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CORESPONDENŢA CONSULILOR. ENGLEZI DIN PRINCIPATE 

1828 — 1836 

DE 

IOAN C. FILITTI 
Membru corespondent al Academiei Române, 

  

Sedinta dela 9 (22) Maiu 1916. 

După cum n'au fost cercetate arhivele rusești pentru atâtea amă- 
nunte interesante ce trebue să cuprindă despre istoria Principatelor 
în sec. al XVIII-lea și al XIX-lea, tot astfel au rămas neatinse până 
acum arhivele englezești din cari sar puteă culege iarăş multe 
Ştiri nouă despre istoria noastră mai ales în sec. al XIX-lea. 

Nu e dar fără preț broşura confidențială, atât de rară astăzi, pu- 
blicată în Iulie 1878—adică pe vremea congresului dela Berlin—de 
ministerul de externe al Marei Britanii sub titlul de (1) «Corespon- 
denţă privitoare la organizarea principatelor dunărene, 1828—1836». 
Broșura cuprinde rapoartele consulului englez din Bucureşti, E. L. 
Blutte, dela 9 Maiu 1828 la 26 Sept. 1834, și puţine rapoarte ale 
urmaşului lui Blutte, Robert G. Colquhoun dela 26 Iunie 1835 la 
4 Dec. 1836. Din cuprinsul broșurii se vede că nu toate rapoartele 
acelor consuli au fost publicate, cărţile verzi, albastre sau de alte 
fețe fiind de obiceiu, prin iînsăş natura lor, incomplete. In schimb, 
sunt strecurate prea puţine rapoarte ale ambasadorilor englezi dela, 
Viena și Constantinopol, atâtea cât trebue pentru a ne deşteptă cu- 
riozitatea fără a o satisface. 

(1) Correspondence respecting the organization of the Danubian Principalities, 1828— 

1836.. Printed for the use of the Foreiyn office, July 18978. Confidential No. .3666. 171 pa- 

gine. Rapoartele sunt, firește, datate cu stilul nou. In text, am transformat datele în 
stil vechiu. Un exemplar din broşură, la, Minist. Afacerilor străine, Dosar 68. 
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Din rapoartele lui Blutte se vede că inteligența lui eră mărgi- 

nită. Nu pătrundeă rostul evenimentelor ce se petreceau sub ochii 

lui. Nu se bucură de multă autoritate față de fruntașii români sau 

ruşi din Principate și, om simplu se pare, nici nu veniă prea des 

în contact cu ei, deși spre deosebire de colegii lui aproape nu pă- 

răsi Bucureştii (1). Eră lipsit astfel de multe mijloace de informaţie 

şi rapoartele lui se resimt de nepregătirea acestui agent pentru un 

mediu de intrigi în care nu se puteă descurcă decât o pătrundere 

fină de care eră lipsit. El culege fără discernământ toate svonurile, 

le transmite pe dată guvernului său pentru a le desminți a doua zi; 

poartă, Rușilor o ură neîmpăcată și tenacitatea lui în a raportă cele 

mai slabe speranţe, curând spulberate, de evacuarea Principatelor 

nu sunt egulate decât prin conștiințiozitatea cu care dă seamă de 

vexațiunile ce îndură supușii englezi din Principate, mai ales ionieni. 

Altfel stau lucrurile cu Colguhoun. Acesta eră sosit la București 

in Martie 1835 (9) și aveă să rămâe la noi un sfert de veac (3). 

Rapoartele lui sunt mult mai interesante și este de regretat că, tocmai 

acestea se opresc dejă la 1836. 

Rapoartele lui Blutte sunt adresate ambasadorilor englezi la Viena, 

lord Cowley până în August 1831, I'orbes apoi până în Fevruarie 

1832, în fine F. Lamb până în Sept. 1834. Rapoartele lui Colqu- 

houn sunt indreptate către W. Fox Strangways, ambasador la Viena, 

sau către vicontele Palmerston. 

Voiu examină acum ce contribuţii nouă aduce publicația engleză 

pentru cunoașterea vremii dintre 1828 și 1836. 

Campania dela 1828—1829. Ocuparea Principatelor. 

Convenţia ruso-turcă dela Akerman, încheiată la 25 Sept. (7 Oct.) 

1826 (4), explicativă a tratatului dela Bucureşti din 1812, cuprindeă 

pe de o parte consimțământul Rusiei la cele hotărite încă dela 1822 

  

  

(1) Consulul francez Lagan, înlocuitorul lui Hugot nu se inapoiază din Sibiiu decât la 

9721 Maiu 1830, însoţit de Moisson, consul la laşi. Lagan, spre a evită nouă scrisori de 

acreditare, se prezentă ca locţiitor al predecesorului său și aduce numai o adresă a acestuia 

în acest sens către divan (Blutte, 21 Maiu 1830). Consulii austriaci Timoni și Wallenburg 

nu sosesc decât în Fevr. 1833. Timoni n'aveă nici el berat ci numai o scrisoare de re- 

comandaţie din partea lui Metternich către Kisseleff. Blutte zice că amândoi erau năs- 

cuţi în Pera și rude cu Minciaky (Blutte, 2 Noemv. 1832, 18, 22 și 25 Fevr. 1833). 

(2) W. Fox Strangways, ambasador la Viena, c. ducele de Wellington, 19 Martie 1835. 

(3) Filitti, Domniile române sub Regulamentul Organic, ed. Acad. Rona. Buc. 1915, pag. 101- 

(4) Doc. privitoare la renașterea României, i, 310.—Acad. Rom. Ms. 3704.
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de Poartă cu privire la domniile pământene, iar de altă parte re- 
înnoiă, Rusiei dreptul oficial de imixtiune în afacerile interne ale 
Principatelor menite a aveă doi stăpâni în loc de unul. Domnii de- 
veniau niște unelte în mâinile consulilor ruși, iar dispoziţia privi- 
toare la «regulamentul general» ce urmă să se întocmească «pentru 
îmbunătățirea stării Principatelor» conţineă germenul viitoarelor «re- 
gulamente organice» ce aveau să se elaboreze în curând sub in- 
fluenţa rusească. 

Convenţia dela, Akerman nu se ocupă de chestia grecească, năs- 
cută la 1821, şi a căreia rezolvire rămâneă pendentă. Prin tratat 
special incheiat la, Londra la 6 Iulie 1827, Franţa aderă la acordul 
anglo-rus din 1826 privitor la această chestiune. Incidentul dela 
Navarin, care urmă, puse însă din nou focul la pulbere. Turcia în- 
chise Marea, Neagră vaselor ruseşti și, prin firman din 20 Dec. 
1827 (1), făcu apel la fanatismul musulman. Teroarea, pe care tre- 
cutele ocupaţii o justificau pe deplin, se răspândi în Principate. Noul. 
consul general rusesc la Bucureşti (2), fost fecior al lui Capodis-. 
tria dacă credem un raport francez (3), Minciaky, ale căruia ,func- 
ţii la Constantinopol încetaseră dela numirea ca ambasador rusesc 
la Poartă a lui Ribeaupierre, se sili în zadar să liniștească spiri- 
tele (4). Primise ordin să arate domnilor că Rusia eră garanta in- 
stituțiilor din Principate şi că cea mai mică abatere. dela drumul 
hotărit de tratate puteă să le procure «o zi de amarnice păreri de 
rău» (5). Consulul Prusiei, Kreuchely (6), puteă, cu drept cuvânt, 
scrie la 27 Fevruarie 1828 ambasadorului prusian la Țarigrad, 
Miltitz, că consulul general rusesc este «marele resort şi Domnando 
(secretarul) roata motrice a maşinii...,. Nimic nu se face fără 
consimțământul lor» (7). Nesiguranța sporiă pe fiecare zi, cum 
își puli da, seamă urmașul lui Miltitz, Canitz, în trecere prin Bu- 
curești spre Constantinopol la începutul lui Martie. 

  

  

(1) Hurmuz-torga, X, 442, n. 2.— Ac. Rom, Ms. 1030, f. 150. Firmnanul fusese precedat 
de o scrisoare a marelui vizir c, Nesselrode, 12 Dec. 1827, 

(2) 28 Iulie 1827 —lunie 1835. | 
(3) Hugot, consul fr. din Ian. 1823 până în Martie 1830, e. Polignac, 7 Oct. 1829. Ra- 

poartele consulilor francezi au fost ţipărite în colecţia Hurmuzaki, vol. XVI (până la anul 
1824) și XVII (dela 1825), ! 

(4) Hurmuz. X, 433, 437, 439, 441. 

(5) Rap. Consul. la Acad. Rom: 

(6) Dela moartea lui Ion Marco până la 1834. Hurmuz. X, LIV. 
(7) Hurmuz. X, 441—3,
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Domnul muntean Grigore Ghica speră că conflictul se va aplană. 
Cavalerul de Gentz, confidentul lui Metternich (1), printr'o scrisoare 
din 1 Ianuarie 1828, îi luă însă orice nădejde: «Ar fi, scriă el, o 
nerozie a crede că Rusia va da înapoi». Insemnă a mărturisi că 
Austria se va mărgini a privi neputincioasă. La 18 Fevruarie Gentz 

adăogă: «Cheia purtării prezente a Porții se găsește în convingerea 

ei fatală că nici o concesie, nici un act de supunere, oricare ar i, 
n'ar puteă dezarmă proiectele ostile ale Rusiei. Ea se teme de a 

fi atacată din nou pentru neexecutarea convenției dela Akerman». 

Şi într'adevăr, această executare nu fu începută decât de Ruși 
chiar, după intrarea lor în Principate. O altă scrisoare a lui Gentz 

dela, 31 Martie e şi mai explicită: «Rusia nu se va opri. A mers 

prea departe pentru a mai puteă retrogradă.... Aştept pe fiecare 

zi stirea că împăratul a plecat la oaste (2)».- Consulul francez FHu- 

got scriă și el ministrului La Ferronnays, la 4 Aprilie 1828: «La 

Bucureşti teroarea cuprinde spiritele. Domnul care până acum se 

opuneă oricărei plecări a boierilor, a revenit asupra acestei hotă- 

rîri...., Deci.... femeile pleacă spre Câmpulung și alte locuri vecine 

cu Ardealul pentru a puteă păși mai ușor în câtevă ceasuri pe 

pământul austriac». In cele din urmă, față cu numărul tot cres- 

când al cererilor de autorizări de plecare, Ghica Vodă începu a le 

refuză (3). 
Se înţelege cu atât mai lesne ca Rusia să nu fi dat înapoi cu 

cât nici o putere nu-i sta în cale. Anglia dezaprobă cu vorba. 

Franţa, eră în simpatie cu Rusia. Austria eră sau se făceă că este 

înșelată asupra adevăratelor intenţii ale Rusiei, iar Prusia voiă să 

păstreze bune relaţii cu vecinul dola răsărit. După ce expune ast- 

fel starea Europei, Gentz într'o scrisoare din 7 Aprilie 1828 con- 

chide că «altă scăpare pentru Turcia nu mai este decât voința 

providenței sau moderaţia spontanee a împăratului rusesc». Țarul 

spusese contelui Zichy: «E departe de mine gândul vreunei spo- 

riri de teritoriu... Vă repet.... că nu pot suferi.... pe Greci... [i 

consider ca supuşi în revoltă făţişă împotriva suveranului lor le- 

gitim. Nu voesce desrobirea, lor... N'am nici o intenție de întindere 

teritorială... Voesc numai pacea, fericirea 'internă și prosperitatea 

(1) Filitti, Corespondenţa Domnilor şi boierilor români cu Metternich şi cu Gente. Ex- 

tras din An. Ac. Rom. 1914. 
(2) Scrisorile lui Gentz în Prokesch-Osten, Depâches incdites du chevalier! de Gente 

Paris 1876—7, 3 vol. ” 

(3) Hurmuz. X, 443,
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negoțului poporului meu. Pierderea imensă pe care această ra- 
mură a industriei o încearcă prin măsurile luate de Poartă, pro- 
vocaţiunile nesfârşite...., neexecutarea tratatului dela, Akerman, mă 
silesc să trag spada.... Nici o piedică nu mă va face să dau îna- 
poi, chiar dacă urmarea... ar fi prăbuşirea imperiului otoman». 
Dintr'o depeșă ulterioară (1) — din Noemv. 1828 — a lui Pozzo di 
Borgo, ambasador la Paris, reiese că una din cauzele răsboiului a 
fost și teama Rusiei ca Turcia să nu se întărească prin reformele 
proiectate de sultanul Mahmud. Știind deci că nici o putere nuse 
va opune mersului lor spre. Țarigrad, Rușii însărcinară pe Paskie- 
vici să sfârșească conflictul cu Persia încheind tratatul dela Turc- 
manciai și, având astfel mâinile libere, dădură manifestul dela 23 
Aprilie 1828 (2), în care acuzau pe Turci că îndeamnă la răscoală 
triburile din Caucazia, că închid Bosforul negoţului .european, că 
dețin vase rusești contrar art. 1 şi 30 din tratatul de comerţ dela 
1783 şi art. 7 al convenției dela Akerman, că secvestrează încăr- 
căturile pentru a le vinde apoi pe prețuri de nimic și, în fine, că 
proclamaseră răsboiul sfânt. Cât timp nu eră vorba de anexiuni, 
Austria se dezinteresă, de neințelegerile dintre Rusia şi Turcia. O- 
cupația Principatelor, cu această rezervă, n'o îngrijoră prea mult. 
Metternich nici nu vorbește în memoriile lui (3) de aceste împre- 
jurări decât ca de niște simple operaţii inilitare. Mai eră însă și o 
cauză hotăritoare a inacțiunii Austriei, eră starea ei de nepregă- 
tire. «Niciodată, scrie Metternich, (Rusia) nu s'ar fi aventurat atât 
de ușor într'o întreprindere ale cărei urmări erau greu de pre- 
văzut, dacă ar fi avut să ţie seamă mai serios de Austria». In- 
imun raport către suveranul său la 9 Octomvrie 1829, cancelarul 
austriac propune reforme ca «să ne luăm locul în lumea nouă». 

* 

Blutte se află la București (4) când la 25 Aprilie (7 Maiu) 1828 
o divizie rusă trecu Prutul la Sculeni din ordinul mareşalului 

(1) Reprodusă după Portofolio în Elias Regnault, Histoire politique et sociale des prin- 

„cipautes danubiennes, Paris 1855, pag. 157. 

(2) A fost precedat de o scrisoare a lui Nesselrode c. marele vizir (14 Aprilie) ca răs- 
puns la scrisoarea acestuia din 12 Dec. 1827 (Ac. Rom. Ms 323, f. 135). 

(3) Ediţia Klinkowstroem. Paris 1881, vol. 1V şi V. 
(4) La Iași funcţionă un delegat, Udritzky până la Maiu 1830 (Blutte, 3 Maiu 1830), apoi 

Ptait până la 22 Ianuarie 1832, apoi Britzi până în Septemvrie 1833, în fine grecul M, 
Papanicola,
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Wittgenstein (1) și intră la lași în aceeaș zi. Domnul Moldovei, 
Ioniţă Sturdza, e dus sub escortă în Basarabia. Baş beșli aga e 
făcut prizonier. Aga orașului e pus sub ordinele colonelului rus 
Barozzi. Supravegherea finanțelor e încredințată lui Pisani, — fost 
consul dela 1818 ia 1826 și numit acum consul la lași în locul lui 
Lelly, — sub controlul consilierului -de stat rus Alexandru Sturdza, 
fiul celui dintâiu guvernator al Basarabiei (2). Comitele Pahlen, po- 
reclit «fiu de asasin» pentrucă tatăl său ucisese pe ţarul Paul |, 
numit şef al administraţiei centrale provizorie a amânduror Princi- 
patelor, institui la lași un divan săvârşitor compus din mitropolit, 
hatm. Alecu Ghica, hatm. Răducan Rosetti, vorn. Mihalache Sturdza 
și hatm. Const. Balș. Pavel Pisani fu numit cocârmuitor comisiei 
îndestulării obștești» împreună cu vist. Iordache Catargi și vist. 
“Alecu Sturdza (3). 

Anţegarda rusească, comandată de generalii Geismar și Roth 

porni spre Bucureşti. «La această veste — scrie la 28 Aprilie ban- 

cherul-baron Meitani consulului austriac Fleischhakl de Hakenau (4) 

care trecuse munții cu o zi înainte, ca și colegul său dela Iaşi 

Lippa (5), lăsând geranţa secretarului Liehman, — toți Turcii au 

fost cuprinși de o mare frică și, departe de a se mai gândi la 

o invazie în 'Țara-Românească, li se păreă că văd dejă pe Ruși 

la porţile cetăților lor». Grigore Vodă Ghica, sfătuit de Gentz, 
părăsi Bucureştii în ziua de 10 Maiu st. n. ora 2 dimineaţa (6). 

Meitani povesteşte plecarea: «Domnul nostru a fost foarte afabil 

cu toți boierii... A numit caimacam pe mitropolitul. Acesta ca și 

mai mulţi boieri l-au însoțit până la barieră. Mai toți au vărsat 

lacrămi» (7). Aflând de fuga lui Ghica, generalul Roth trimise un 

emisar care-l ajunse de pe urmă la Câmpulung şi-l hotări să revie 

în capitală unde va fi la adăpost de orice primejdie (8). Tot de pe 

(1) Proclamaţia lui, din Vadul lui Isac, 29 Aprilie, Ja Ac. Rom. Ms 1080, f. 149.— Doc. 

