te apere! 

Nu'ţi mai vorbescii despre altele încă; căci credi cai 

vărsat destule lacrime; ca să nu fi uitat cai știut să 

câştigi ura, şi nici odată amorul oștirii; dispreculi, și 

nici cum stima confraţilor Dumitale.“ 

Din acâsta numai, pâte vedea lectoruli imparțiali 

cât de mult orbeşce p'unii omii patima, în cât îl face a 

sugruma raţiunea și consțiinca, făcândulii, nu a vorbi (căci 

vorba sbâră, vorba se pâte scuda) ci a scrie asemenea 

aberraţiuni. | 

_D.B...., ună omi din 48, care a luat parte at- 

tivă şi sinceră în mişcarea regeneraţiunii Române, ne 

dicea deunădi; , 

„Rosetti, ne gicea în emigrație, că, daca ar putea; 

ar face să dispară appelul seă la oamenii cei liberi.a 5 

Chiar daca nu va fi disii D. Rosetti acâsta în 

emigrație , o va cugeta cell pugin, adi, după 16 ani, 

cândii va reciti acea: broșură, în care, silinduse a sa- 

păra contra accusăriloră D. D. Tell şi Eliade, se ac- 

cusă singur. şi într'ună modă cum pai cugetat a o 

face însuşi neamicii săi politică. | 

Dovadă însă că s'a căit pentru acea broșură, este 

că la 1850, peste unii anii, publică o altă broșură, sub 

titlu Appel la tote partidele, urmată, de încredere în 

sine, şi în care se sileşce a îndrepta greşalele din pri- 

ma broșură, cădend însă în alte contradicțiuni, numai 

puciu curi6se. 
D. Rosetti repetă de trei ori, în readurile de mai 

sus, că, fără sprijinulă Dumisale şa cellor lalţi trei se- 

cretari ai guvernului din 48, D. Eliade, D. Magheru şi 

D.Tell n'ar fi fost numiţi în guvernă. - E 

Una din două: ori poporul Capitalei e o turmă 

de oi, pe care îlă pote conduce celiii dânteiii venită, sai 

în poporul acesta, chiar la. 48, era o opiniune publică. 

Daca eca o opinune, formată mai alles de D. Eiiade prin ope- 

')  Broşura din care reproducem passsgele ce criticăm.
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rile şi foile selle publice, D. Fliade era dar cunoscut la 48 
de toţi Românii. D. Magheru era asemenea cunoscut, 
ca şefi de panduri, ce luptasse la 1828, allăturicu Or- 
todocsii, contra păgenilor. D. Tell, presupuind că mict 
esistinca sa chiar nu eră cunosculă penă la 9 Iuniii, 
după insurecția cea sublimă dela Isluzii, cum o numes- 
ce însuşi D. Rosetti, D. Tell, la 14 Iuniă, când sa nu- 
mit în guvernul provisoriii, era şi Domnia sa cunoscutit 
tuturor Românilor; prin urmare, nu D. Rosetti, ci Ro- 
mânii luminați şi patrioți ai numit în guvernii, la 14 
Iuniii, pe capii inişcării sublime dela Islază; şi dovadă 
este numirea de doă ori în guvernii a duoi din tr'enşii, 
contra, voincei pâte a D. Rosetti. 

Dar daca poporulii nu concşt:a pe D. Tell înain- 
te de 9 Iuniii, cel puţin îlli cunoşteaii. membrii Comi- 
tetului, (între cari figurau cei patru secretaii) carili invi- 
tară a le face ondrea să ia parte cu dânşii la mişcarea 
vegeneratorie a României; şi D. lon Ghica ne assigură 
că sabia maiorului Tell a assigurat succesulii Revoluţiu- 
nii dela 48. 

Cât pentru  Pleşoianu, negreşit că merita a figura 
în guvernulii dela 48, mai mult decât unii din boierii 
patronaţi de D. Rosetti; şi, daca ar fi fost sinceri, pe 
Pleşoianu, nu pe Odobescu, Var fi susținut D. Rosetti la 
1+ lunii. Să nu uităm însă ca, maiorulii Tell a pusi 
întâi sabia sa în serviciuli Revoluţiunii; şi ondrea se cu- 
venia mai ântâiui maiorului, apoi căpitanului. 