Renașt. |, 308.— Hurmuzaki, $. K, 328. — Correspondence, 2, 

(2) Hurmuzaki, X, 447, n. 6. 

(3) Manolache Drăghici, Ist. Moldovei pe timp de 500 de ani, laşi 1857, II, 175—6. 

(4) lan. 1810 — Sept. 1832. Plecând, încredinţează divanului averea și siguranţa supu- 

Şilor austriaci, amintind că şi boierii găsiseră în împrejurări grele «un asile săr et tran- 

«quille sous Vegide du gouv-t paternel de S. M. He et R-le Ap-que». (Hurmuz. X, 612. 

Arh. St. Adm. vechi, No. 270). Blutte iea direcţia poştei austriace. 

(5) Blutte, 9 Maiu 1828. 
(6) Hurmuz. X, 446. 

(7) Arh. St. Cond. 117, f. 109, 
(8) Hurmuz. X, 445.



845 CORESPONDENŢA CONSULILOR ENGLEZI DIN PRINCIPATE. i 

drum, generalul Geismar scrise la 29 Aprilie mitropolitului Grigore, 
dându-i încredințări liniştitoare și rugându-l să transmită omagii 
banului «Barbo de Vacaresco, comme ă une ancienne connais- 

sance» (1). Ruşii intră în București la 30 Aprilie, 3 și 4 Maiu 
1828. Cartierul general se aşează în casa Romaniti (2), azi Mini- 
sterul de Finanţe. 

Pahlen porni şi el dela Iaşi la Bucureşti. La Buzău îl întâmpină 
clucerul Barbu Ştirbei care fu nurnit, cu acest prilej, mihmandar 
al oștilor rusești în locul log. Mihalache Cornescu (3). Sosit la Bu- 
cureşti la 10/22 Maiu, Pahlen se instalează în casele Căminarului 
Alecu Filipescu pe care Colson trebue să le părăsească. Maiorul rus 
Marente e numit, la 11 Maiu, polițmaister al Bucureştilor, «ca să în- 
deplinească îndatorirea aceasta în temeiul pravilelor ce sunt pentru 
polițiile ain lăuntrul Rusiei», sub înaltul control al generalului 
Kaufman (4). Cornescu refuzând a primi agia în aşă condițiuni, di- 
vanul desemnează pe Costache Cantacuzino, ca «răsplătire (?) pentru 
cele mai mari slujbe ce au arătat în vremea ce au fost deputat la 
corpusul ot Brăila» (5). 

Indată ce Rusia hotărise răsboiul împotriva Turciei, instrucţii fu- 
seseră date mareșalului Wittgenstein cu privire la ocuparea şi or- 
ganizarea Principatelor (6). Domnitorii Sturza și Ghica fiind fost 
aleşi din boierii locali fără participarea Rusiei, contrar tratatelor». 
trebuiau îndată îndepărtați, «lăsându-i să locuească unde vor voi 
în Principate». Aceşti principi «și-au atras prin purtarea lor ex- 
trema nemulţumire» a ţarului. Prin convenția dela, Akerman, «sunt 
hotărite multe îmbunătăţiri pentru amândouă Principatele, cărora 
nu li s'a făcut încă nici un început», printre cari și «regula ale- 
gerilor viitoare la Domnie». «Locul şi autoritatea principelui, în 
ultimul resbel, sau atribuit președintelui amânduror divanurilor, 
ce se alege de autoritatea imperială şi fiindcă el în totdeauna, 
președeă în laşi, de aceea la București se numiă un vicepreșe- 
dinte, după alegerea și întărirea comandantului suprem. Aceeaş mă- 
sură, trebue întrodusă acum, şi cu o singură schimbare că preşe- 

(1) Ark. St. Cond. 111, î. 130 v. — Brbiceanu, 15. Mitrop. Moldovu, 431—8, 

(2) Hurmuz. X, 447. 

(3) Cond. 117, f. 119. lorga, Știrbei- Voda, II, 643, 
(4) Blutte, 16 Maiu 1828. 

(5) Cond. 117, f. 161. 

(6) Hurmuz. Ş. 1*, 333,
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dintelui să i se dea numirea de preşedinte plenipotenţiar». Pentru 
acest post, ocupat provizoriu de generalul Roth (1), a fost ales Pah- 
len. Sub ordinele președintelui, instalat la București, se aflau: vice- 
președintele dela Iași— consulul general Minciaky numit în Fevruarie 
1828 — ; divanul săvârșitor sau împlinitor; divanul judecătoresc; 
adunarea, obștească a divanului numită și adunarea nobleţei, iar mai 
târziu, în timpul lui Kisseleff, obştea sau ocârmuirea divanurilor (2). 
In teorie, ocupaţia rusească «n'au zmintit nici un lucru din cele 
mai nainte întocmite, ci au întărit legiuirile, dreptăţile şi prono- 
miile țării a rămânea neclintite» (3). In Țara-Românească divanul 
săvârșitor se compune în: lan. 1829 din Ilarion al Argeşului, Barbu 
Văcărescu, banul Bălăcianu, Iordache Golescu, vornic D. Bibescu, 
vistier Alecu Filipescu și-un Rus, maiorul Nojin pentru chestiile pri- 
vitoare la îndestularea oştirilor (4). 

Cu toate asigurările date, cu toată scrisoarea, liniștitoare pe care 
„Nesselrode o adresă din Bolgrad la 25 Maiu 1828 divanului din Bu- 
curești că scopul împăratului «nu este şi n'a fost niciodată de a-şi 
întinde stăpânirea în dauna provinciilor vecine» (5), populaţia fugiă 
spăimântată știind bine că Principatele vor servi de bază de apro- 
vizionare a trupelor rusești. De altfel adresa (6) lui Wittgenstein, da- 
tată dela Capitan Pașa 17 Maiu, către divanuri, din ordinul ţarului, 
eră lămurită. «Conform cu voinţa împăratului—soriă tot atunci Pah- 
len divanurilor — caut pe cât! îmi stă în putinţă să ușurez sarcina 
ce apasă asupra ţerii, veghiând cu îngrijire ca rechiziţiile să fie 
împărțite în mod echitabil între toate clasele societăţii». Populaţia 
trebue să-și îndeplinească «datoriile» contribuind astfel la «realizarea 
intenţiilor părintești ale împăratului» - și asigurând deci patriei 
folosul binefacerilor ce vor izvori din continuarea înaltei ocrotiri a 
Rusiei». Țara- Românească fu silită să încheie un împrumut de 10 mi- 
lioane lei vechi, plătibil câte un milion pe an, pentru întâmpinarea 
cheltuelilor oștilor împărăteşti (7). 

(1) Arhiv. Stat. Cond, 117, f. 154 ve, 
(2) Ibid. £. 130 ve şi 223 w, 

(3) Zbid. f. 121. 

(4) Arkiv. Si, adm. vechi, No. 343 roşu din 1831. — P. Moldova, Manolache Drăghici, 
Isi. Mold. |, 115 — 6.— Anexa I: adresa lui Pahlen c. divanul săvârşitor al Moldovei, 4 
ian. 1829. —Jeltuhin reorganizează la 23 Maiu 1829 divanul Țerii-Româneşti şi la 25 Maiu 
pe al Moldovei (Blutte, Anexă la rap. din 15 lunie 1829 și Anale parlam. L, p. WI, pag. 224— 8), 

(5) Ac. Rom. Ms 1080, f. 164.--Hurmuz. $. I*, 331.— Vaillant, La Romanie, | N, 344. 
(6) Hurmuz. $. I*, 331, 

(7) Zid. 331—2. Intervenţia lui Pisani pe lângă mitrop. Moldovei pentru aprovizionări 
în Erbiceanu, |. e,, 280.
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Asediul Brăilei, început îndată, se prelungi până în 17 lunie 
1828 (1). Dunărea e trecută în Iunie pe la Isacea (Satu nou), trupele 
rusești atacă Șumla unde se distinge Kisselef — şi asediază Varna. 
Varna cade, dar Silistra, ţine în loc pe generalii hoth, Langeron şi 
Riidiger. La 24 Aug. divizia generalului Repninski pornește din oc- 
șani spre a trece Dunărea la Hârșova în ajutorul trupelor ce ase- 
-diau Silistra (2). In Părţile Olteniei, bandele turcești începeau a se 
retrage fără a da de lucru generalilor Langeron (numit în curând 
comândant militar șef al amânduror Principatelor) şi Geismar cari 
stăteau în defensivă la Craiova (3). Orașul Turnu eră încunjurat de 
trupe ruseşti: garnizoana nu eră decâtţ de 400 oameni. In primăvara 
"1829 rechiziţiile de lemne continuau pentru facerea pontoanelor (4). 
In fine, în noaptea de 6 Fevr. 1829: Rușii, sub comanda genera- 
lului Malinovski, trec Dunărea ingheţată, pe la Nicopole, fără ca 
“Șapan-oglu, comandantul ture, să opue rezistență. Cantități mari de 
cereale se cară spre Hârşova, Călărași şi alte: depozite de pe Du- 
năre. Pontoane se 'construesc și la Galaţi..E vorba să se cumpere 
cai din Ardeal și cereale din Bucovina (5). 

Cu pregătirea campaniei de primăvară e însărcinat mareșalul Die- 
bici care reușise să înlăture po. Wittgenstein învinuindu-l de a duce 
răsboiul cu puţină energie (6). Lucrările împotriva, Silistrei sunt con- 
duse acum de generalul inginer Borg. Cetatea eră apărată prin tranșee 
pe cari Blutte le numește cun fel de excavațiuni subterane cari 
servesc de locuinţă soldaţilor și rezistă ghiulelelor». Pare copilă- 
rească astăzi isprava generalului Geismar care în noaptea de 27 
spre 28 Maiu 1829 trecând Dunărea, iea prin surprindere fortul dela 
Rahova și capturează 5 tunuri, 5 drapele și face 500 prizonieri, 
printre cari și un pașă (7). Turcii opuneau în genere destulă re- 
zistenţă. In Iunie asediul Rusciucului continuă, condus de generalul 
Krasovski. Kisseleff blocă Giurgiu, Pahlen eră destinat să reinceapă 

  

(1) lorga, Acte şi fragm. II, 12.—Papadopol-Calimah, în An. Ac. Rom. Seria II, î. IX 
(1886—7), pag. 71.-Freiherr von Moltke, Der Russisch-birlischa Feldzug in der europă- 
îschen Tiirkei 1928—1829. Ed. 1 1845, a 2-a 1877. — P. publicaţiile de polemică militară 
între contele de Tolstoi și Victor Magnier la 1829, vezi Fililţi: Domniile române, bibli- 
ografia, sub acele nume. 

(2) Blutte, 12 Sept. 1828, 
(3) Blutte, 15 Sept, 1828. 
(4) Blutte, 9 Fevr. 1829. 
(5) Blutte, 20 Fevr. 1829. 

(6) Drăghici, L. c. II, 176—8. 
(7) Blutte, 23 Fevr., 27 Martie, 12 Iunie 1829,
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asediul Silistrei (1). Trecerea Balcanilor în August și căderea Adria- 
nopolului (2) grăbiră în fine încheierea păcii care fu semnată la 
2/14 Sept. 1829. Dar chiar după aceasta se găsesc comandanţi turci 
cari să continue rezistența. Cuciuc Ahmet pașa refuză a predă 
Giurgiul până nu se vor schimbă ratificările (3). Kisseleft îşi îndreaptă 
divizia asupra Gabrovei pe drumul Rusciuc-Adrianopol și ocupă defi- 
leul Balcanilor la 2/14 Oct. Generalul Geismar se așează la Vraţa, 
jumătate drum între Rahova şi Sofia, pentru a împiedică o even- 
tuală, juncţiune între trupele marelui vizir şi ale pașalelor din Scu- 
tari și Vidin. Nu se poate ști, adaogă Blutte, întru cât diferitele 
svonuri despre spiritul răsboinic al unor căpetenii turcești sau 
chiar despre un complot pentru detronarea sultanului sunt înte- 
meiate sau puse în circulaţie de Ruşi pentru a justifică continuarea 
campaniei al căreia ţel ultim eră Țarigradul (4). General Geismar 
ocupă Sofia în Oct. și pornește asupra Filipopolei. Pașa dela Rus- 
ciuc refuză trecerea emisarilor trimişi din București la Il Oct. 
pentru a vesti pe Kisseleft la Gabrova de moartea în acea zi a 
generalului Jeltuhin (5). Drumul Giurgiu-Rusciuc-Gabrova eră atât 
de nesigur, încât noul consul francez la Dardanele, d'Aubray, tre- 
bue să-şi urmeze calea prin Piua-Pietri-Varna-Adrianopole (6). 

* 

Pentru ca pacea dela Adrianopole să se poată încheiă, fusese 
nevoie de intervenția puterilor occidentale îngrijorate de intenţiile 
Rusiei. Diplomaţia austriacă se sforțase, neputincioasă, a, dovedi că 
întreprinderea rusească eră o greșeală chiar din punctul de vedere 
al intereselor ruseşti (7). Alianţa europeană din anii 1813 și 1814 
se desfăcuse, socotiă Metternich (8), din cauza Angliei la 1823, și 
efectele ei fuseseră distruse prin acordul anglo-rus dela 1826, la 
care se alipise şi Franța la 1827. Această triplice făcuse jocul 
Rusiei în dauna intereselor colective ale Europei. Cancelarul aus- 
triac voiă să revie la înţelegerea celor cinci puteri «pentru con- 

(1) Blutte, 6 Iulie 1829. 

(2) Blias Regnault, 1. c., 163. 
(3) Blutte, 12 Oct. 1829. 
(4) Blutte, 16 Oct. 1829. 

(5) Hurmuz. X 449, n. 4. — Papadopol Calimah, 76. 

(6) Blutte, 30 Oct. 1829. 

(7) Memoriile lui Metlernich, IV, 49%, 

(8) 1bid., 602.
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servarea sănătăţii publice». Asupra Angliei cade vina că imperiul 
otoman se află scos de. sub garanţia, colectivă a Europei şi că 
Europa este amenințată de «liberalismul politic» (1). «Rusia este o 
putere veșnic în stare de voinţă (toujours voulant) şi, deci, veşnic 
neliniștită (inquicte)» (2). Austria voiă «restabilirea unei stări de 
pace generală pe care statornicele noastre sforțări n'au putut s'o 
mănţie» (3). Toate svonurile cari puteau însuflă Rusiei temeri de 
a continuă răsboiul, erau primite cu bucurie de Metternich. El 
scriă: «O nouă şi mare greutate aşteaptă pe Ruși în 1829; e slei- 
rea și ruina totală a, celor două Principate dunărene. O adminis- 
trație fără pereche a distrus acolo cea mai mare parte a izvoa- 
relor. de bogăție pentru prezent și pentru viitor. Câmpiile au ră- 
mas necultivațe şi vitele de jug necesare aprovizionării nu se 
mai găsesc». Metternich voise să provoace o alianță europeană 
înpotriva Rusiei, și la începutul anului 1829, credea că reușise să 
convingă pe Nesselrode că nu va mai aveă de luptat numai cu 
Turcia şi că trebue deci să se apropie de Austria (4). Când Die- 
bici trecu Balcanii, îngrijorarea Austriei crescu. «Excludând teri- 
toriul european al Turciei, scriă Metternich, de sub garanţia ge- 
nerală a Statelor europene, sa făcut o mare greşeală. A doua 
greșeală, mai gravă prin urmările ei, a fost de a subordonă.... 
afacerile Turciei bunului plac al marelui și puternicului ei vecin. 
Până unde e hotărită Anglia să impingă această indiferență ? 
E dispusă, da ori nu, să considere ceeace mai rămâne din impe- 
riul otoman, ca pus sub privegherea politicei europene? Voi-va 
ea, pe cât voim noi, conservarea acestui imperiu? Austria nu ţin: 
tește și nu va ținti niciodată să se întinză în dauna vecinilor ei. 
Impăratul nu cere nimic dela nimeni, dar trebue să dorească, pe 
temeiul unei bune credințe reciproce, ca alţii să nu se bizuească, 
tot făcând încălcări, pe ceeace nu se poate numi decât comple- 
zența europeană». Căderea Adrianopolului costă deci mult pe Met- 
ternich (5). Un raport din 14/26 Sept. 1829 (6) al ambasadorului 
englez din Viena, lordul Cowley, către contele de Aberdeen, ana- 
lizează, instrucţiile pe cari cancelarul austriac le-a dat atunci am- 

(1) Ibid. 59%. 
(2) Memoriile lui Metternich, IV, 529. 

(3) Dbid. 515. 

(4) Ibid. 582.— Gervinus, Histoire du XIX-e siăcle, XV, 181. 

(6) Ch. de Mazade, La guestion d'Orient en 1828, în Revue des deux Mondes, 1 Iulie 1887. 
(6) Correspondence, pag. 16. .
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basadorului dela Constantinopol principele Ezterhâzy. La Viena, con- 

diţiile puse de guvernul rusesc pentru încheierea păcii păreau fa- 

tale pentru neatârnarea Turciei, lăsată la placul Rusiei. Concesiile 

pe cari Rusia le ceveă în Asia mică erai de natură a îngădui ori- 

când armatelor rusesti să pornească asupra 'Țarigradului. Stipulaţiile 

privitoare la Sârbia constituiau un «stat independent, formidabil 

prin spiritul răsboinic al locuitorilor». Atât este de adevărat, dacă 

mai trebuiă o dovadă, că Sârbia este statul a căruia întărire n'a 

putut niciodată conveni Austriei, pentrucă se află în calea aspi- 

raţiilor ei orientale. In fine, ocuparea Principatelor române pe timp 

de zece ani păreă lui Metternich tot una cu alipirea lor către Rusia, 

pentrucă —zice cancelarul — «oricine cunoaşte politica moszovită nu 

poate crede că după o atât de lungă ocupaţie Rusia va consimți 

la evacuare». Tot atât de dăunătoare intereselor sultanului erau so- 

cotite la Viena și dispoziţiile cari îngăduiau generalului Diebici să 

nu evacueze teritorul turcesc decât după plata despăgubirilor datorite 

negoțului rusesc, iar generalului Paskievici să-şi păstreze poziţiile 

militare timp de 8 luni după ratificarea, tratatului. Metternich eră 

de “părere că toate puterile aveau deopotrivă interes la păstrarea 

neatârnării imperiului otoman ca făcând parte din sistemul general 

așezat la 1814, chiar şi Prusia care până în ultimul moment își 

exprimase încrederea desăvârșită în cuvintele pline de cumpănire 

ale ţarului Nicolae. 
Tot atâţ de interesant este raportul din 3/15 Sept. 1829 al am- 

basadorului englez din Constantinopol Sir R. Gordon către coniele 

Aberdeen (1). Ni se dă textul instruoţiilor (2) pe cari Poarta le tri- 

misese plenipotenţiarilor ei la Adrianopole încă dela 31 August (12 

Sept.). Sir Gordon arată că articolele proiectului de tratat; nu se po- 

trivesc cu spiritul împăciuitor manifestat de țar în diferite rânduri, 

nici cu declaraţiile categorice făcute de Diebici maiorului Kiister și 

generalului Miiifling (3) puţin mai nainte de prezentarea proiectului. 

Sir Gordon, încrezându-se, sfătuise chiar pe Poartă să primească 

condiţiile ce i le va pune împăratul rusesc. Ambasadorul englez in- 

sistă în raportul său asupra clauzelor din proiect privitoare la pre- 

lungirea ocupaţiei rusești în Rumelia cu 6—8 luni după încheierea 

păcii, iar în Principate pe un termen de 10 ani, așă că caceștea 

(1) Corespondence, pag. 16. 
(2) Anexa II. 

3) Trimis extraordinar al Prusiei la, Constantinopol încă din lulie 1829.
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trebue privite ca pierdute pentru totdeauna de Turcia». De sar 

admite proiectul rusesc, ar însemnă a reduce imperiul otoman la- 
teritoriul din jurul Constantinopolei și «e greu 'de crezut că aceasta 

n'ar fi fost intenţia celor ce au dictat; textul tratatului». Mare a: 

fost deci mirarea ambasadorului englez ca și a colegului său francez, 
generalul Guilleminot, când au cetit acest text pentru semnarea cât 
mai grabnică a căruia insistă maiorul Kiister. 

Wellington, câștigat de Metternich, dădu alarma, fără a obțineă 
însă vreun rezultat. Nesselrode, sprijinit de Prusia, aruncă toată 
vina răsboiului asupra puterilor cari nevoiseră pe Rusia să-și caute 
singură dreptatea și dădu chezăşie mărinimia țarului care, făcând 

un pas mai mult, puteă distruge imperiul otoman şi care totuș re- 

fuză Moldova ce Turcii îi oferiau (1). Memoriile ducelui de Welling- 
ton sunt martore că la 1829 Turcia se găsiă la dispoziţia lui Die- 
bici Zabalcanski, cu atât mai mult că eră în plină reorganizare mi- 
litară. Nesselrode puteă scrie mai târziu marelui duce Constantin 

că nici o putere nu sar fi opus intrării Ruşilor în Constantinopol 

şi că numai voința împăratului opri marșul triumfal al trupelor ru- 

sești. Invinsul eră Metternich (2). Marele comandir al armatei a 2-a 

vesti pe Kisseleff la 7 Sep. 1829 (3) de încheierea păcii. Vestea 
ajunse la Bucureşti la 19 Sept. seara şi la recepţia co urmă a doua 
zi, Kisseleff declară că fără mediaţia Prusiei răsboiul ar mai fi con- 

tinuat (4). 
Un act separat (5) al tratatului dela, Adrianopole, privitor la eva- 

cuarea Principatelor și la plata îndemnităţilor pentru pierderile su- 
ferite de negoțul rusesc și pentru cheltuelile de răsboiu, avu de ur- 
mare ocupaţia rusească a Principatelor prelungită până la 1834, 
deşi înţelegerea definitivă dela Petersburg reduse, 13 20 Aprilie 1830, 
indemnitatea datorită de Turcia. 

Relaţiile oficiale dintre Turcia şi Rusia au fost reluate în Noom- 
_vrie 1829 prin numirea lui Orlov ca ambasador rusesc la Poartă. 

De atunci partidul politicei anti-turcești în Rusia căzu în mino- 
ritate. In fruntea lui sta Pozzo di Borgo. La începutul anului 1830 
mai găsiă cevă ecou la Berlin și chiar la Paris unde se examină 
posibilitatea unor schimburi tevitoriale, Franţa despăgubindu:se în 

(1) Citaţii în Gervinus, XV, 263 sq, 266 sq. 

(2) Ibid., 216—7. 
(3) Arh. St. Cod. 117, f. 205 şi adi. vechi, No. 1581. 

(4) Hurmuz. X, 450. 

(5) Doc. Renașt. !, 329.



14 10AN €. Filarti 852 

Occident (1). Majoritatea în Rusia, nu voiă prăbuşirea Turciei pentru- 
că ar fi fost silită «să facă cuceriri mult mai întinse sau să înte- 
meieze state nouă cari, prin puterea, civilizaţia, negoţul şi propă- 
şirea lor ar rivaliză în curând cu Rusia». Preferă ca Turcia să 
rămâe într'o stare cîn care n'ar puteă trăi decât sub ocrotirea 
Rusiei, ascultând de dorințele ei» (2). 

Deșertarea Principatelor va, fi datorită în cele din urmă triumfului 
acestui curent. 

Nemulțumirea în Principate. Naționalismul clasei conducătoare. 

Atribuţia principală a administraţiei provizorii rusești aveă să fie 
dela început aprovizionarea armatei. Instrucţiile dejă amintite date 
lui Wittgenstein cuprindeau, în privinţa aprovizionărilor, următorul 
pasaj: «Pentru a face această sarcină pe cât se poate mai uşoară, 
trebue cea mai severă echitate şi o priveghere neadormită... ca 
nu cumvă gradele militare... să-şi permită a le cere în mod ar- 
bitrar... In urma celei mai mici reclamaţii provocate de o purtare 
contrarie, trebue a se reprimă sever vinovaţii, pentru ca astfel, 
garantând pe locuitori, aceștia să-și îndeplinească datoria cu zel, 
căci în timpurile de mai nainte s'au văzut exemple că locuitorii... 
neavând mijloace de a-şi procură hrana pentru ei și pentru boii 
sau caii lor, lăsau totul și scăpau prin fugă, din care cauză țara 
treptat se despopulă, se pustiiă, iar noi întâmpinam îndoite gre- 
utăți de transport». «Veniturile ce intră în cassieriile Principa- 
telor—adăogau instrucţiile—vor fi întrebuințate în folosul armatei». 
Principatele vor procură fără plată fân și numărul necesar de 
podvoade pentru trecerea armatelor sau pentru transportul bol- 
navilor». In fine, instrucțiile încheiau: «Vă dau... drept a face 
cereri extraordinare, câţ de împovărătoare ar fi, dacă numai dela 
aceasta ar depinde reușita planurilor militare».. 

În rescriptul imperial pentru numirea lui Pahlen, datat dela 10 
l'evruarie 1828 (3), se insistă iarăş asupra aprovizionărilor şi per- 
ceperii dărilor. Ispravnicii, ziceă rescriptul, «de multe ori arată în- 
tun sat numai 20 case unde sunt 28, şi venitul dela cele 8 
tăinuite il întrebuințează în folosul lor. Dânșii în locul a una mie 

  

(1) Gervinus, XV, 276—7, 

(2) Citaţii zbid., 258—9. 

(3) Hurmuz. $. 14, 326,
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podvoade ce se cer dela judeţ, scot în modul cel mai obraznic 

două mii şi pentru jumătate car răscumpărare pe prețuri mari. 

Moşiile persoanelor ce ocupă poziţiile inalte le scutesc în mod 

arbitrar de orice dara şi prin aceasta aruncă toată greutatea im- 

pozitelor asupra celorlalte moșii». Şi cu acest prilej rescriptul se 

rosteşte puţin favorabil pentru clasa conducătoare arătând-o a fi 

preocupată excluziv de înavuţire, In vederea întocmirii tablourilor 

de mijloacele de aprovizionare, fură trimiși în Principate, încă din 

Martie 1828 — deci înainte de începerea răsboiului — colonelul 

Liprandi, cunoscut de mai nainte în Moldova (1) și consilierul Daş- 

cov. Din rapoartele acestora au născut apreciaţiunile din rescriptul 

imperial defavorabile boierilor. Agenţii rusești constataseră o împo- 

trivire a clasei conducătoare la o schimbare radicală a stării de 

Jucruri existentă. Ştiindu-se amenințați în această privință de Rusia, 

boierii își îndreptau privirile spre Austria. Consulul francez Lagan 

constată (2) că «administraţia dezastroasă ce a apăsat asupra Prin- 

cipatelor în timpul şi după ocupaţia turcească și exilul la care 

boierii mari sau osândit singuri pentru a se sustrage neplăcerilor 

acelei ocupaţiuni, au contribuit nu puţin să-i facă să simță marea 

nevoie a tuturor compatrioților lor, de o ordine, de lucruri mai 

statornică». Numai aristocrația înaltă, de groaza pretențiilor tot 

crescânde ale «ciocoilor», a crezut câtvă timp că această ordine 

mult dorită ar puteă veni dela Rusia. In curând însă agentul cel 

mai eficace al înrâuririi rusești na mai fost decât simţimântul ne- 

putinței de a o îndepărtă. 

Controlul străin asupra administraţiei prin ofiţeri ruseşti nemul- 

ţumi dela început clasa conducătoare, iar rechiziţiile de tot soiul 

indispuseră toate clasele sociale. Sistemul rusesc se simți îndată. 

Bărbaţi şi femei, spune Blutte, primiau biciul pentru călcarea re- 

gulamentelor polițienești sau sanitare. Rechiziţiile și cuantiruirile 

nu erau plătite. Consulul englez protestează la guvernul său Îm- 

potriva purtării «arbitrare, tiranice şi obraznice» a autorităților ru- 

sești (3). «lzvoarele Principatelor — scrie el — seacă repede din “ 

pricina rechiziţiilor militare cari nu se plătesc niciodată. Cei mai 

mulţi săteni din Moldova refuză a mai lucră pământul și acea- 

stă pildă va fi de sigur urmată în 'Țara-Românească, așă că o 

  

(1) Papadapol-Calimah, 74, 
(2) Rap. e. Damas, 7 Aprilie 1827 

(3) Blutte, 27 Iunie 1828.
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emigrare se va produce spre Ardeal şi spre Bulgaria. Supușii 
britanici sunt şi ei lipsiţi de vitele :lor și de nutreţ, fără despă- 
gubire, şi siliți să cuartiruească şi să hrănească soldaţi» (1). Mă- 
surile sanitare împotriva ciumei sunt iarăş prilej de abuzuri, auto- 
ritățile rusești pătrunzând prin case şi cercetând pe locuitorii de 
amândouă sexele, procedeu pe care Blutte îl socotește «pe atât de 
zadarnic pe cât de scandalos» (2). | 

Comisia de subsistență înființată la Iaşi eră autorizată să libereze 
bonuri pe cari proprietarii erau siliți să le primească în plață. Li 
se ceru 5'/, milioane puduri (3) fân, reprezentând recolta a 75.000 
fălci; cum în toată Moldova nu erau decât vreo 85.000 fălci pă- 
șune, prea puţin fân rămâneă pentru hrana vitelor indigene, temeiul 
negoțului de pe atunci al Moldovei.: Eră .recomandat ispravnicilor 
«să se înarmeze cu tot zelul şi cu toată energia omeneşte cu pu- 
tință, pentru ca neapărat la termenul fixat cantitatea necesară a- 
provizionării.... să fie adunată» (4). In Țara-lomânească, Pahlen 
ridică într'un singur an 9.625.000 puduri de fân. Când boierii îl 
rugară să ridice proibiţia exportului vitelor, Pahlen îi întrebă dacă 
pot garantă 5.500 boi pe lună pe preț de 10 ruble de cap, deo 
greutate de 7 puduri carne -fâră căpăţână, piciore şi măruntae (5). 
Locuitorii erau supuși la tot felul: de vexațiuni. Astfel, spre pildă, 
făina eră depusă la uşile oamenilor pentru a fi transformată în 

pâine, fără a se cercetă mai întâiu dacă aveau cele trebuincioase 

pentru o astfel de lucrare. La 28 Octomvrie 1828.se făcu cunoscut 
că vânzarea grâului şi a orzului, fără ordinul comisiei de aprovizio- 
nare, eră oprită. Preţurile erau fixate: suta de ocă grâu 7—10 lei . 
vechi; suta de ocă orz 6 lei; suta de ocă ovăz 5 lei (6). Numai aprovi- 
zionarea, Silistrei eră liberă (7). Ixportul vitelor și zaherelelor fu- 
'sese interzis încă din Maiu (8). Nartul pâinii se fixează la 10—11 
parale ocaua; al cărnii de oaie la 14 parale; al cărnii de vacă la 
12 parale; al lumânărilor de seu albe la 56 parale (9). In genere 

(1 Blutte, 12 Sept. 1828. 
(2) Blutte, 20 Fevr. 1829. 

( ) 
) 

3) Cond. 117, f. 186. 

(6) Cond. 117, f. 163, — Cond. 194, f. 16 

(7) Cond. 117, f. 159 ve. 

(8) Cond. 117, f. 195. 

(9) Cond. 1î7, f. 174 vo,
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eră poruncă să nu se vânză nimic mai scump ca înainte de venirea 
Muscalilor (1). Când mareșalul Diebici treci prin București la, sfâr- 
șitul anului 1828, el invinui totuș pe boieri de rea voinţă în pre- 
darea furniturilor cerute. Incă din Maiu 1828, în vederea aprovizio- 
nărilor, generalul maior cneaz Gorceacov făcuse o inspecţie prin 
Oltenia, însoţit de Iancu Slătineanu pe care-l desemnase divanul, 
«fiindcă gral Palin a făcut cerere ca dintre cei cu ştiinţă boieri să 
se orânduească un deputat pe lângă strălucirea sa» (2). Boierii 
erau trimiși în provincie (3) spre a îndemnă pe cultivatori să lu- 
creze pământul ca în timp de pace (4). O indemnitate de 20 de 
bani pe zi de om eră acordată — pe hârtie — locuitorilor cari a- 
dăpostiau și hrăniau soldaţi, dar nici aceasta nu se plătiă tot- 
deauna. Nemulţumiţi cu a cere Principatelor produsele solului lor, 
Ruşii rechiziționau în fiecare an până la 8.000 locuitori pe carii 
trimiteau să semene câmpiile Bulgariei (5). 

Principatele se împănară cu agenţi rusești de toate treptele, în- 
sărcinați să asigure aprovizionarea oștirii şi să facă poliţia târgu- 
rilor, «nişte străini fără patrie» cum îi califică Hugot. Unii dintre 
ei purtau titlul de «sfetnici onorifici ai M. S. împăratului tuturor 
Rusiilor, dar n'aveau altă slujbă efectivă decât aceea pe care 
şeful lor contele Pahlen, singurul Rus născut de aci, binevoiă a 
le-o încredinţă. E cu neputinţă să-şi închipuească cinevă până unde 
această trupă de cosmopoliţi duce obrăznicia, ba chiar cruzimea 
faţă de nenorotiţii locuitori ai ţerii. Comitele Pahlen nu vede, nu 
judecă, nu aude și nu poruncește decât prin ei... So ştie, în ge- 
nere, că bieţii Români sunt un popor care cântă. Cântă la mâh- 
nire ca și la bucurie, înainte ca și după supliciu. Comitele Pahlen 
a interzis de o lună... a se mai cântă, fie în case, fie în stradă» (6). 

Chestiunea cuartiruirii eră, fireşte, din cele mai însemnate. In 
București, cu această migăloasă afacere fură însărcinaţi agii Iordache 
Florescu și C. Rallet. Se alcătui o «despărţire» a capitalei în plăși: 
Târgul de sus și de jos, Gorganu de sus şi de jos, Mogoșoaia de 

(1) Cond. 117, £. 109 ve. 

(2) Cond. 117, î. 122. , 

(3) Arh. St. Adm. vechi, No. 1.007—1.059. «Dela comisia alcătuită pentru îndestularea 
oștilor pe 1828». 

(4) Cond. 117, f. 162. — Bourgoing c. La Ferronays, 27 Sept. 1828. 
(5) Rap. al lui Lippa, la Acad. Rom. Rapoartele consulilor austriaci n'au fost încă 

tipărite. 