Daca D. N. Golescu n'a figurati în guvernii la 14 
Tuniii, causa este că figura fratele Dumisale, D. Stefan: 
Golescu; ast-fel că nu puteaii figura duci Golesci în gu- 
vernulii provisoriii dela 14 lunii. 

Daca D. Tell n'a alergat, la 19 Iuniii, în mijloculii 
soldaților lui Solomon, ca săi oprâscă a se jerfi ca niş- 
martiri, causa este, ne spune D. Rosetti, că D. Tellera 
închis la palată de şetulii oștirii; dar chiar liberi de era. 
în acelle momente, era oare sasculte Solomon de D. Tell, 
când n'a ascultat de chiar şefulă seii, care 1 ordonă a 
se înturna la casarmă, şi ellă făcu focii asupra poporului? 

Despre repedea înălțare a D. Tell din rangi de 
maiorii în rangii de generală, ce dice D. Rosetti căt-o
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împuta soldaţii D lui Tell, întrebăm: oare acea înălțare 

nu era meritată? Oare no approbasse însuşi D. Rosetti, 

care suscrissesse decretele Nr. 13 şi 51 dela 20 Lunii, 

şi în care se dice „că t6tă viaţa D-lui maiorii Tell a 

„fost plăcută tuturor, şi că la 9 Lunii a fost unul din 

„bracele celle mai puternice alle României ?* 

Și cine demoralisasse pe ofâcerii oştirei, -care la 

19 Lunii arestară guvernuliă, iar la 28 luniii depusseră, 

demissiunele lor, sub cuvânt că ei nu vor să mĂră pen- 

iru fantasii (Imptând contra Ruşilor)?') Esemplulii D. D. 

Rosetti şi Brătianu, cari dovedeaii prin retragerea lorit 

neîncredere în guvernii, esemplu D. Rosetti şi Brătianu, 

cari patronasseră pe Odobescu ce ordonă arestarea gu- 

xernului, esemplu lor a demoralisat oștirea. 

Cât pentru D. Ion Brătianu, am dori să stim când 

„şi a pus viaţa în periculii ca să scape pe D. Tell? La 

19 Iuniti? Curios lucru! Pe do parte, încuragiadă pe 0- 

dobescu prin retragerea sa ca să facă lovirea dela 

19 Tuniti ; iar pe de alta, alârgă să scape pe D. Tell 

dela arest, nu este acâsta o curată comedie, demnă de 

nişce comediani ca D.D. Rosetti și Brătianu, cum i nu- 

meşce însuși Bălcescu? | ” 

Asemenea farse m'aii nevoe de comentati. Ei bine! 

Din celle relatate, credem că lectorulii s'a convinsit că 

nu D. Tell, ci D. Rosetti, prin falcitatea principielor ce 

profes6dă, prin intrigele şi ambiţiunea sa culpabile , prin 

spiritul sei de esclusivismă, prin invidia şi parţialitatea 

sa, etc, D. Rosettia sciutii câsciga disprețul şi nici o- 

dată stima Românilor, cinceri şi independniți. 

D. Teli. — La 19 Lunii veniră amenduoi în gu- 

vernil. 

Rosetti. — Dumnâla ne af chiemat, D-le general, 

când ai vădut că poporulă nu voesce retragerea nâstră, 

iar nu a duoadi, cum dică. Așa! suntem trădători, fiindi 

că alergarăm îndată la palatii să fe apărăm cu viața și 

mica popularitate ce aveam? Cât pentru mine, îţi spiiiă 

în adevăr, că mă căescii acum, 5 căescii că nu man 

oppusă la numirea vostră în guvern; Cami ascultati 

  

1) Popolulă Suveranti dela 12 Iuniă,. 48.
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îndemnulii, ordinul tinerimeă, şi inima mea numai, iar 
nu prudinţa şi convincțiile melle; şam reintratii în gu- 
vernil. “ 

Fiind că D. Rosetti nu dovedegce că D. Tell Va 
chiematla guvernii, dup6 catastrofa dela 19; şi flind-că 
D. Tell se convinsesse de rolulii ce D D. Rosetti și Bră- 
tianu jucasseră pesub mână în drama dela 19, ne este 
permis a ne îndoi de ceea ce dice D. Rosetti, şa crede 
că D Tell nu mai putea chiema în guvernii pe nişce 
colegi perfidi. | 