(6) Hugot c. La Ferronays, 14 Noem. 1828. 

Analele A. R. — Tom. XXXVIII. — Memoriile Sec/. Istorice. 2 
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sus şi de jos, Târgu de afară, Broștenii de sus şi de jos, subimpăr- 

ție fiecare, la rândul lor, în mahalale, pe biserici (1). Nici locui- 

torii cei mai nevoiaşi nu izbutiră să fie scutiți de obligaţia cuarti- 

ruirii (2). 
Pentru întâmpinarea molivmei, Pahlen institui o comisie com- 

pusă din sfetnicul Andreiu Pisani și doctorii C. Caracaş, C. Filitti şi 

Panaiotache (3). Protomedic sau nacealnic peste toți - medicii fu 

orânduit francezul Camoin (3) care înpreună cu Pisani şi cu doi boieri 

formară comisia pentru cercetarea bolnavilor (4). Spitalele Filan- 

tropia, Colțea și Pantelimon nu sunt îndestulătoare pentru numărul 

bolnavilor, așă că se instalează un spital la Mărcuţa (5). Ciumaţii 

ne mai încăpând la Dudești, li se face loc și la mânăstirea Vă- 

cărești (6). Se țăpuesc satele bolnave (7). Se alcătuesc «ponturi 

pentru curățirea politiei» (8). Tăierea vitelor e oprită aiurea, decât 

in jos de Radu Vodă (9). Se înființează slujitori călări «pentru 

«contenirea îmbulzirii prin oraș» (10). Se închid localurile pubice (11) 

şi tribunalele (12). Dohtorii (13) și în genere locuitorii Principa- 

telor (14) sunt îndemnați să se înroleze în armata rusească. 

Starea aceasta de lucruri se înrăutăţi sub urmaşul lui Pahlen (15), 

generalul Jeltuhin, sosit la București la 10/22 Fevruarie 1829 (16). 

Acesta aveă toate însuşirile pentru a impune tăcere firilor celor 

mai rebarbative. Vistierul Iordache Rosetti-loznovanu, care încercă 

să-i ţie piept, fu exilat la Nicolaeva (17). Dicţionarul lui nu cu- 

noşteă termeni de urbanitate. Blutte rămâne singurul consul titular 

    

  

(1) Cond. 117, £. 169 ve, 

(2) Cond. 117, f£. 176 v*; Cond. 124 î. 4. 

(3) Cond. 117, î. 123 ve. și 121. 

(4) Cond. 124,î. 5 şi 11. 

(5) Cond. 117, f. 21 şi 207 vb. 
" 16) Cond. 117, £. 128 ve. ) 

(2 Cond. 117, f. 179. - 

(8) Cond. 117, £. 195 și 137 ve. 

(9) Cond. 117, f. 131. 

(10) Cond. 117, £. 152 vo. 
(11) Cond, 117, f. 136. 

(12) Ibid. î. 131 w. 
(13) Tbid. 160 vo. 
(14) Ibid. 137. | 

(15) Demisia acestuia a fost primită la 25 Ian. 1829. 

(16) Blutte, 23 Fevr. 1829. 

(17) Drăghici, Isi. Mold., II, 176—8. 
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prezent la București, ceilalţi fiind peste hotare. La 14 Oct. 1829 consu- 

lul francez Hugot scriă (1) lui Polignac: «Beţivul de poliţaiu a înștiințat 

pe consulul Angliei că dacă nu trimite îndată cheile casei lui Riss, 

unul din sudiţii englezi absent în Ardeal, va face să spargă uşile 

şi să svârle mobilele pe fereastră. Și notaţi că Riss înainte de 

plecare cedase luşilor o jumătate din casă, crezând că astfel va 

puteă, scăpă cealaltă jumătate. Vă întreb ce drept au Ruşii de a 

ocupă astfel locuințele supușilor străini sub ochii consulilor lor... 

Sărmanul consul al Angliei! cât se căeşte acum că n'a urmat pilda 

colegilor săi și că n'a prins momentul când ciuma reîncepeă cu 

furie în București spre ase îndepărtă din acel loc». 

Pentru asigurarea aprovizionărilor, Jeltuhin institui un comitet 

general la Bucureşti, compus dinşA. Iilipescu, I. Cocorăscu, Liilip 

Lenş şi Ilristofor Sachelario, și o comisie specială alcătuită din |. 

Filipescu, (&. Paapa şi Prijbeanu. Pe de o parte, fu oprit exportul 

porumbului, iar pe de alta se cumpără grâu dela Odesa pentrucă 

producţia internă nu eră îndestulătoare față cu cerinţele rusești (2). 

Dezordinea, şi delapidările erau atât de neinfrânate, incât, după po- 

vestirea lui Elias Regnault (3), marele duce Mihail întrebând pe un 

general, pe la mijlocul campaniei, câtă carne rămăsese din 36.000 

boi rechiziţionaţi din Principate, — nici cu ce face un beefsteal 

A. V.» ar fi fost răspunsul. Socotelile «pentru plata producturilor 

luate în urma răsboiului» nu erau lichidate încă la 1832 (4). Incă 

din Martie 1829 începură temeri de foamete. Pâinea eră rară și 

preţul ei se împătrise, al porumbului se înzecise, orz abiă se mai 

găsiă. In Mehedinţi, locuitorii amestecau scoarță de lemn în făină 

de porumb. Vitele erau puţine. Caii boiereşti nu erau scutiți de re- 

chiziţie (5). Nouăle rechiziții ordonate în lunie aveau să fie supor- 

tate şi de boieri şi mânăstiri. Manolache Drăghici spune (6) că preţul 

păpuşoiului se urcase în al doilea an de răsboiu, dela 7 lei merța 

calitatea 1-a şi 5 lei coada, cât eră la intrarea Rușilor în Moldova, 

la 20 lei merța. 
Jeltuhin mai aruncă asupra privilegiaţilor şi o dare în folosul 

lazareturilor pentru căutarea bolnavilor de ciumă (7) şi răniților. 

  

(1) Hurmuzaki, XVII. 

(2) Uricar, X, 287. 

(3) L. c., 16). 
(4) Anale Parlam. II, 393 sq. 

(6) Blutte, 27 Martie 1829. 

(6) £. c., 179. 
(1) Blutte, 12 Iunie 1829.



20 
o 104AN 6, FILITiI 

| | 858 

  

  

Intro săptămână, dela 1 la 7 Iunie 1829 se ivesc la București 183 

cazuri nouă, 129 cazuri suspecte şi-mor 51 inşi. Trecerea graniţei 

este interzisă boierilor și chiar fostului Domn (1). In Iulie, comisia 

sanitară primeşte ordinul de a nu mai publică buletine. «Cadavre 

au fost găsite, scrie Blutte, în locuri ascunse, unde nefericiții se 

duseseră să moară liniștiți și să evite transportul la lazarete» (2). 

In spitalul dela Călărași muriau pe zi câte 80 de soldaţi din di- 

viziile dela Sumla şi Silistra. Galaţii erau infectați. La Iaşi, în Oct. 

se iviau peste 40 cazuri pe zi. In Bucureşti 28 case particulare 

sunţ desemnate spre a fi transformate în spitale (3). Birul nu se 

puteă strânge, așă că bugetul se încheiă cu deficit (4). In vederea 

îndestulării trebuinţelor obstești se întoemiră diferitele tablouri sta- 

tistice de populaţie, proprietăți gi producție, și catastihul de toți 

poierii Principatelor (5). In toamna anului 1829 lipsa de pâine se 

resimţiă și mai mult la, București din cauza ordinului lui Jeltuhin 

că proprietarii de grâne nu le vor puteă vinde decât prin mijlo- 

cirea unor comisari ruşi, în scopul de a se îndestulă mai întâiu tre- 

buinţele armatei imperiale. De asemenea monopolul cărnii fusese 

concedat unui Grec (6). În Dec., divanul Moldovei primește ordinul 

de a pregăti mijloacele de transport a 200.000 cestverturi făină 

dela Sculeni la hotarul 'Țerii- Românești. Divanul din București este 

de asemenea poftit să furnizeze 15.000 cestverturi făină de orz sau 

meiu. De altă parte drumurile lăturalnice spre granița austriacă erau 

închise spre a împiedică ieşirea vitelor (7). Exportul cerealelor eră 

oprit, fără ca aceasta să impiedice ca pentru unii favoriți să existe 

excepțiuni (8). In Ianuarie 1830 se procedează la nouă rechiziții 

pentru îndestularea Hârșovei, Călărașilor și Brăilei până în Octom- 

vrie (9). Seceta anului 1830 de o parte, operaţiile unor acaparatori 

de altă parte, făceau că populaţia eră ameninţată de foamete. Co- 

mandamentul rusesc se hotări atunci să cedeze capitalei o parte 

din făina rechiziţionată pentru armată. O comisie însărcinată cu li- 

a a 

Blutte, 15 lunie 1829. 

Blutte, 22 Iunie și 27 Iulie 1829. 

Blutte, 28 Sept şi 12 Oct. 1829. 

i) 
(2) 
(3) 

) Gazeta Românească din 28 Iunie (10 Iulie) 1929, citată de Blutle. 

) 
) 

1 
2 
3 
4 
(5) Blutte, 10 Aug. și 12 Oct. 1829. 

(6) Blutte, 30 Noemv. 1829. 

(1) Blutte, 1 lan. 1830. 

(8) Blutte, 4 Iunie 1830. 

(9) Blutte, 29 Ian. 1830.
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chidarea despăgubirilor datorite pentru rechiziții constată că va- 

loarea chitanţelor existente se urcă la 12 milioane lei vechi, ceeace 

pare că nu reprezentă decât a zecea parte din valoarea reală a re- 

chiziţiilor făcute dela începutul răsboiului (1). 
Cu toate că tratatul dela Adrianopole proclamase libertatea ne- 

goţului dunărean, vieaţa economică a Principatelor n'a profitat mult 

de aceste dispoziţii din cauza piedicilor puse de Rusia. Autorităţile 

ruseşti, ne spune Blutte (2), opriau de câte opt ori între Galaţi și 

gurile Dunărei transporturile comerciale altele decât rusești sau 

turceşti, impunându-le taxe în bani sau natură. Sub cuvânt de pre- 

vedere sanitară, mărlurile de proveniență din porturile turcești 

erau descărcate prin schele şi, în lipsă de magazii, rămâneau ex- 
puse intemperiilor şi se stricau. De altă parte, exportul cerealelor 
fiind oprit, vasele cari așteptau zadarnic încărcături în porturile 

noastre, le părăsiau spre a căută afaceri aiurea. 

Kisseleff, sosit la București la 12/24 Noemv. 1829, cu toate cali- 
tățile lui administrative unanim recunoscute, nu poate firește să 
schimbe dintr'odată starea de lucruri pe care o găsi în Principate (3). 
Plângerile motivate de scumpirea traiului, de rechiziții şi de viţiile 
organizării economice, continuă și în timpul administraţiei lui, cu 
toate comitetele de boieri însărcinate să culeagă din judeţe plân- 
gerile impotriva abuzurilor săvârșite dela începutul ocupaţiei (4), 
cu toate călătoriile lui Kisseleft însuș prin provincie (5) şi cu toate 
pedepsele pe cari acesta le aplică uneori. Așă spre pildă, în Dec. 
1832 aflându-se la Iaşi, președintele plenipotenţiar face să se osân- 
dească la confiscarea averii şi la ocne pe timp limitat cinci boier- 
nași cari, unelte ale altora din trepte mai înalte, speculaseră cu 

prilejul lichidării bonurile de rechiziţie. 
Proibiţiile la export şi import apar consulului englez ca o căl- 

care a tratatelor de comerț încheiate de Puteri cu Poarta (6), ca 

(1) Blutte, 20 Aug. 1830. 
(2) 4 Iunie 1830. Plângerile proprietarilor a 12 vase ioniene la Galaţi și a unui bric 

maltez la Brăila. 
(3) Blutte, 27 Noemv. 1829. 

(4) Blutte, 8 lan. 1830. 
(5) Arh. St. Adm. vechi, No. 1250 din 1830. Anexa III. 

(6; [. C. Filitti, România faţă de capituluțiile Turciei. Extras din An, Ac. Rom. Secţ, 

ist, 1915, pag. 13 şi urm.
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«o pildă neiertată de exces de putere din partea guvernului local 

şi ca unul din indiciile apropiatei neatârnări a acestor provincii 

sau, mai bine zis, & trecerii lor de sub stăpânirea turcească sub 

aceea a Rusiei, din posesiunile căreia se poate zice că dejă fac 

parte» (1). Proibiţiile nu impiedică nici sub Jisseleff ca cerealele 

favoriţilor să treacă granița, — fâţiş, e drept, sub titlul de răsplă- 

tire — pe când de altă parte pentru implinirea lipsurilor interne 

se importă grâne dela Odessa, plătite din banii visteriei românești. 

Nici sub Kisseleft nu se revine asupră piedicilor puse negoțului 

dunărean. In Maiu 1832 (2), sub cuvânt că ciuma s'a ivit în spita- 

lul dela Silistra, o carantină de 40 de zile se impune provenienţelor 

dunărene, pe când pentru provenienţele dela Ismail, Reni și alte 

porturi rusești carantina eră numai de 14 zile. Scopu este de a 

avantajă porturile rusești în dauna celor româneşti pentru ca Tur 

cia să se aprovizioneze din husia meridională. Acelaş scop l-ar fi 

urmărind, crede Blutte (3), şi proibiţiile la export. 

Consulul englez cam exagerează. Anul 1830 de pildă.a fost în- 

tiadevăr un an de lipsă. Pentru & asigură îndestularea Bucuresti- 

lor, Kisseleff a instituit ațunci o comisie de trei boieri cari, împreună 

cu bancherul baron Sachelario, să contracteze un împrumut de 2 

milioane (4). In afară de orașe, nimeni nu puteă cumpără grâu sau 

orz fără voia comisiei. Preţul grâului calitatea 1-a sa fizat la 10 

lei, calitatea a 2-a la 8 lei, a S-a la 7 lei suta de ocă, prețul orzu- 

lui la 6 lei, al ovăzului la 5 lei; preţul cărnii la 20 parale ocaoa. 

Din cauza molivmei târgurile se închid. Contracciul ocnelor şi vă- 

milor, Meitani, se plânge de această dispoziție care-i pricinuește pa- 

gubă. Publicul aruncă vina lipsei asupra speculațiilor lui Sachelario. 

Kisseleff care la 13 Ian. 1830 reinnoise ordinul din 22 Maiu 1828 

inţerzicând exportul vitelor și zaherelelor (5), revine în lulie asupra 

hotăririi și decretă libertatea negoţului desființând şi vămile interne 

înainte încă de punerea în aplicare â Reg. Org. 

Tot astfel şi carantinele. Dacă serviau şi de pretext pentru anu- 

mite scopuri economice ale Rusiei, răspundeau însă şi unei reale 

necesități față de flagelele cari nu încetau a hântui. Așezarea 

PI N a 

(1) Blutte, 20 Dec. 1830. 

(2) Blutte, din lazaretul dela Temeș, 13 Maiu 1832. 

(3) Blutte, 6 lan. 1832. 

(4) Anale parlam. VII, 515. 

(5) Cond. 117, î.218 vw. — Ac. Rom, Ms. 323, f. 163. — Rap. lui B. Ştirbei c. Kisseleff, 

în Cono. lit. XXII, 846.
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lor începuse. din timpul lui Jeltuhin (1). Carantina pe Prut eră de 

14 zile. Călătorii şi mărfurile din Rusia până să ajungă acolo mai 

făceau alta de.tot atâtea zile pe Nistru. La bariera Iașilor erau 

lazarete unde. militarii erau reţinuţi 4 zile, iar civilii 14. Pe malul 

stâng al Dunărei carantina. eră de 4 zile, iar despre partea Austriei 

de 21 zile (2). Ciuma se ivi totuş în Principate. Din cauza ciumei 

la Silistra, carantina pe Dunăre se prelungește atunci la 21 zile. 

Timp de 5 săptămâni Kisselelf inspectă, în -persoană orașele și sa- 

tele, numi medici în toate judeţele, înființă la Bucureşti şi laşi 

administrații sanitare sub ordinele şefului miliției şi ministrului de 

interne, ridică spitaluri, invită pe preoți să propovăduească respec- 

tarea măsurilor luate pentru combaterea molivmei (3), dădu ordine 

pentru stricta supraveghere a celor ce intră și ies din ţară (4). 

Un comitet de salubritate publică, alcătuit din A. Filipescu, B. 

Ştirbei, C. Cantacuzino, colonelul de geniu Bauer, doctorii Estioti 

şi Grunau, inginerii Hartl şi Ott, funcţionează dela 9 Martie la. 6 

lulie 1830. O secţie a comitetului e însărcinată cu organizarea la- 

zareturilor (5). Incă dela 30 Noemv. 1829 Kisseleft numise o comisie 

prezidată de maiorul Kuzmin, pentru cercetarea socotelilor comisiei 

pentru combaterea ciumei care funcționase dela 28 Maiu 1828 la 

17 Ian. 1829 (6). Cu toate aceste măsuri, ciuma bântue la Slatina 

in vara 1830 (7). Holera, ivită în Crimea amenință Principatele (8). 

La lași în vara 1831 cad zilnic 90 morți şi oraşul e ca pustiu. 