Iar daca Dumoâloră sai grăbitii a reintra în gu- 
vernă. causa nu este că ai alergatii a apăra pe D.D. 
Teli, Eliade şi Magheru cu viaga și mica lor populari- 
tale ; ci, vădândă că planuli lorii a cădutii, că ei sunt 
demascaţi, că Odobescu e în pericolii, şi pote i va scăpa 
uni cuventi imprudinte, sai grăbitii a veni la palatii 
ca să depărtese bănuiala de complici occulți ai Odobe- 
scului, şi casă pâtă da Odobescului tot ajutorul possibilii, 
ca secretari ai guvernului; şi tot d'odată, ca aibă şi ae- 
rulii caii fostii liberatorii cellorii arestaţi ş'amenințaţi. 
Corifeii faleei Democraţii ai talentulă a repara greșa- 
lele, devenind adesea din culpabili. martiri; şi din vic- 
time, eroi; astfel că cei ce nui cunosci d'apprâpe. cum 
şi creduli și fanaticii, jură în sinceritatea actelorii lor; 
jură în sinceritatea principilor ce professâdă. Nu fără cu- | 
ventă i numeșce istoricul Bălcescu, carei a cunoscutii 
forte bine, comediani politici. 

Tell. — Ceilă dântâii actă alui D. Rosetti a fost 
o proclamaţie prin care apăra pe Odobescu, şi î6tă o- 
sânda cădea pe Solomon., 

Rosetti. Nu esci sinceri, Domnule Caimacam. 
Aduți aminte, te rog, că, după ce se sfirşiră luptele dil- 
lei, se trasseră toți pe la casele lor; iar et remăsseiii 
veghind tâtă n6ptea pe duoă scaune, când D-ta erailun- 
gită pe canapea, gură 'n gură cu D. Odobescu. Adu'ţi 
amiate că, luând pana în mână, tă am întrebati, pe Dum- 
n6ta, — audi, Domnule membru ali guvernului? -— pe - 
Dumnâta tă am întrebat, că ei nu ştiam cursul pricinei. Ș'ai 
dis D-lui Odobescu: „Spune Dumnsta, Domnul polcor- 
nice.“ D. Odobescu vorbi, sii secretarul scrisseii ; şi



Dumnâta, membru ali guvernului, iscălişi. Acum, spuae, 

care din noi duoă este culpabilă? «Și nu uita că, cu t6tă 

frăgia ce aveai în acellz câsură cu D. Odobescu, am 

dessinut fapta cu colore vii; şi puţinele cuvinte o um 

bră de apărare ce se afă sunt dice Odobescu , De 

este adevăratii saii nu ceea ce gice D. Odobescu, tri- 

bunalulă competentii va hotări.* 

Tell. — Nâptea întrebii de D. Odobescu ce Pa fă- 

cufii să facă acesta? Șimi a gis că, văgând că se tra- 

gi D. Rosetti și D. Brătianu, şi că sunteți neuniţi, etc.“ 

Rosetti. — Ast-fel dar, pentru că D. Odobescu ava 

mai mută pătrundere decât noi, şi vă creţlu incapabilă, 

eii sunt unii trădători? Și daca credi să "mi faei 0 in- 

sultă spuindă că D. Odobescu a dis “avea încredere și 

stimă pentru mine, de va fi adevăratii, află, Domnule, 

că sunt mândru; şi ași dori ca chiar Nicolae să mă 

stime şi să mă respecte. 

„De ce însă nu voiesci să ţii minte că D. Odo- 

bescu a trimis la mine la prăvălie pe D. Lăcustânu cu 

15 soldaţi, de sub comanda D-le, Domnule generală, să 

mă arestede pe mine şi pe D. Brătianu; şi că elliă, scă- 

pândii, adună popululii, arestă pe D. Lăcustânu, veni la: 

palatii, scâsse dela avestii pe D. Stefan Golescu, luă din 

mijloculii soldaţilor pe D. Odobescu, îllii sui sus, şidis- 

se să se arestede şi D. Solomon, care era încă în cui- 

te: comandă fârte prudentă, şi care, de nu vă pierdaţi 

minţile, ș'o repetati şi voi, Sar fi împlinită, ȘI nu sar 

fi vărsat sângele Românilor ; iar ei, fugind din prăvă- 

lie, cu mii momentii mai "nainte, maruncaiii d'inapoiuli 

muci trăsure care m'addusse la palatii, comandai să 

tragă clopotele, să saddune poporulii, şi opriiii pe D. Bo- 

lintin6nu, carele, în entusiasmuli seii, era gata, a'şi de- 

şerta pistâlele în peptulii sentiuellelor; şi primejdia în 

care craţi sar fi făcut pâte seri0să. Ă 

„De ce ai uitat că, în acelle momente, litterile ti- 

pografiei melle se prefăceaii în glOnce, şi să 'mpărțeaii 

la populi; şi celle ce mai remasseră, le întrebuințaii a- 

duoadi st vă laudă pe voi 2 Nesocotituli! 

Tell. — Când D. Odobescu era la arestă, D. Ro-
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setti și Brătianu eraii pe tâtă dioa de câte 10—15oră 
la densulii . | 

Rosetti. — Pe onuoareaţi de soldată, jură că nu 
te miri singurii de bogăţia şi fertilitatea imaginaţiunii ce 
avuşi în acestă sublimă 'acusație? E! Domnule! nici pe 
Dumaţta chiar n'aşi fi putut să te văi de 15 ori pe 
Gi. Și însfirșit, cu tote că m'ași fi putut duce forte desi, 
wam fost însă la D. Odobescu decât de 5 sai 6 ori 
peste toti; ș'acâsta, numai când in'a chiemat, sai când 
m'ați trimis voi.“ 

“Aci, ca în t6tă apărarea sa, D. Rosetti eludâsă ces- 
tiunea. o .incurcă într'o fraseologie obscură. | 

În locii d'a respune categorică, affirmând sai ne- 
gând celle dise de D. Tell, D: Rosetti respunde că O- 
dobescu avea încredere şi stimă în Domnia Sa, iar pe 
guvernii îllă credea necapabili, că D. Rosetti afost a- 
restată cu 15 soldaţi *) de sub, comanda D. Tell); şi 
că D. Brătianu a scăpat dela arestii pe D. Stefan Go- 
lescu 5). 

Confusiunea, ideilor ar fi o probă de culpabilitate, 
daca actele n& ar lipsi. 

Trecem peste t6te, şi venim la proclamaţiunea de 
„la 19 despre care vorbeşce D. Tell. 

„În nâptea dela 19 spre 20 Lunii, qice Bălcescu, 
„între alte acte, guvernulii face și o proclamaţiune prin 
„care se scuda Odobescu. Refusând a 0 suscrie, am si= 
„lit pe Rosetti a viri în proclamaţiune că aceste scu- 
>dle sunt după flisa Odobescului, iar nu opiniunea gu- . 
„vernului.& 4) | 

În proclamaţiune se dicea, între altele: 
„Colonelu Solomonii disse Colonelului Odobescu: că 

„trei din membrii Guvernului (Eliade, Teil şi Megheru) 

1) În Pruncul Romântă dela 22 Iuniă, D, Rosetti dice e'a fost arestată cu 
12 soldaţi ; dar acesta nu face vimic; eeea ce ne interesedă este a 
şti daca arestarea ce ameninga pe D. D. Roseiti și Brătianu era se- 
ridsă ; fiind că, din câte cunâscem, suntera dispuşi a crede că era o , Jucăne, cu scopii d'a depărța bănuelele ce planaă asupra lor ) Neadevăr; fiind că la 20 Iuniă s'a dat D-lui Tell comanda oștirii, cu decretulii No. 44 publicat în Monitorul No. 2 

3 De ce numai pe acesta, când erai arestați şi D.I, Eliade, Magheru, A Tell, N, Bălcescu şi N. Golescu? 
Memoriulii Bătceaculu: din Buciumu pe 3863.
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»voieşeii să piardă ţârra; și D. Odobescu, orbită în 