Răul se întinde la Galaţi, Brăila, Focșani (9). Dacă la aceste flagele 

adaogem focurile și cutremurele aproape periodice (10), vom înţelege 

starea de enervare din Principate. 

  

(1) Arh. St. Adm. vechi, No. 2016. — Viollier e. Portalis, 27 Iulie 1829. 

(2) Papadopol-Calimah, 2. c., 83 sq. 

(3) Două adrese din Noomv. 1829 e. Neofit, în Hurmuz. $, 14, 336-346. —— Alte acte la, 

Acl“Rom. Ms. 1138. 
(4) Arh. SE Adm. vechi, No. 1155. a 

(5) Arh. St. Adm. vechi, No. 1087, 1091, 1093, 1127. — Rap. lui Știrbei in Conwv. lit. 

XXII, 849. 
” 

(6) Arh. St. Adm. vechi, No. 44. 

(7) Blutte, 6 Iulie 1830. 

(8) Blutte, 29 Oct. 1830. 

(9) Blutte, 27 Iunie 1831. 

(10) Cutremur la Bucureşti în noaptea de 13—14 Noemv. 1829, care durează 25 secunde 

în direcţia NV—SE, aşă că orașul eră să fie distrus. Fenomenul se resimte și la laşi 

(Blutte, 27 Nov. 1829), Foc la Galaţi la 24 Sept. 1830, care pricinueşte pagube de 4 mi- 

lioane lei vechi (Blutte, 29 Oct. 1830). Foc la Bucureşti Ja sfârșitul lui Maiu 1832, (Blutte, 

11 Iunie 1832). Lăcuste în Moldova la 1829 şi 1830. Epizootii (Manolache Drăghici, Ic, 

UI, 189), ” ”
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Pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor restrictive privitoare 

la negoț, pentru a duce lupta împotriva boalelor molipsitoare, pen- 

tru a urmări bandele de răufăcători rămășițe ale «voluntirilor» de 

mai nainte, cari se îmmulțesc pe urma mizeriei generale (1), eră 

nevoie de o forţă publică serioasă. 

Incă dela 1829, din iniţiativa lui Jeltuhin, se orgaânizase în Oltenia 

un corp de 3.000 voluntari români cari, pentru Blutte, nu sunt de- 

cât «bandiții ce însoțiau pe Vodă Ipsilanti la 1821». Prociamaţia 

lui Jeltuhin către aceste trupe; pe care Blutte o transmite guver- 

nului său, lipsește din publicaţia oficială engleză, de care mă ocup. 

In schimb ni sa păstrat (2) planul de organizare a. unui asemenea 

corp de panduri şi dincoace de Olt, organizare —zice Blutte — în 

raport cu starea de mizerie și 'de desnădejde a poporului» (3). 

Sub Kisseleff începe organizarea miliției naţionale pe care con- 

sulul englez o numește—cum de altfel și eră în gândul cârmuirii 

rusești — «o poliție militară îmbrăcată şi echipată după sistemul 

rusesc» (4). Kisseleft institui un comitet (5) compus din generalul 

Starov, spătarul Alex. Ghica — viitorul Domn -— şi colonelii Ment şi 

Odobescu. Un proiect prezentat adunării divanului în Aprilie 1830, 

prevedeă 6 batalioane infanterie și 6 escadroane cavalerie cu un 

efectiv total de 4.490 oameni. Soldaţii aveau să fie recrutaţi câte 

unul la 43 familii, iar ofiţerii dintre boieri sâu feciori de boieri şi 

fosti ofiţeri ruși (6). Agenţi de recrutare încep de atunci să cu- 

iweere ţara, fâră a întâmpină entuziasm. La Buzău către sfârșitul 

lui Aug. 1830 vreo 500 săteni chemaţi sub arme se răscoală (7). 

Țărani din Ialomiţa și din insulele Dunărei emigrează pe țărmul 

vecin (8). In Martie 1831 se produc dezertări la Craiova. Tot atunci 

izbucnește în Moldova, printre sătenii unguri din ţinutul Romanului, 

sătenii dela Deleni (Hârlău) în cap cu loniţă Creangă şi Borsăștii îrun- 

taşi, şi dela Târnăuca (Herţa) conduşi de Mierluţă, Leca și neamul 

Belibou (9) o răscoală impotriva, poierilor însărcinaţi cu recrutarea. 

  

(1) Blutte, 21 Maiu 1830. 

(2) Blutte, 6 Iulie 1829. Anexa IV. 

(3) Blutte, 7 Iulie 1829. 

(4) Blutte, 1 Jan. 1830. 

(6) Arh. St. Ad. 'vechi, No. 2125.—Rap. lui B. Ştirbei, i, c., XXII, 848. 

(6) Blutte, 16 Iulie 1830. 
. 

(7) Blutte, 17 Sept. 1830. : 

(8) Blutte, 16 Aprilie 1832. 

(9) Manolache Drăghici, £. c., 184—5.
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Un izvor contimporan lămureşte că mișcările dela Hârlău, Deleni, 

Hodora şi Moara au fost provocate atât de «cazacii cari umblă prin 

sate şi prin oaste», cât și fiindcă creglementu birului au eșit prin 

«țară și oamenii mărmărăesc că n'au fost învățați cu biru până 

acum» (1). Incepută în primele zile ale lui Martie, răscoala dăinuiă 

încă în Aprilie. Unii ispravnici se îndepărtează din funcţiile lor (2). 

Se incearcă la început mijloace blânde. Se trimit la faţa locului 

pro-prefectul misiunii catolice şi boieri mari ca Teodor Balș, Co- 

nachi, Catargi. Sătenii se arată însă. mai curând gata a da foc sa- 

telor decât a se supune (3). Atunci Kisseleit trimite împotriva lor 

pe generalul Beghidov care năbuși mișoarea prin vărsare de sânge, 

la sfârşitul lui Aprilie. 

Viceconsulul prusian din Iaşi, Margoltti, raportând aceste fapte 

la 4 Martie 1831 (4), zice ironic că Rușii recrutau pe săteni spre 

binele patriei precum în acelaş scop intemnițau pe sudiţii străini. 

Sătenii se dezobișnuiseră de obligația serviciului militar și priviau 

cu invidie pe fraţii lor din Basarabia scutiţi de atare sarcină. Agentul 

francez Lagan, ideolog, atribue răsculaților argumente cari de sigur 

nu puteau fi decât ale agenților de aţâțare, indigeni sau străini. 

«Ţăranii n'au întârziat a se răsculă în diferite părţi şi a întrebă, 

prin organul câtorvă oameni hotăriţi, ce interes vor fi având Rușii 

de a-i înzestră cu instituţii pe cari ei înșiși nu le cunosc și cari, 

deslegându-i de apăsarea boierească, nu înlocuese prin nimic ușu- 

rințele de traiu ce adesea obțineau dela boieri, nici facultatea de a 

se răscumpără de serviciul militar» (5). Este o criţtică a întregei 

reforme regulamentare. Din faptul că răscoala a izbucnit mai întâiu 

printre sătenii catolici, s'ar putea deduce că instigaţiile austriace 

nu lipsiseră (6). Blutte atribue și el această, efervescenţă influenţei 

revoluţionarilor fugari din Europa. Sătenii credeau că Reg. Org. îi 

emancipă de îndatoririle lor anterioare şi că nu mai aveau or- 

dine do primit decât dela pravoslavnicul împărat (7). Ei refuză 

a munci pământul, așă că o bună parte din recolta anului 1831 
A 

'e pierdută; refuză a cără spre târguri proviziile necesare, aşă că 

  

(1) Iorga, Studii şi doc,, l-, 211—212. 

(2) Anale parlam. 1, LI, 248. 
(3) Hurmuz. X, 454—7. — Radu Rosetti, Pentru ce sau răsculat țăranii, 56—7. 

(4) Hurmuz. X, 453. 

(6) Lagan c. Sebastiani, 2 Sept. 1831. . 

(6) Kisselefi o. Nesselrode, 30 Aprilie 1831, în Papadopol-Calimah, 7., c. 93. 

(7) Blutte, 16 Maiu 1831 şi din Vălenii de Munte, 16 Aug. 1831.
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contribuesc la scumpirea pâinii și a lemnelor. Blutte aduce însă un 

prinos firii românești zicând că măsurile de supraveghere luate de 

cârmuire împotriva excitărilor la revoltă sunt de prisos în ce pri- 

vește :pe indigeni. Consulul englez nu crede de altă parte că miliția 

ar puteă trece de partea răsculaților lăsându-se câştigată de porni: 

rile revoluţionare (1). 
Agitaţiile în păturile de .jos erau provocate în parte de prezența 

în ţară a unor elemente străine din cele mai rele, voluntari din 

corpuri desființate de pe vremea, zaverei, foști. tulumbagii sârbi, bul- 

gari şi greci înlocuiţi prin. pământeni (2), refugiaţi de peste Du- 

năre. In Oct. 1830 Kisseleft şi pașa dela Vidin fac. schimb între 

Bulgarii fugiţi în 'Țara-Românească de frica răsbunării Turcilor pentru 

concursul ce dăduseră armatei ruseşti în timpul: răsboiului şi Ro- 

mânii fugiţi în Bulgaria spre a scăpă de recrutare,.de nouăle obli- 

gaţii regulamentare sau de procedeurile arbitrare ale cârmuirii (3). 

Coloniștii bulgari așezați la Ploești, Giurgiu şi Brăila. cer, la expi- 

rarea termenului pe care fuseseră scutiţi de -dări, să se întoarcă în 

patria: lor. Emisari turci veniţi la noi îndeamnă și ei pe Bulgarii 

refugiaţi aci să se întoarcă la urma lor, făgăduindu-le pământ mai 

ales în Dobrogea (4). 
In clasa conducătoare, cauzele de nemulțumire erau de două fe- 

luri. Unele erau izvorite din oarecari dispoziţii ale Reg. Org. cari 

ştirbiau vechi privilegii, altele nășteau dintr'un simţimânt mai înalt 

al dragostii de ţară și din dorința de a o vedeă mântuită de ne- 

încetatele înrâuriri străine. 

Nemulțumirea boierilor se manifestă încă de când sosiră dela Pe- 

tersburg instrucţiile din cari aveă să iasă Reg. Org. Cred că exa- 

gerează consulii francezi când afirmă (5) că nu se împăcau boierii 

cu intenţiile Rusiei de a pune capăt «groazei unei administrații fâră 

reguli şi fără principii», fiind obișnuiți să trăească într'un fel de 

anarhie, exploatând situaţii lucrative și necunoscând altă lege decât 

bunul lor plac.. Adevărul este că ştiau boierii cât erau de curate 

intenţiile părintești ale Rusiei. La 17 lunie 1829 Jeltuhin institui (6) 

  

* 

(1) Blutte, 22 Nov. 1830. 

(2) A. D. Xenopol, Din amintirile uwui boier moldovean. Extras din An. An. Rom, 1910, 

pag. 7. 

(3) Blutte, 29 Oct. 1830. 

(4) Blutte, 27 lan. şi 20 Fevr. 1832, 

(5) Lagan c. Laferronays, Maiu 1823. . . 

(6) Blutte, 29 Iunie și 6 lulie 1829.—Anale parlan. 11,56 şil2,1-8.
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un comitet de câte patru membri de fiecare Principat, câte doi nu- 

miţi de general și câte doi aleși de divanuri, cu însărcinarea de a 

alcătui un proiect de Reg. Org. pe baza instrucţiilor primite dela Pe- 

tersburg. Aceste instrucţii—asupra cărora voiu reveni altă dată—erau 

izvorite în parte din diferite programe și memorii boierești îmmânate 

curţii din Petersburg; fuseseră revăzute de Dașcov, ministrul rusesc 

al dreptăţii, împreună cu Al. Sturdza basarabeanul și cu Capodis- 

tria, și aprobate de împărat la 6/19 Ian. 1829 (1). Membrii comi- 

tetului de opt instituit de Jeltuhin au fost Iordache Catargi, Mihaiu 

Sturdza, C. Cantacuzino şi C. Conachi pentru Moldova, Manoil Bă- 

leanu, Ştefan Bălăcianu, Iordache Tilipescu şi Alex. Vilara pentru 

'Țava- Românească, având de secretari pe Gh. Asachi şi pe B. Știrbei 

amicul lui Portalis și viitor Domn. Comitetul își deschise ședințele 

în București la 29 Iulie 1829 sub președinţa lui Minciaky care fu 

inlocuit în vicepreşedința divanului din Iași prin generalul maior 

Mircovici. Alcătuirea comitetului stârni nemulțumiri în boierimea mai 

mică a Molduvei (2) care se jelui lui Mircovici la 1 Iulie (3) că pe 

temeiul convenției dela Akerman, legiuirea cea nouă urmă să se 

intocmească «în obșteasca adunare a divanurilor după vechiul obiceiu 

«al pământului». Arată că încă dela 1827 au trimis jalbă lui Ri- 

beaupierre «că divanul Moldovei s'a alcătuit din vechime din boieri 

cinstiți cu caftan dela vel log. până la vel şetrar, iar la obștești 

lucruri adunări obşteşti ale divanului se alcătuiau, având intrare 

și glas și aceia cari au fost cinstiţi cu asemenea numiri și cari, dim- 

preună cu numirea, au dobândit și nobilită». Actul este iscălit de 

boieri din familiile Carp, Burghele, Kogâlniceanu, Hermeziu, Gherghel, 

Gane, Buzdugan, Sion, Negruţi, Pogor, etc., unele amintite în Des- 

crierea Moldovei a lui Dimitrie Cantemir (4). 

Delegații Moldovei în comitetul de opt sosesc abiă la 25 Iulie. 

Unul din ei, spune Blutte (5), fusese așezat cu sila în căruța de 

poște şi scos din lași, ceeace hotărise şi pe colegii lui să plece. 

Rapoartele consulului francez Hugot (6) sunt mai precise. «Cei patru 

boieri moldoveni numiţi membri în comitetul constituţiei, al căruia 

  

(1) Urechia, Zst. Rom. 1, 42 nota.— Textul instrucţiilor la Acad. Rom. Ms, 597. Publicat 

in Anale Parlam. 1 2, 8. 

(2) Cf. Iorga, Studii şi doc. VI, 129. 
(3) Anale parlam. 1 2, 11—12. 

($) CE. Drăghici, 1. c. 175—6. 

(5) Blutte, 7 Aug. 1829. 
(6) Către Postalis, 11 şi 29 Iulie 1829.



  

28 IOAN C. FILITTI 866 
  

nume a fost schimbat în comitet de reforme, au sosit la București 

şi locuesc în casele lui Minail Ghica (1). Toţi acești domni nau 

primit decât cu neplăcere această misiune. Cel mai de seamă, 

Mihail Sturdza, se făcuse chiar bolnav pentru a nu plecă, dar 

preşedintele Jeltuhin aflând de aceasta, a trimis ordin să fie așe- 

zat într'o căruță de poștă, în care nu poți sta nici jos, nici în pi- 

cioare, nici culcat, şi să fie trimis astfel fâră întârziere (la Bucu- 

rești), ceeace s'a şi făcut. Această puriare prietenească şi hotări- 

toare a dat zel şi curaj celorlalți trei membri cari au preferit să 

călătorească mai comod în propriile lor trăsuri. Românii par că 

nu pricep generozitatea și graba Moscoviţilor de a voi să le im- 

pue o constituţie liberală pe care n'o practică în țara lor». 

Voiu spune aci în treacăt numai, că mai ales două categorii de 

dispoziții cuprinse în proiectul de Reg. Org. indispuneau pe boieri: 

cele privitoare la raporturile dintre proprietari şi săteni și cele ce 

lipsiau pe boieri în folosul statului de unele venituri, adică des- 

fiinţau scutelnicii, cu toate indemnizaţiile şi compensaţiile viagere 

ce se acordau în schimb (2). «Deoarece, scrie Blutte, nici o con- 

siderație, nici chiar plata în bani, nu face pe săteanul român să 

lucreze măcar un ceas mai mult spre a-şi îmbunătăţi soarta ne- 

norocită, boierii privesc dispoziţiile regulamentare ca izvorite nu 

atât dintr'un spirit de filantropie cât din dorința de a reduce la 

aproape nimic producţia Principatelor, sărăcindu-le și aservindu-le 

și anihilând astfel libertatea negoţului proclamată prin tratatul 

dela Adrianopol» (3). 
La 12 Fevruarie 1830, boierii divanului 'Țerii-Românești, în 

frunte cu Neofit Râmnic, cârmuitorul mitropoliei, trimit lui Kisseleff 

o protestare, arătându-i că de 7 luni de când lucrează comitetul 

de: reforme, ei nu știu nimic de hotăririle luate, deși încă de când 

un asemenea comitet fusese instituit de Grigore Vodă Ghica, eră 

înţeles că de către obștea boierilor de întâiul rang «să se dea sfâr- 

şit la fieşcare madea prin hotăriri cum are să se urmeze». Cei 

câţivă boieri din comitet — zic jeluitorii — «nu pot aveă deplină 

putere din partea obştească să hotărască numai ei regulamentul 

pentru starea ţerii». Procedeul urmat e o «sminteală» a «intocmi- 

(1) Pe tocul unde se află azi prefectura de Ilfov. A rămas numai Capela, palatului. 

(2) Blutte, 4 şi 25 Fevr. 1831. - 

(3) Blutte, 15 Fevr. 1830.—In alt raport din 7 Nov. 1831, Blutte compară pe ţăranul 

român cu Negrii din Indiile occidentale, leneş, vindicativ, nepăsător de viitor şi muncind 

atăt cât trebue pentru asigurarea mijloacelor imediate şi strict necesare existenţei.
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rilor celor vechi ale patriei noastre ce au fost legiuite prin docu- 

menturi şi pravila pământului» (1). Kisseleff răspunse la 17 Fever. 

dojenind pe Neofit care, având cunoştinţă de instrucţiile rusești, 

mar fi trebuit să se asocieze la demersul boierilor (2). 

Boierii mari erau nemulţumiţi că nu se ţineă seamă în deajuns 

de dorinţele lor. Conachi se îndoiă de dezinteresarea rusească (3). 

La 8 love. 1830 el cere voie să se înapoieze în Moldova, lăsând 

pentru ultima redactare pe Asachi să-l reprezente (4). In Moldova 

nemulţumiţii erau încurajați de Austria, care aveă interes să nu se 

schimbe vechea staro de lucruri din Principate și eră îngrijorată 

de încercările lui Kisseleif de a înfrână abuzurile capitulare. Gu- 

vernul austriac se plânse la Petersburg și Kisseleft so desvinovăți 

arătând că 6.000 familii se îndeletniciau în Principate cu industria 

şi cu negoțul sub scutul austriac fără, a plăti vreo dare (5). La Iași 

se găsesc pe străzi alipte cu inscripţia «ă bas le r&glement; cito- 

yens, plutât la mort» (6). Generalul Mircovici primește scrisori ano- 

nime amenințătoare. Se procedează la arestări și la dezarmarea 

arnăuţilor boierești. So deschide chiar valiza unui curier austriac. 

Risseleff chiamă pe câţivă boieri mai turbulenți la București şi-i 

ţine la gazde silite sub privighere polițienească (7). La începutul 

anului 1831 nemulţumiţii se plâng la Constantinopol (8). La unul 

din ei, Sion, se găsesc hârtii compromiţătoare (9). In libelele îm- 

prăştiate prin lași se spune că «mult sânge va fi vărsat până ce 

Reg. Org. să poată fi pus în lucrare» (10). Plângerile boierești coin- 

cidau cu răscoalele țărănești (11). 

La 10/22 Martie 1831 se deschide în fine la Bucureşti obșteasca 

extraordinară adunare de revizie a Reg. Org. Cu câtevă zile mai 

(1) Blutte, 5 Martie 1830.—Acad. Rom. Ms. 323, f. 156.— Arh. St. Adm. vechi, No. 2097-- 

Erbiceanu, Ist. Mitrop. Moldovei, 457. 

(2) Blutte, ibid.—Acad, Rom. Ms. 323, f. 158. 

(3) Lippa e. Metternich, 23 Noemv. 1829. 

(4) Uricar, VIII, 116.—Ac. Rom. Ms. 2835, f. 101.— Asachi s'a înapoiat la aşi odată cu 

Mihaiu Sturdza şi Iordache Catargi. Uricar, VIII, 117. — Anale parlam. | 2, 8—10. 

(5) Papadopol-Calimah, 2. c., 89. 

(6) Blutte, 28 Ian. 1831. 

(7) Blutte, 25 Fevr. 1831.— Drăghici, . e. Il. 181--2. 

(8) Blutte, 16 Maiu 1831.—Buteniev c, Kisseleff, 21 Martie 1831 în Papadopol-Calimah, 

l. c., 9%. 
, 

(9) Kisseleff c. Nesselrode 26 lan. 1831, în Papadopol-Calimah, 2. c. 

(10) Hurmuz. X, 453—455. , 

(11) Kisseleft e. Buteniev 22 Aprilie 1831, în Papadopol-Calimah, 1. c., %,
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înainte, zice Blutte (1), Kisseleff convocase divanul spre a fixă ziua 
deschiderii adunării. Cu acest prilej un boier — știm de aiurea că 
e lancu Văcărescu, dar aflăm dela Blutte originea precisă a disgra- 
ției lui — îndrăzni să conteste validitatea actelor viitoarei adunări, 
arătând că până şi cei zece deputaţi de judeţe fuseseră — de astă 
dată numai, e drept, şi în mod excepţional — desemnaţi de câr- 
muirea, rusească «după căutarea spișcii boierilor» în loc de a fi 
aleşi (2). Vechiul obiceiu al ţerii cereă ca obșteștile adunări să fie 
compuse din obștea boierilor şi a clerului sub președinţa initro- 
politului. In consecinţă Kisseleff șterge, la d Martie (3) pe Văcă- 
rescu de pe lista mădularilor adunării de revizie, iar obșteasca 
adunare a divanului încheie, în Maiu, asupra prediojeniei lui Kis- 
seleff următorul jurnal: «s'au cunoscut d-lui (Văcărescu) căzut în 
greşeala de atingere inpotriva măsurilor stăpânirei, care după 
capul 9-lea partea B-a a pravilei se osândește numitul la sur- 
ghiunie la mănăstirea llurezul sud Vâlcea... în soroc de un an... 
Insă, cunoscând buna milostivire a li. Ș., P. Sf. S. părintele mi- 
tropolitul să binevoiască a face rugăciune E. S. despre partea ob- 
ştei boerilor pentru iertarea numitului de greșala ce a făcut» (4). 
Văcărescu a fost iertat, dar în adunarea de revizie n'a intrat (5). 

La lași, din cauza opoziţiei mai înverșunate, deschiderea adunării 
de revizie a fost amânată până la 8/20 Maiu. Dissursul lui Kisselefi 

se deosebi prin făgăduinţe de tot felul, fâră a-şi ajunge scopul (6). 
Sentinele, păziau la mitropolie la ușa sălilor de şedinţe (7). In Au: 
gust, Minciaky trebue să plece Ia Iași să stăruească pe lângă boieri 
să primească reforma (8). După ce în fine Reg. Org. a fost votat,— 
mulțumită și impresiei pe care o făcu capitularea (Aug. 1831) Var- 
șoviei asupra spiritelor încălzite de curentul revoluţionar din Europa 

(1) Blutte, 25 Martie 1831. 

(2) Anale parlam. ] 1, 63. 

(3) Ibid., 67. 
(4) Arh. "st. Dosar 3019, judec. vechi, f. 3. 

(5) Blutte, 23 Maiu și 13 Iunie 1831.—Cf. Conversaţia lui Văcărescu cu Bois le Comte: 
«Trebue să votăm sub președinţa mitropolitului și a exilă pe acest prelat toemai în mo- 

mentul când experienţa lui ne-ar fi fost mai de folos, înseamnă a silui părerile noastre... 
Am reamintit că am avut totdeauna dreptul de a ne face înşi-ne legile... şi dacă com- 
patrioţii mei ar împărtăși părerile mele, n'am primi legi făcute gata dela nimeni, nici 
chiar. . din mâinile lui Dumnezeu. (Doc. Renașt. Rom. IX). 

(6) Blutte, 27 Maiu 1831. 
(7) Xenopol, Din amintirile unui boer moldovean, pag. 8— 

(8) Blutte, 16 Aug. 1831.
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dela, .1830 — aplicarea reformei a trebuit să fie amânată tot din 

cauza atitudinii ostile a clasei conducătoare. 

* 

Dar nemulţumirea acestei clase aveă şi cauze de ordin mai înalt. 

La. dovezile pe car rapoartele agenţilor şi călătorilor francezi și 

austriaci ni le aduseseră, se adaoge acum și mărturia lui Blutte. 

Incă dela 12 Iunie 1829 el serie că sunt boieri cari car vedeă cu 

plăcere țara lor pusă sub protecţia colectivă a marilor puteri», 

iar la 19 Oct. acelaş an, vorbind de răspunsul cctit la mitropolie 

al contelui Diebici la; felicitările mitropolitului, Blutte adaoge că 

«aproape toți boierii sunt întradevăr sătuli de protecția rusească 

si se gândesc cu cea mai mare groază că țarii lor ar “putea ră- 

mâneă pentru totdeauna în mâinile Rușilor». 

Ca părtaş la aceste simţiminte, cel dintâiu lovit pentru «lipsa de 

zel faţă de cauza rusească» a fost mitropolitul Giigore (1). Acest 

cucernic călugăr, cunoscut mai dinainte prin activiintea lui cultu- 

rală, sta în fruntea, bisericii dela 1823. Pablen îi scrise:e la 15 Maiu 

1828 (2) invitându-l să se conforme hotăririlor împărăL- şti cu pri- 

vire la oblăduirea avuturilor mânăstirilor închinate, hotărîri cari, 

din punctul de vedere românesc, însemnau un regres faţă ua cele 

stabilite în materie pe vremea domnilor Grigore Ghica și Ion Saudu 

Sturdza. Pe lângă aceasta nici avuturile bisericești şi mânăstireşti 

nu' erau scutite de exigenţele rusești. Blutte spune că îndepărtarea 

lui Grigore a fost datorită și refuzului de a consimți la plata unei 

sume cerute de principesa Bagration (3). Evident că aceasta a fost 

cauza secundară a scoaterii din scaun a, lui Grigore la 24 Ian. 1829 

şi a înlocuirii lui provizorie prin Neofit Râmnic (4). Grigore pleacă 

în exil în Basarabia la 10 Pevruarie (5). Tocmai la 4 Dec. 1831 

sosi ucazul de iertare. In Ian. următor Grigore eră întors la lași. 

Ajuns la Buzău primi ordinul de a se opri acolo, ceeace Blutte 

atribue intrigilor lui Neofit, «caracter corupt şi nesuferit» (6). Când 

fostul mitropolit reinstalat la 22 Aug. 1833 cade bolnav, când mai 

  

(1) Blutte, 9 Fevr. 1829. 

(2) Acad. Rom. Ms. 1080, £. 161.— Hurmuz. S. 14,329.—O comunicaţie în acelaș sens c. 

mitropolitul Moldovei, în Erbiceanu, Î. c. 449. 

" (3) Cf. Pititti, Domniile regulamentar, 543. 

(4) Hurmuz. $. +, 335. 

- 46) Ibid, X, 626 nota. 

(6) Blutte, 19 Dec. 1831 şi 20 Fevr. 1832,
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târziu la 1834 moare, circulă svonuri de otrăvire. E sigur că o- 

cârmuirea rusească va fi fost mulțumită de dispariția unui potrivnic. 

Neofit îşi asigurase moştenirea mulţumită banilor ce strânsese cât 

timp gerase mitropolia fără a da vreo socoteală (1). 

AL doilea, lovit pentru simţimintele sale antiruseşti am văzut că 

a fost Iancu Văcărescu. Din acest punct de vedere al pornirilor 

clasei conducătoare în epoca regulamentară, este interesant raportul 

pe care Bluite îl adresează lordului Cowley la' 29 Ianuarie 1830. 

Consulul transmite ambasadorului o scrisoare — din nenorocire 

nepublicată — a lui Mihail Sturdza către lordul Heytesbury pe 

care-l cunoscuse în trecere prin lași la 1828. Blutte numeşte pe 

Sturdza «cel mai bogat, mai influent și unul din cei mai lumi- 

naţi boieri ai Moldovei şi Ţerii-Româneşti». Spune că în comite- 

tul de opt, Sturdza pusese la cale trimiterea unui memoriu țarului 

spre a-i cere consimțământul la unirea (9) Principatelor sub un prin- 

cipe ereditar dintr'o familie domnitoare europeană, cu condiţie ca 

limba română să rămâe |. oficială a statului şi ca singuri naţionali 

să poată fi primiți în slujbele publice. Principele ar fi urmat să 

aibă reşedinţa alternativ la laşi și București. Memoriul, se zice, ar 

fi expunând toate neajunsurile sistemului electiv. Speranța boierilor— 

spune Sturza lui Blutte—este că aceleaşi puteri cari s'au interesat 

de soarta Greciei, vor consimţi să fie garante şi pentru siguranța 

şi neatârnarea Principatelor cari alt-fel ar fi amenințate de anexare 

la Rusia. Boierii mai cred că Principatele unite ar fi o garanţie pentru 

integritatea Turciei, constituind—după expresia lui Blutte—un bu- 

Jevard împotriva încercărilor cotropitoare ale Rusiei, şi că sar puteă 

ajunge chiar la O confederație cu Sârbia- Din raportul consulului 

reiese că Sturdza în scrisoarea către Heytesbury mai vorbiă şi de 

foloasele ce ar puteă decurge pentru Marea Britanie din relaţii co: 

merciale mai strânse cu Principatele dunărene. In fine, pentru cazul 

când aceste dorinţe n'ar putea. fi împlinite, Sturdza ceruse lui Bluite 

să-i sprijinească pe lângă guvernul englez candidatura la scaunul 

ÎI O 

(1) Blutte, 16 Martie 1832 şi 7 lulie 1834. De aci protestul lui Neofit c. icisselefi la 10 

Fev. 1832, cerând «să se păzească toate întru intregime drepturile, cinstea şi puterea chi- 

piarhiei bisericeşti». Bis. ort. rom. XVII, 483. 

(2) Bois-le-Comte în rap. său dela 17 Mai 1834 (Doc. Renaşt. LX, 441) atribue propunerea 

lui lordache Catargi. Propunerea ar fi căzut pentrucă poierul moldovean ar fi făcut 

rezerva ca domnul să nu fie din familiile domnitoare ale uneia din cele trei împărăţii 

limitrofe.— Pentru idea unirii pe la 1822, doc. interesante la Ac. Rom. în Ms. 322, mai 

ales f. 166 şi 172.
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Moldovei. Scrisoarea lui Sturdza a fost transmisă la 1 Maiu 1830 de 
Jordul Heytesbury contelui Aberdeen cu observaţia că abiă cunoaște 
pe boierul moldovean pe care nu l-a văzut decât o singură dată la, 
lași când ia fost recomandat ca dun om inteligant». Heytesbury 
adaogă: «N'am obsarvat nimic de seamă în el, afară de spiritul de 
«intrigă pe care-l împărtășește cu toți compatrioţii săi». 

Cu tot acest spirit de intrigă care-şi are explicaţia istorică şi a 
avut chiar un rost folositor, clasa conducătoare suferiă stăpânirea 
străină cu un neastâmpăr crescând. La 22 Fevr. 1830 Blutte ra- 
portează lordului Cowley că o parte din boierimea cea mare sar 
fi hotărit să protesteze împotriva leg. Org. ca impus de o putere 
străină, fără consimțământul lor, înpotiiva, vechiului obiceiu al țerii. 
Se svoniă chiar că protestarea s'ar întinde și asupra tratatelor cari 
au dispus de soarta, Principatelor fără a, le fi consultat. Scopul miș- 
cării ar Îi de a atrage atenţia Europei publicându-se protestarea 
prin ziarele occidentale. Anul următor (1), vorbind de votarea Reg. 
Org. în 'Ţara-Românească, Blutte raportează că boierii Principatului 
afirmă că au avut totdeauna dreptul de a-și modifică instituţiile fără 
intervenţia vreunei puteri străine sau autorizare a Porții şi că deci 
reforma fiind impusă, departe de a constitui o binefacere, este o 
atingere adusă autonomiei. Din cauza acestei stări de spirit a tre- 
buit amânată adunarea de revizie a Moldovei. Boierii au întâmpinat 
lui Kisselefi sosit într'adins la laşi (2) că dacă trebue să se soco- 
tească, dependenţi de Rusia, atunci un simplu ucaz e de ajuns pentru 
punerea în aplicare a Reg. Org, iar dacă se respectă autonomia 
țerii, atunci trebue să i se lase facultatea de a-și schimbă aşeză- 
mintele după socotință, fără amestec străin. 

Faptul că în cele din urmă Reg. Org. se primește, că se alcă- 
tuesc adrese de mulțumiri către țar” şi altele către Poartă cerând 
sancţionarea reformei, că sa cere chiar prelungirea cârmuirii lui 
Kisselefi și că i se oferă naturalizarea cea mare (3) nu trebue să 
înșele. Sunt numai aparenţe cari ascund o nemulțumire neputin- 
cioasă. Chiar adresele în chestiune, suggerate zice-se de Rusia epis- 
copului de Râmnic (4), n'au fost alcătuite fără rezistență. Trei mari 
bani, zice Blutte, Brâncoveanu, Văcărescu şi Creţulescu, au refuzat 
a semnă, argumentând că ei nu se pot socoti ca reprezentanți 

  

(1) Blutte,6 Maiu 1831, 
(2) Blutte, 25 Aprilie 1831. 