„acellă minutii de dragostea ţsarrei, porunceşce să 

„viie duo râte de soldaţi, cu cari axestă pe membrii 

- „Guvernului. D. Solomon însă, care pote : era pusă de 

„vrăjmaşii ţerrei să facă rescâla, vădând că D. Odo- 

„bescu porunceșce a slobodi della arestii pe membrii 

» Guvernului, a comandat foci... | 

„De şi ese deosebire mare între greşalele acestor 

>duoi colonel, sai pusii la arestii şi se vor da în: ju- 

„decată... 
„Vă adducem însă aminte că aţi jurat pe că opulii 

„libertăţii că pedpsa cu mârtea numai este, și că Hris- 

„tos a dis; iartă le lor, Domne, că nu știi ce facă.“ ') 

Noi nu "ne mirăm de loc de stăruinca D. Rosetti 

a disculpa pe Odobescu; mirarea nostră este cum Vaii 

putut suscrie o asemenea proclamaţie DD. Tell şi E- 

liade (Magheru n'a suseriso), contra, cărora anume sa 

făcut reacţia dela 19? Nu putem altfel esplica condu- 

ita, celor duoi membrii ai Guvernului provisoriii, în ces- 

tiunea de facă, decât că sai suppus otăririi majorităţii 

Consiliului Dar atunci D. Magheru de ce n'a suscris 0? 

Ei bine! D. Mageru merită lauda. Daca nu la 1], daca 

nula 14 Lunii, la î9 Iuniii însă, când perfidia era flagrantă, 

angajamentul fatală trebuia rumptii, ca acţiunea Gu- 

vernului să r&mâie liberă, spre anu se mai putea ascunde 

nimeni după paravanuli angajamentului. Am dori să se 

“ esplice D.D. Tell şi Eliade în cestiunea acesta: căci altfel, 

vor trece de stupidi, cum le gice Bălcescu. 

Astfel redactată acâstă proclamație, nu este ea dre 

o curată pledoarie făcută de Guvernii în favârea Odo- 

pescului? Fără cuvintele, după cum ice *) pe care D. 

Rosetti sihhi le-a adăogat, pentru ca scudele Odobescu- 

luă să nu fie luate ca opiniunea Guvernului, cum dice 

Bălcescu, prin proclainaţia aceca nu se disculpă ovare 

. Odobescu pe deplin, făcând să cadă t6tă culpa, tâtă pe- 
d6psa, numai asupra lui Solomon? Prin cuvintele dela 
sfirşit, că este deosebire mare între greșalele cellor duoi 
coloneli, că pedepsa este desființată, şi că Hristos ordonă 

') Publicată în monitorulă Ne. 2. 
2) Puse după cuvintele orbitiă de dragostea ferrei.
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iertarea cellu păcătos, nu este o indulgenţă ce re- 
clamă Guvernulii provisoriă în favorea culpabililor de 
înaltă trădare? Dar fără ajutorulă poporului, oare li- 
beratorii patriei şi Revoluţiunea chiar n'ar fi fost anu- 
late? Şi pentru ce atăta indulgincă către Odobescu? 
Oare fără ordinulii şefului oștirii, venea Solomon cu cel- 
le ducă râte de soldați? Și cine a ordonat arestarea 
Guvernului? Și daca Soldaţii aceia erai beţi '), na 
putut fi şi colonelul Solomon? Și ca astfel, cine e a- 
devăratulă culpabilă ? 

Ş'apoi, cum să ne esplicăm întârcerea D.D. Rosetti 
şi Brătianu în guvernii, tot așa de grabnică ca și retra- 
gerea lor, şi fără nici o invitare,... şi după ce Odobescu a 
făcut fiasco? ?) Cum să ne esplicăm stăruința D. Ro- 
setti, şi ca secretarii şi ca publicistii, da disculpa, cu 
ori-ce preță, pe Odobescu, încriminândii numai pe So- 
lomon? Cum- să ne esplicăm nişce contradicțiuni flagrante 
în cestiunea de faţă? De esemplu: 

În appeluiă la 6menii liberi, D. Rosetti dicea la 
18349 : „adăogând în proclamaţiune cuvintele dice Odo- 
bescu, cuvinte d'o umbră de apărare, sunt trădător pen- 
tru acâsta 2% | 

Am vădut că nu dela sine a adăogatii D. Rosetti 
acelle duoă vorbe, ci sint de Bălcescu 