(3) Hurmuz, $. 4, 369, 371. 
(4) Blutte, 3 Iunie 1831, 

Analele A. R. — Tom. XXXVIII. — Memoriile Secţ, Istorice. 3
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ai ţerii deoarece delegaţia și-o țin dela o putere străină; că po- 

porul român nu este recunoscut în Europă pentru & se puteă vorbi 

în numele lui, Principatele fiind cunoscute ca provincii ale impe- 

piului otoman; că este deci de competența excluzivă a curților 0cro- 

țitoare şi suzerană, de a judecă dacă e nevoie ca ocupația militară 

străină să continue; în fine că eră necuviincios â oferi (1) natura- 

lizarea unui general străin înaințe de a şti dacă guvernul său nu 

se va împotrivi. 'Totuș, la sfârsitul lui Maiu o deputaţie compusă din 

Alex. Ghica şi episcopul de Buzău pleacă la lași să ducă lui Kisse- 

leff adresa divanului și & adunării generale. Intrigi rusești de sigur 

pun în circulație şi svonul că unii boieri sar gândi să sprijine cân- 

didatura lui Kisseleft la tron (2). Căderea Varșoviei ingrijoră și mai 

mult pe boieri, și dacă exercită o presiune asupră-le spre a fi mai 

ascultători de porunci le rusești, de altă parte făcii să sporească do- 

rinţa lor de â înlocui protectoratul rusesc prin ocrotirea colectivă 

a cinci mari puteri pentru ca Principatele să nu devie colonii mi- 

litare ale Rusiei. «Sârbia şi Muntenegru, — scrie Blutte (3) — fiind 

cu totul devotate aceleiaş puteri, nu mai rămâne decât Bosnia — 

turburată de emisari ai ienicerilor rebeli — că să, întrerupă lanţul 

«de influenţă ce se intinde dela Vistula până la, porţile Veneţiei». 

Numai o mică partidă este ruso-filă. Dela dânsa vor fi pornit proiecte 

de deslipire a Principatelor de Turcia pentru a fi alipite la Rusia, 

sub cuvânt că închinarea către Turci se făcuse ca să apere Prin- 

cipatele de duşmani, ceeace ei ne mai fiind în stare să facă, rostul 

închinării încetase (4). Cel mult au putut dori câţivă boieri prelun: 

girea ocupaţiei rusești ca O măsură vremelnică de siguranță împo- 

triva spiritului de răsvrătire manifestat, pe alocurea în clasa țără- 

nească convinsă că datoră reformele Rusiei care le impusese clasei 

conducătoare (5). Opoziția surdă împotrivă cârmuirii ruseşti n'a în- 

cetat în tot timpul ocupaţiei şi eră mai accentuată la lași unde la 

1832 se mai răspândiau prin curţile boierești pamflete și proclamații 

amenințătoare (6). La 1833 în fruntea opoziției moldovenești se aflau 

încă mitropolitul, episcopul de Roman şi majoritatea boierilor (7). 

a 

(1) Hurmuz. $. I*, 310 (adresa din 15 Maiu 1831) Kisseleft răspunse la 5 lunie din lași 

că nu poate primi acum indigenatul spre a nu provocă interpretări (50d., 313). 

(2) Blutte, 13 şi 21 lunie 1831. 

(3) Blutte, 3 Oct. 1831. 

(4) Blutte, 21 Oct. 1831. 

(bj Blutte, 7 Nov. 1831. 

(6) Blutte, din Kovazna 7 Aug. şi din Sibiiu 1 Sept. 1832. 

(7) Blutte, 4 Ian. 1833,
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Ştirbirea privilegiilor consulare. 

Punând cu atâta insistență în relief starea de nemulţumire din 
Principate față de ocupația rusească și de Rog. Org., Blutte, ca și 
colegii săi (1), eră călăuzit și de un motiv personal: atingerea pe care 
noua organizare şi cârmuirea străină o aduceau sau încercau s'o 
aducă privilegiilor capitulare. Fleischhakl scriă mâhnit lui Metternich 
la 19 Iunie 1829: «Uare nu se vede limpede cu toate denegațiu- 
nile, că amândouă Principatele fac parte de pe acum din teritoriul 
rusesc? Perceperea impozitelor, jurisdicţia criminală asupra stră- 
inilor, desființarea privilegiilor consulare..., totul se petrece ca la 
Odessa sau la Chiev. Eu mă mir că sunt lăsaţi în voia lor. Sa 
zis, s'a strigat și s'a făcut atâta pentru Greci... şi aci se intâmplă 
acum de zece ori mai rău, fâră ca cinevă să zică vreo vorbă» (2). 

Nu vouiu reveni asupra chestiei consulare pe care am tratat-o pe 
larg aiurea (3). Voiu adăogă numai aprecierile lui Blutte. 

Incă dela 12 Iunie 1829 el sa plânge că autorităţile rusești nu 
respectă jurisdicţia consulară şi că Principatele pot fi socotite ca fă- 
când dejă parte din imperiul rusesc. Din acest punct de vedere de- 
misionarea brutalului Jeltuhin este salutată cu bucurie (4) de con- 
sulul englez. Acesta socotiă că nefiind acreditat pe lângă autori- 
tățile de fapt rusești, ci pe lângă cele de drept românești, nu puteă 
aveă relaţii de serviciu decât cu cele din urmă. Astfel, descope- 
rindu-se o bandă de falsificatori de monete, printre cari și sudiţi 
englezi, autoritățile ruseşti din Bucureşti dispun arestarea lor, iar 
directorul cancelariei rusești Carneev cere lui Blutte să trimită 
un delegat care să asiste la interogatoriul lor. Blutte protestează. 
«Fără a contestă — scrie el — dreptul autorităţii locale de a arestă 
cea dintâi pe rău făcători, mă aşteptam ca supușii englezi cu pri- 
cina să fie predaţi de îndată autorităților românești şi nu altora». 
Totuș, din ordinul lui Jeltuhin, ei sunt ascultați de secretarul can- 
celariei rusești, Vlasto. Atunci Blutte se adresează divanului ce- 
rând ca învinuiţii să fie daţi în paza consulatului, rămânând ca ei 
să poată fi ascultați de către autoritățile românești de câteori tre- 

  

(1) Spre pildă rap. lui Viollier (cancelarul viceconsulatului fr. din Iași 1827—1830, apoi 
agent consular la Galaţi 1833--1840) către Portalis, 28 Aug. 1829, 

(2) Acad. Rom. Rap. cons. austriace (Inedite). 

(3) 1. C. Filitti, România față de capitulațiile Turciei, dejă citat, 

(4) Biutte, 11 Sept. 1829.
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buinţa va cere. Cu toate asigurările vicepreşedintelui Botneac că 

afacerea nu priviă decât pe autorităţile românești, divanul nu dădu 

satisfacţie consulului englez, așteptând hotărirea lui Jeltuhin, aşă 

că Blutte observă că divanul se află «sub influența unei terțe pu- 

teri» (1). Tocmai sub Risselefi se va recunoaște că străinii nu Lot 

fi arestați fără prealabilă avizare a consulului (2). 

Mai protestează Bluite la 5 Sept. 1830, prin adresă către divan, 

contra unei eventuale înscrieri a sudiţilor englezi în corporaţiile in- 

digene şi în consecință a impunerii lor la taxe ca membri ai acestor 

corporaţii. Taxa aveă de scop, cum însuș divanul mărturiseşte în 

răspunsul dela 12 Sept. citat de Blutte, «să se cumpere lemne de 

foc pentru trebuința Ruşilor» (3). In Fevr. următor, Blutte vestește 

guvernul său că sa renunţat la proiectul de impunere a sudiţilor la 

patente (4). In schimb, Blutte recunoaște că nu poate protestă împo- 

triva taxelor de import și export pe cereale stabilite, în afară de 

tarif, în favoarea capitalei (5). 

Intr'un raport din 23 Sept. 1831, Blutte vorbește de ordonanța 

prin care sa desființat dreptul străinilor de a apelă la Constanti- 

nopol împotriva sentinţelor românești, singurul apel posibil pe viitor 

fiind dela un Domn la Domnul următor. Kisseleft încearcă să justi- 

fise această dispoziție întemeindu-se pe tratațul dela Adrianopole. 

Vicepreşedintele se rosti chiar față de mai mulți boieri că toate 

privilegiile străidilor au fost desființate prin acel tratat, făcând Prin- 

cipatele neatârnate de Turcia. Deși Kisselefi nu mergeă atât de 

departe ca ajutorul său, Blutte socoti totuș nimerit a se referi la 

tratatele anterioare pe cari cel dela Adrianopole nu le puluse 

desființă. A adinite reforma ar însemnă & lăsă interesele străinilor 

pe seama unor tribunale recunoscute ca venale, iar apelul la 

Domnul următor eră un drept iluzoriu în urmă introducerii domniei 

pe vieață. Ce încredere puteă inspiră justiţia unei ţeri al căreia mi- 

nistru al dreptăţii este destituit la 3 Martie 1832 (6) pentrucă plăs- 

muiă acte false spre a-și însuși moșteniri? Justiția românească pă- 

reă, lui Blutte atât de coruptă, incâț lăsă multe procese în suspensie 

în așteptarea instalării Domnilor. Secretarul Statului sfârși prin â 

N 

(1) Blutte, 28 Sept. 1829. 

(2) Blutte, 7 Noemv, 1831. 

(3) Blutte, 1 Oct. 1830. 

(4) Blutte, 25 Fevr. 1831. 

(5) Blutte, 26 Sept. 1831. 

(6) Să fie vorba de Iordache Golescu ?
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asigură pe Blutte că dispoziţia privitoare la desființarea apelului 

la Constantinopol trebuiă, socotită ca nulă şi neavenită (1). 

Cu toate acestea, şi cu toate asigurările repetate că nimic nu 

Sa schimbat cât priveşte situaţia străinilor, conflictele nu încetează 

între Blutte și cârmuirea, provizorie rusească. Dintr'o ceartă la Ga. 

laţi, în ziua de 16 Fevr. 1830, între un consilier municipal și un 

supus ionian se născuse o încăerare între indigeni și Ionienii din 

oraș, cu manifestații ostile în fața viceconsulatului englez. Cu o 

lună mai nainte asemenea turburări avuseseră loc la Brăila încu- 

rajate, zice Blutte, de ispravnicul Ion Slătineanu, de şeful poliţiei, 

un tânăr de 20 de ani, şi de şeful miliției, un căpitan foarte tânăr. 

Raportul spătarului aruncase vina celor întâmplate asupra vice- 

consulului englez Vlahaiti. De aci a pornit între Blutte şi cârmuirea 

rusească o stare de tensiune care a dăinuit câţivă ani. Blutte dă 

acelor turburări locale un caracter mai general de ostilitate a câr- 

muirii provizorii împotriva sudiţilor englezi şi chiar a guvernului 

britanic. Apariţia în ziarul din Bucureşti a unui articol duşmănos 

Angliei publicat în «Gazeta de Moscova» şi dezaprobat de altfel 

de guvernul dela Petersburg, îndreptățește, crede Blutte, o aseme- 

nea bănueală. Beizadeă Nicolae Suţu (2) din Moldova şi «corespon- 

«dentul său» din Ţara-Românească, Mavros (3), cempioy6 du gen6- 

«ral Kisseleft» (4) şi orânduit vremelnic la secretariatul Statului la, 

1832 (5), ar fi principalii dușmani ai Ionienilor și at consulului en- 

glez. Blutte adresează preşedintelui plenipotențiar la 8 Aprilie o 

notă în care pe deo parte disculpă pe Ionieni de învinuirile ce li se 

aduc, iar de altă parte se plânge de atitudinea autorităţilor locale (6). 

(1) Blutte, 23 Sept. 1831 și 16 Martie 1832. 

(2) Filitti, Dommiile regulamentare, 447, 

(3) De o inteligenţă deosebită şi foarte cult pentru vremea sa, Nicolae Mavro e cu- 

noscut întâia oară la 1819 ca hatman îndeplinind slujba de secretar al afacerilor străine. 

Apoi e secretar intim al lui Vodă Suţu (Hurmuzaki, X, 11.—Filitti, Corespondența dom- 

nilor și boierilor români cu Metternich şi cu Genta, extras din An. Ac. Rom. Secţ. ist, 

1914). La 1821 semnase adresa către Wittgenstein, în care boierii se plângeau de intrarea 

'Turcilor în Principate şi cereau protecţia Rusiei (Hurmuz. X, 566). Refugiat la Brașov 

numărase printre «Piniștii» infocaţi şi fusese decorat cu Sf. Vladimir (Ibid. 105). Om în- 

văţat, se îndeletniciă cu arheoiogia (Hurmuz. S. 14, pag. 443 şi «Scrisorile» lui Ion Ghica). 

A fost însurat 1) cu Pulheria Ghica 2), cu sora lui Suţache din Valahia, nu cu a beiza- 

delei Nicolae Suţu din Moldova, cum greșit s'a zis (lorga-Hurmuz. X, 463, n. 4). 

(4) Blutte, 2 și 23 Aprilie 1832. 

(5) Ark. St. Adm. Vechi, Minist. de interne, No. 10 partea 1-2, dosar 334 din Fevr. 1832, 

(6) Anexa V,
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Supărarea, consulului englez ajunge la culme când secretarul 

Statului B. Ştirbei îi face cunoscut la 17 Aprilie 1832 că guver- 

nul provizoriu a recunoscut conform tratatelor pe viceconsulii şi 

staroslii existenți inainte de ocupația rusească, dar că. nu poate 

consimți la crearea unui nou viceconsulat englez la Brăila. Blutte 

protestează că a încuviință instalarea unui viceconsulat însemnează 

a recunoaște consulului dreptul incontestabil de a numi delegați 

în provincie pentru apărarea intereselor sudiţilor din diferite părți 

ale ţerii (1). Kisseleff însuș nu-și păstrează cumpătul față de con- 

sulul englez, învinuindu-l de a fi trimis adrese provocătoare auto- 

rităților locale și de a fi avut convorbiri subversive cu boierii (2). 

Blutte e chiar singurul consul nepoftit la un prânz pe care Kisse- 

leff îl oferă cu prilejul aniversării reginei Angliei (3). 

Plângerile lui Blutte sunt transmise de ambasadorul englez din 

Viena, sir Lamb, lordului Heytesbury ambasador la Petersburg și 

chiar lui Palmerston (4). Motivele de nemulțumire ale consulului 

se pot rezumă în închiderea Ionienilor în aresturile locale în loc 

de a fi predaţi consulatului (5), cuartiruirea, militarilor pe la supușii 

ionieni, impunerea acestora la patente, cu toate asigurările date că 

nimic nu se va schimbă în situaţia străinilor (6). La 15 și 16 Au- 

gust, ambasadorul Lamb adresează lui Blutte două scrisori În cari-i 

dă seamă de răspunsurile lui Nesselrode către lordul Heytesbury. 

Scrisorile nu s'au publicat, dar din raportul lui Blutte dela 3 Sept. 

următor se vede că la Petersburg conflictele lui Blutte cu Kisseleff 

se tâlmăciseră ca nişte «malentendus» izvorite din chestii personale. 

Intr'o scrisoare către Sebastiani dela 15 Martie 1832, consulul 

francez Lagan se plângeă și el de «sforțările ce sau făcut pentru 

«a, asimilă pe străini cu indigenii»; vorbiă de «dreptele temeri ale 

«celor dintâiu de a vedeă reînnoindu-se atacurile contra lor». Rusia 

da exemplul: până şi carantinele erau un mijloc pentru Rusia de 

  

(1) Blutte, 13 Maiu 1832.—Blutte pare a fi avut câștig de cauză în principiu. La Brăila 

nu se instalează nici un agent consular, dar dela 1833 funcţionează un agent consular 

englez la Bârlad; La Focșani eră unul din lov. 1830; agentul consular dela Botoşani 

devine viceconsul în Sept. 1833, ” 

(2) Blutte, 2 Aprilie 1832. 

(3) Blutte, 17 Maiu 1832. 

(4) Rap. lui Lamb. 21 și 25 Aprilie 1832. 

(5) La 1833 se hotărește că arestarea se va face totdeauna «în fapte veghete zioa sau 

noaptea» înștiinţându-se consulatul în 24 ore. (Manualul Administrativ al Moldovei, IL 

560). Apărarea străinilor de cuartiruire se confirmă oficial în Maiu 1833 (Ibid., ÎI, 165—7). 

(6) Blutte, din Brașov, 25 Maiu 1832.—Lamb. e. Palmerston, 12 Iunie 1832,
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a spionă corespondența şi pe călători. Tot astfel Blutte continuă 

în rapoartele lui să afirme că, adevărata cauză a conflictelor eră 

persecutarea Ionienilor şi ca dovadă transmite guvernului său două 

rapoarte ale lui N. Suţu câtre Kisseleff în chestia turburărilor dela 

Galaţi, în cari părcălabul, colonelul Cuza, eră calificat de «caracter 

liniştit şi conciliant», învinuit numai de a fi «slab și lipsit de ener- 

gie». Pe când generalul Starov, numit de curând comandant la 

Galaţi, recunoşteă dreptatea lonienilor, Suţu din potrivă (|) ziceă 

că «vivacitatea cu care viceconsulul englez cere satisfacție pentru 

insultele ce câţivă oameni din popor i-ar fi adus, pare că provine 

mai ales dintr'o intenţie hotărită de a perpetuă motivele de tur- 

burare și din pornirea cicălitoare care caracterizează consulatele 

europene în Orient şi care nu mai poate fi tolerată de acum înainte, 

'Țara-Românească bucurându-se, la umbra tratatelor, de o câr- 

muire regulată». Acest raport al lui Suţu, care din punctul de 

vedere românesc face cinste celui ce l-a scris, nu puteă decât să 

invenineze relaţiile lui Blutte cu cârmuirea rusească (2). De aci de 

sigur tenacitatea cu care consulul englez înregistrează cele mai 

neînsemnate svonuri de evacuare a Principatelor. La fiecare pas 

în rapoartele lui, se menţionează cele mai slabe licăriri de speranțe 

de evacuare şi se vădeşte ura lui inpotriva cârmuirii provizorii 

rusești. 