În appelulii la tâte partidete (pag. 61) D. Rosetti 
dicea la 1850: 

„N'o cunoscă încă bine rescâla D. D. Colonel O- 
„dobescu şi Solomon; prin urmare, nu potii vorbi aţă 
„despre acea rescdlă; fatală însă din oră-ce puntii de ve-" 
„dere, ea fu cu atâtii mai fatală că, prin attaculii lor, 
„ei siliră poporuliă a sagăța cu totă înima de trupul 
„junghiată şi provisoriii, care la 19 Lunii pierdu cu 
„lotulă și mica schinteie de viacă ce mai avea într'en- 
„Stil. * 

Cum n'a cunoscutii D. Rosetti r&sc6la dela 19 lu- 

') După cum afârmă D. Eliade în Memoriele s€lle dela 1851, pag. 115. 
1) Prunculiă Român N. 4 (22 lunii) dice că causa retragirii lori din 

guvernă este că socotisseră missiunea lorii împlinită ; dar la 
1849, în appelulă la Gmenii liberi, D. Rosetti dice că n'a avută în- 
credere în D. Eliad, şi D. Brătiacu, că nu i sa luat în sâmă 
măsurele revoluționare, !
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ni, când în Prunculă dela 22 Iuniii 48, o descrie în 

tâte amăruntele ei? apoi, căvintele de mai susii sub 

liniate nu sunt elle oare o părere de răii pentru nereu- 

şita cellor duoi coloneli la 19 lunii? Altfelii, poporul 

mar fi fost silit a mai susţine acellă corpi morti, nu- 

mitii gvvernii provisoriii! Fără attaculi colonelilor, cor- 

puli acella: muria de sigur, dice D. Rosetti; dar la 30 

Iuniii şi la 28 luliă, se dovedi că e viii acellii corpi; 

căci în Eliad şi în Tell, nu în Demagogi, avea poporulii 

încredere ! | 

în Memoriele intime dela 1855, alle D. Eliade, 

publicate sub numele D-lui Rousso, acesta dice că într'o 

i la Brussa, la anulii 1849, în audulă mai multor e- 

migraţi din coteria D. Ion Ghica), D. Alexandru C. Go- 

lescu as fi declarat că conspirația dela 19 luniii fusesse 

urdită de mai toți membrii Comitetului revoluționarii, 

scopuli loră fiindii a înlocui pe Tell, pe Eliade şi pe 

Magheru cu Odobescu şi amicii conspiratorilor. 

Şi tot D. N. Rousso dice, în aceeași operă, că la 

1853, preotulii Anastasie, unulii din oamenii mişcării 

nâstre de la 48, a mărturisit la Brussa emigraţilor d'a- 

colo: că D. Alex. C. Golescu îl însărcinasse, în predioa 

lui 19 Iunii, a face propâgandă în poporii contra D.D. 

Eliade, Tell şi Magheru, esagerând calităţile D. D. Q- 

dobescu, Creţulescu şi consorţii.”) 

D. Eliade afirmă în Memoriele sâlle de la i85l 

(pagina 121) că Solomon a declarat D.D. Eliade, Ma- 

gheru şi Tell că D.D Rosetti şi Brătianu erai amesti- 

caţi în complotulii dela 19 lunii. . 

Dintre membrii Comissiunii însărcinată după 19 

lunii cu procesulă lui Odobescu şi Solomon, afară de 

căpitan Ciocârdia. judecătorulii de instrucţiune în acest 

procesi, şi Col. Pleşoianu, şi maior Mavrocordatii. cari 

ai încetatii din viacă, cei-lalți membrii trăesciă;, şi anu- 

me: maior Racotă, căpitani Serurie, căpitan Ciocârlani, 

5) Şi anume: Nenişoră, Apolionie, Marin Serghieseu. Toranu, A” Manu, 

A). Zane, |. Ionescu, P. Perez, Bălcescu et. vedi opera Suplement 

ă Fhiîstoire de Regnault, par N. Rouss0. 

)  Suplement â histoire de Regnault, pag. 70—71.
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căpit. Hagiopolu şi căpitani Dimitrescu 1); declare «ei, în 
interesul adevărului, ceea ce ştiii în cestiunea de facă, 

Să coppiem acum şi câte va passage din revista din 
întru a Pruncului Română dela 22 Lunii, scrisă negre- 
şit de D. Rosetti, fiind că aflăm în ea stilul şi espres- 
siunele chiar din proclamaţiune; şi nefiiud suscrisă, pri- 
veşce Redacţiunea. 

„Dumnedeii e cu noi, frați Români!.. 
„O trădare infernală se urdisse împotriva libertă- 

„ţii, a dreptăţii şa frăţiei; dar Dumnedeii, care la 11 
„Dăa sprijinită, năa apăratii şi la 19; şi libertatea, 
„dreptatea, frăţia, ai triumfat. — Aii triumfată, și vor 
„triumfa în veci improtiva uneltiriloră viclene, îm proti- 
„va acellorii înrăutățiți vrăjmaşi ai patriei, cari sEmă- 
„Hă zavistie și meunire, și culegi ura şi  disprefulu 
nației.,.. 

„ Să îndrăsnâscă Idra discordiei -să mai ardice 
„Capu, — capu seva sdrobi ca la 19 Iunie; şi atunci, 
„vai! vindătoriloriă patriei! De ar tăcea Gmenii, sar 
paridics pietrele ulițeloriăi, și ar striga răsbunare împro- 
„va loră..... . 

„A duoa di după abdicaţia și plecarea fostului Domn 
„George Bibescu, începusse aici a se forma nişte par- 
„tide, nişte cltburi, cu scopuri reacționare?) Omeni se- 
„toși de zavistie, orbiți de pismă, boldiţi de un dubii 
înfernală ; 6meni egoiști, cari pe aprâpele lori îllă pri- 
„Vescă ca pe un dobitocii, dar nu ca .pe un frate; 6meni în 
„Sfirşitii ce nu merită numele de Români, se siliră în totă 
„Chipulii a băga intrigi între cetățeni, a strica unirea și frăţia 
„lor, a întărita unii improtiva altora, răspindind feluri de a- 
„Cusații mingin6se împrotiva guvernului: provisoriii. Cea 
„Wântiiii cercare de reacție o tăcură la 14.a duna la 15 
„De câmpu libertăţii?), aceste ducă cercăr, remasseră za- 
„darnice, precum şi atreea de la 19 Iunie, care însă era 
„multi mai seridsă şi multi mai primejdidsă; căci am 
„VEdutii frate armată împrotiva fratelui săi, am vădutii 

. 

  

1)  Namiţi cu decratulă N, 73. publicată în Monitorulă No. 2. 
*) Prunculii uu vorbesce de nici ună clubă înainte de 22 Iuniă. ) Ara duveiii că acesta era provocătă de oamenii ordinci, nu de rea- Cționari. spie a protesta contra numirii D. S. Creţulescu,
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sânge vărsatii, sânge curati, sânge nevinovată, sânge de 

Română, sânge sântiă, vărsatii pentru patrie; am v&dut 

acesti sânge, şi am v&rsatu lacrămi de fociă, care vor 

cădea grelle pe conștiinca vândătoriloră. 

„Colonelul Solomon, găsindii pe Colonelul Odobes- 

cu îi gisse: că trei dintre mădulării guvernului proviso- 

rii vor să piardă ţârra; iar D. Odobescu, dindă prea 

iesne credământă vorbelorii viclene alle Domnului 

Solomoniă, şi, cum dice, orbitii în acellă miaută de 

iubirea "patriei, poruncește se viie duoă râte de soldaţi 

şi pune pe mădularii guvernului la arestă. Acestă ares- 

tiiire. se făcea cu înșelăciune: căci officerii credeai că 

suntii porunciţi ca să complimentede pe guvernul pro- 

visoriii, şi nu ciinoștâii nimici din celle proiectate. În- 

dată dupe arestuirea guvernului, Maiorii Lăcustenu, cu 

vre o doi-spre-dece soldaţi, armaţi cu puşcă, alergă cu 

sabia scâsa pe poduli Mogoşdii ca să prindă pe D. D 

C. A. Rosetti și 1. C. Brătianu; cu tâte că ei de două 

dile (socotindu'și missia împlinită) se trasseră din 
guvernulă provisorii; ei însă scapă şi ajungi la palati, 

unde începusse popolul a se aduna. Acollo D. Odo- 

bescu este silitii a porunci să se slobâsă mădularii gu- 

vernului dela arestă, să se retragă soldaţii la casarmă, 

şi postul dela caraulă să dea pușcile şi amuniţia în mâ- 

na popolului. ” | 
„D. Solomon însă, allii căruia planii mergea mai 

departe, şi care — precum. tote ne facă a crede '), era 

pusi de vrăjmaşii țerrei să facă o răscâlă și să com- 

promiță causa nâstră în ochii Europei,—vâgdândă aceste 

porunci neaşceptate, văgind că totii popolulii se ardică, 

şi că planul seu w'o să isbutâscă, comandâsă focii; şi 
Soldaţii, neştiindii ce este pricina, şi supuşi disciplinei 

militare, ascultă păcătâsa comandă. Șepte cadavre că- 

dură 2); șepte 6menă, morți pentru libertatea, pentru pă- 

  

') Care tâte? Noi nu stim nimic, De ce nu le dăpe facă? D. Rosetti 

face âin Odobescu ani cepill fără minte, şi din Solomon untă hai- 

ducă de codra. Nu luăm pe garanţie pe nici unul. Constatămii lucru. 

27 D. Eliade dice 9 cadavre, şi vr'o dece răniți. Vedi Mewmoriele s6lle 

de'a 1851, pag. 115.
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tria lor); şepte suflete staii astăgi în naintea lui Dumne- 
deii, și rănile lori singerînde vorbescă și păresci - 
înnaintea cellui vecinicii pe Colonelul Solomoni, 

„care săvirşi acestii omoriă, care își că/că jurământul pă- 
cută în câmpul libertății, şi care de tot popolul, este 
hulit, şi marcati cu numele de trădători şi vângătorii. 2)* 

Din piesele reproduse în acesti capitolii, lectorulii 
își pote forma convincţiunea sa în privinga adevăraţilor 
antori ai reacţiunii dela 19 lunii 48.. 

Cât pentru noi, cari cun6scem adi d'apprâpe pe 
complicii lui Odobescu, opiniunea, n6stră în cestiunea, de 
facă este formată, și avem curagiulă a declara: că 
D. D. Rosetti şi Brătianu ai participată pe sub mână 
la reacţiunea dela 19 lunii; astfel că le putem aplica 
cuvintele ce D. Rosetti aplica lui Odobescu şi Solomon 
la 22 Iuniii în No. 4 allii f6ei sâlle dela 48: 

> Sângele nevinovati dela 19 Lunii pirasce înain- 
tea lui Dumnegeii pe acei oameni egoistă, cari, orbiţi de 
pismă, s6măna zavistia şi neunirea, călcând Jurămentuli 
lor pentru a'și satisface o culpabilă ambiţiune. 

FINE LA VOLUMUL 1. 

  

')  Ambiținnea mesehină a unor egoisti a provocată acea reacţie, în care s'a vărsat sângele ce strigă resbhunare! 1) Dar Odcbeseu nu, 'şi a căleat oare jurământul ? Eli nu este trăaă- toră? Fără poporă, Rumâniea şi Revoluţiunea n'ar fi fost tratate la 19 după cum fu la 30 Iuniă, şi ca după 13 Sept. 48?



"ÎNSCIINȚA RE. 
Din lipsa mijlâcelor pecuniare, ne vedem siliți, cu 

părere de reii, a suspende aci lucrarea nâstră, 
Vom continua dar publicarea acesţei opere în bro- 

şure decâte 5—7 c6le, dând pe fie-care anii, daca vom 
fi încuragiați de publicii, câte duoă sai trei broșure. 

Opera întrâgă va forma cinci volumuri, din care: 
Cellă d'ântâiii va conţine lucrările capilorii mişcării în 

; celle trei luni alle Rovoluţiunii dela 48. 
Cellă d'ali duoilea, lucrările lori din emigrație. 
Cell d'alii treilea, actele lor dela 1857—1859. 
Cellii d'ali patrulea, conduita lor sub Vodă Cuza. 
Cellă d'ali cincelea, Revoluţiunea dela 11 Febr. 66. 

—— an Dort — 
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