Prelungirea ocupației rusești. 

Condiţiile tratatului dela Adrianopole erau prea grele pentru 

“Purcia. Un act separat (3) semnat tot la 2/14 Sept. 1829, privitor 

la deşertarea Principatelor și la plata indemnităților pentru pier- 

derile suferite de negoţul rusesc și pentru cheltuelile de răsboiu, 

fixă despăgubirea la 10 milioane galbeni olandezi ce se vor plăti 

«după modul de piată ce se va hotări de M. S. Impăratul tuturor 

ÎI IO, 

(1) Rap. către Risseleff, 8 Maiu 1832, citat de Blutte, 15 Sept. 1832. 

(2) In Noemv. 1832, Blutte întocmeşte lista capetelor de acuzare inpotriva autorităţilor 

din Galaţi. Directorul carantinelor, Mavros, a trecut cu vederea peste cele petrecute. Un 

căpitan Codreanu, fost comandant al cordoanelor sanitare la Galaţi, a insultat pe Paul 

Combotecla, căpitanul unui vas ionian. Tot Codreanu a escrocat pe negustorul Nicolae 

Gliki, fapt recunoscut de maiorul Boteanu însărcinat cu ancheta. Nicolae Paxino a fost 

pătut de creditorul său, Mereacre. Mavro ar fi estoreat dela echipagiile vaselor ioniene 

declaraţii că n'au a se plânge de autorităţi, sub pedeapsă de a nu le permiţe ieșirea din 

carantină (Blutte, 9 Noemv. 1832), 

(3) Doc, Renaşt., |, 329,
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Rusiilor în urma recursului ce S. Poartă va face la dărnicia şi 

mărinimia lui». Teritoriul otoman va fi deșertat pe măsură ce se 

vor aplică de către Poartă dispoziţiile tratatului dela Adrianopole. 

Silistra şi Principatele Române «vor fi păstrate în depozit de curtea 

împărătească a Rusiei până la desăvârşita achitare a sumei ce 

Poarta otomană s'a legat să plătească». In aceste condițiuni, nu 

puteau decât crește temerile pe cari Blutte le manifestase încă din 

lunie (1) că Principatele vor rămâneă în mâinile Rusiei. Consulul 

englez pune în evidență toate manoperele rusești menite a dovedi 

necesitatea prelungirii ocupaţiei (2). Astfel, la 24 Ianuarie 1830 ra- 

portează asupra svonurilor despre o revoltă în Bulgaria, pe care 

“Turcii ar fi vrut s'o înece în sânge, dacă nu i ar fi împiedicat Die- 

pici spunând că Bulgarii, ca creștini, se află sub ocrotirea rusească. 

Blutte vede în aceasta un mijloc de a acredită idea că ocrotirea 

rusească este necesură şi adaogă că agenţi rusești, recrutați dintre 

Greci, umblă pentru a propovădui revolta în Bulgaria şi Rumelia 

şi a întări astfel acea, idee, 
Rusia cedă în parte stăruinţelor Porții când la 14 Aprilie 1830 

consimți să reducă despăgubirea de răsboiu la 8 milioane plătibile 

în 8 ani cu începere dela 1 Maiu 1831 (3). Când, la 25 Aprilie, 

Kisseleft pleacă la Constanța să se întâlnească cu Diebici în drum: 

spre Petersburg, Blutte înregistrează vorba generalului că poate 

nu se va mai întoarce. Preşedintele demisionase întradevăr, dar 

demisia nu i se primi (4). Generalul Geismar în trecere din Rusia 

spre Occident, dă şi el speranțe de evacuare, asigurând că Domnii 

vor fi numiţi în curând (5). Când însă se cer, în vara aceluiaș an, 

provizii pentru îndestularea a 20.000 soldaţi pe timp de un an, 

când generalul Roth își pregătește instalarea la Varna, când cazărmi 

se ridică în diferite puncte sau se numește comisia — din care nu 

lipseşte un ofițer rus — pentru fixarea noului hotar dunărean, Blutte 

pierde din nou nădejdea. El arată îndoitul joc al Rusiei: de o parte, 

se pun la cale în Principate chiar petiţii pentru prelungirea ocu- 

paţiei, de altă parte se vorbește de ordine oficiale de evacuare 

venite dela Petersburg, dar pe cari Kisselefi aveă instrucții secrete 

  

(1) Blutte, 6 Iulie 1829. 

(2) Corespondenţa lui Kisseleff în acest sens, a fost publicată în Uricariul lui Ca- 

drescu, lĂ. 
3) Papadopol-Calimah, 2. c., 99. 
(4) Blutte, 10 Maiu 1830. 
(5) Blutte, 21 Maiu, 1830.
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să nu le obștească. Plecarea Ruşilor, adaogă Blutte (1), e sincer 

dorită de toate clasele sociale, în frunte cu patru mari bani. Pe- 

tiţia în favoarea prelungirii ocupaţiei n'ar fi găsit, dacă credem pe 

consulul englez, decât 18 aderenţi din cari numai unul din boierimea 

cea mare. 
Reparaţia, drumurilor dela Turnu, Giurgiu, Călărași și Brăila spre 

hotarul rusesc, înlocuirea unor comandanţi ruși prin ofițeri români, 

lichidarea socotelilor de rechiziţii, păreau lui Blutte indicii de o 

apropiată evacuare. Dar speranţele născute într'o zi se stingeau în 

ziua următoare, când se anunțau spre pildă nouă rechiziţii de lemne 

în vederea iernării trupelor ruseşti în Principate, sau când veniă 

rescriptul împărătesc de confirmare a lui Kisgeleff în funcţiile sale (2). 

In toamna anului 1830 se ştiă că trupele rusești din Bulgaria, cari 

urmau să se înapoieze peste Prut, vor iernă în Moldova. Cartierul 

generalului Roth se instală la Iaşi. Silistra eră întărită din nou, ca 

şi liniile militare despre hotarul austriac şi fortificațiile dela Brăila. 

Pe locul vechei cetăţi Giurgiu, se ridică un oraș din care cazărmile 

nu lipsesc. Informând guvernul său de toate acestea, Blutte înre- 

gistrează şi svonuri de planuri rusești impotriva posesiunilor engle- 

zeşti din Asia în hotar cu imperiul moscovit (3). 

In urma turburărilor dela Varşovia, trupe austriace grămădin- 

du-se la hotarele Galiției, trupe rusești se concentrează dealungul 

hotarului austriac. In Serbia, Turcii recunosc autonomia tânărului 

stat şi ereditatea cârmuirii în familia lui Miloș Obrenovici. Blutte 

urmărește cu îngrijorare repercuţia pe care aceste evenimente o 

pot aveă asupra politicei rusești făță de Principate (4). Turburările 

provocate de rebelul Carafisi care ocupase Sofia, revolia pașei dela 

Scodra, atitudinea cam mândră a lui Miloș, neliniștiau pe pașalele 

din Vidin, Sofia şi Belgrad și motivară oarecari deplasări de trupe 

turceşti, la cari Rusia răspunse concentrând trupe la Rusciuc, 

Vidin şi Nicopole. Numărul trupelor rusești din Principate se re- 

duceă prin necesitatea de a întări forțele lui Diebici. Bine înțeles 

întreţinerea eră totdeauna plătită din vistieria românească (5). In 
vara anului 1831, detașamente din garnizoanele dela Rusciuc şi 

Orşova sunt trimise la Adrianopole unde se adună o divizie me- 
nită a cooperă cu marele vizir împotriva pașei dela Scodra, 

  

(1) Blutte, 6 și 16 Iulie 1839, 

(2) Blutte, 2 şi 9 August 1830. 
(3) Blutte, 27 Aug., 25 Sept. şi 15 Oct. 1830, 

(4) Blutte, 3 şi 30 Dec. 1830. 

(5) Blutte, 15 Aprilie 1831,



49 IOAN C. FULITTI 880 
  

Eventualitatea unei ocupațiuni îndefinite a Principatelor, care se 

puteă ușor schimbă în anexare, neliniștise pe Metternich. La 12 

Fevr. 1830, Nesselrode scrisese marelui duce Constantin că dreptul 

de ocrotire dobândit la Adrianopole aveă mai mult preț decât o 

anexare sau decât emanciparea statelor balcanice, deoarece dacă 

Rusia ar fi vrut să ajungă la asemenea rezultate, ar fi trebuit să 

se înţeleagă prealabil cu Austria și să-i dea compensaţii. Intâlnin- 

du-se apoi cu Nesselrode la Carlsbad în Iulie 1830, Metternich îi 

adusese «învinuirile pe cari politica lui le merită de câţivă ani». 

Cancelarul austriac se plânsese că «dela începutul chestiilor ori: 

entale există o conjurație între oamenii de stat rusești; ei voesc 

să atragă pe împăratul stăpânul lor într'o vastă complicație cu 

Poarta, şi toate mijloacele lise par bune în acest scop». Incă dela 

1823, ţarul Alexandru—observase Mettenich—se angajase «într'un 

sistem de fluctuații regretabile», îndemnat de doi străini, «un Cor- 

fiot, plin de idei demagogice și un Neamţ pe jumătate liberal». Nes- 

selrode eră vinovat că se rupseseră legăturile pe cari «se întemeiă, 

în mare parte pacea Europei și liniştea internă a statelor ce o 

compun», și că astfel se încurajau potrivnicii ordinei prin abatere 

dela principiile politice singure juste. Visul lui Metternich eră deci 

de a reface alianța dintre Austria, Prusia și Rusia, mai ales față 

de Franţa «și împreună cu ea, de răsvrătitorii din toate țerile» (1). 

Nesselrode voiă să negocieze singur cu Poarta (2), pentru a tot găsi 

pretexte de prelungire a ocupaţiei. In această privință este intere- 

sant raportul din 29 Aprilie 1831 (3) al ambasadorului englez din 

Constantinopol sir R. Gordon către vicontele Paimerston. Poarta, 

plătind ultima parte a datoriei către Rusia cu scadenţa la 1 Maiu 

st. nou, trupele rusești ar fi urmat să iasă din Principate, rămă- 

nând numai în Silistra o garnizoană până la achitarea indemnităţii 

de răsboiu. Se născuse însă controversă între reis-efendi şi ambasa- 

dorul rusesc Buteniev. cu privire la data la care trebuiă plătit cel 

dintâiu milion de galbeni. Poarta eră de părere că plata se puteă, 

face oricând în cursul anului, pe când ambasadorul susțineă că, 

trebuiă făcută neapărat în zioa de întâiu Maiu. Kisselefi soriă lui Nes- 

(1) Memoriile lui Metternich, V, 7 sq., 5l sq. 

(2) In toamna 1831 Mavros, șeful cancelariei lui Kisseleff pleacă la Constantinopol spre 

a ajută pe Buteniev în negociaţiuni. 1 se plătește pentru călătorie, din vistieria româ- 

nească, 400 galbeni din fondul -capichehaialelor. (Minist, de externe, dosar 3/9 din 1831). 

Lagan c. Sebastiani, 25 Noemv. 1831. 
(3) 29 Aprilie—11 Maiu, în Correspondence,
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selrode la 3 Sept. 1831 că «Turcii nu îndeplinesc clauzele trata- 

tului dela Adrianopole pentrucă așteaptă soluția chestiilor euro- 

pene; ei trăgănesc, evitând însă o ruptură, pentrucă nu primesc 

nici o instrucţie oficială și precisă dela dușmanii Rusiei. Un răsboiu 

ofensiv contra Rusiei ar fi printre 'Turci foarte popular, şi cu atât 

mai priincios pentru guvern cu cât ar face să inceteze răsboiul ci- 

vil... Grăbindu-ne a repune Principatele sub vechiul regim, am 

pierde o poziţie avantagioasă care, singură, e de ajuns pentru a 

amână răsboiul.... Ca urmare, e permis să credem că ocupația 

Principatelor până în luna Maiu, termen cerut de Poartă pentru 

efectuarea ultimei plăţi,... ar fi.... de un folos esenţial... Am pro- 

fită. de aceasta pentru a sfârși cu aprovizionarea Silistrei... In luna 

Maiu am ști cum stau afacerile continentului... (Ocupaţia) nu poate 

fi discutată pentrucă e prevăzută de convenţia dela Petersburg; 

fără a preciză dar durata ocupaţiei, s'ar puteă negociă promulgarea 

hatişerifului privitor la Regulamente și mai târziu a aceluia pentru 

numirea Domnilor. De altfel această numire, în afară de trăgă- 

nirile unei corespondențe între cele două curți, va fi de sigur îm- 

piedicată de intrigile câtorvă rămășițe ambiţioase ale aristocrației 

Fanarului... Dacă ministerul ar aveă asigurări pozitive că... o rup- 

tură cu Poarta nu va aveă loc, atunci evacuarea cât mai grabnică 

a Principatelor ar fi de dorit. De altfel pot asigură pe E. V., după 

cum am prevestit şi pe D. de Buteniev (1), că administraţia ru- 

sească e în măsură de a sfârşi cu lichidările și cu socotelile în 

trei săptămâni» (2). 

Această scrisoare dă cheia politicei lui Kisseleff. Principatele erau 

o poziţie strategică pe care Rusia nu trebuiă s'o părăsească decât 

la ultima extremitate. Eră drumul Silistrei, calea 'Țarigradului, care 

nu trebuiă pierdută. Nesselrode, mai prudent, nu împărtăși în totul 

vederile lui Kisseleff și-i răspunse la 29 Sept. că deși se înțelege 

foarte bine în Rusia mobilul codelilor Porții, Țarul totuș «rămâne 

credincios politicei sale, proprie unei ţeri care n'a câștigat nimic 

prin vicleșug și înșelăciuni, ci numai prin tratate și biruinţe. Vom 

cere dela Poartă cu tărie îndeplinirea datoriilor sale. In ce pri- 

veşte garanţia ce ne-o poate da ocuparea Principatelor, afară că 

aceasta ar ridică toată Europa împotriva noastră, dar Turcii ar 

puteă chiar, în schimbul renunțării noastre la plata contribuției, să 

(1) Trecuse prin lași și Buc. în lan.—Fevr. 1831. Hurmuz. X,:492—3. 

(2) Hurmuz. S$. +, 378.
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părăsească suzeranitatea lor asupra principatelor... Dar atunci ce 
am face noi? Aceasta fi-va oare folositor pentru noi? Veniturile 
Principatelor -acoperi-vor oare cheltuelile administraţiei şi lăsă-vor 
oaro, peste aceasta, în tezaurul nostru o sumă egală cu contri- 
buţia, ce avem a luă dela Turci? Ne îndoim. Declară-vom oare aceste 
provincii alipite la imperiu? Dar în cugetările împăratului nu intră 
de ioc scopul de a întinde hotarele noastre până la Dunăre și mai 
puţin încă dorește ca printr'o asemenea hotărire să dea. loc la 
neliniștea aliaților săi și la ocările inimicilor săi...» Ceeace importă 
Rusiei eră să păstreze «Silistria și o cale militară până la Prut» (1). 
Față de părerile împăratului, Kisselelf fu silit să se dezaprobe 
singur. La 29 Oct. 1831 scriă lui Nesselrode: «Părerea mea, cu 
totul condițională, bazată pe sistemul dilatoriu urmat de Poartă și 
pe. inexactitatea cu care și-ar îndeplini angajamentele, nu implică 
în nici un caz trebuința dea cere cu orice preţ mănținerea stării 
actuale de lucruri... Şi mai puţin am putut crede folositoare ali- 
pirea Principatelor de imperiul Rusiei, dacă... Poarta ar renunţă la 
suzeranitatea ei, cum e de presupus că se va întâmplă mai de vreme 
ori mai târziu în desbaterile noastre cu Turcia...» (2). 

In iarna 1831 numărul trupelor de ocupaţie spori la 8.000 oameni 
în 'Ţara-Românească, 6.000 în Moldova și 4000 la Silistra, de a 
căreia aprovizionare pe timp de 6 ani se îngrijește Kisseleft încă 
de atunci, cheltuelile având să fie purtate 3/4 de fiscul românesc 
şi numai 1/4.de Rusia (3). Dacă drumul militar pentru legarea Si- 
listrei de Rusia eră inevitabil, interesul românesc eră însă ca acest 

drum să se abată cât mai puţin prin interiorul Principatului, ur- 
mând linia cea mai dreaptă între Silistria și Ismail prin Călărași și 
Brăila (4), 

In Ianuarie 1832, Mavros se află în carantina Giurgiu,. intors dela 
Constantinopol (5). La 19 Yevruarie, Kisseleff scrie din nou lui Nes- 
selrode: «Convenţia dela Petersburg nu e decât un supliment al 
tratatului dela Adrianopole. Cum Poarta declină executarea acestui 
tractat sub pretexte uşuratece, ar trebui cred să-i declarăm că con- 
cesiunile cuprinse în clauzele convenției dela Petersburg nu sunt 
decât urmarea, asigurărilor solemne date de ambasadorii turci despre 

(1) Papadopol-Calimah, 7. ce, 100 -1... 
(2) Hurmuz. $. 14. 380. 
(3) Blutte, 9, 19 şi 30 Dec. 1831. 
4) Blutte, 3 Fevr. 1832. 

5) Rap. consul. austriac 4 lan. 1832, 
( 
(
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exactitatea cu care se vor îndeplini stipulaţiile dela Adrianopol și 

a dreptei încrederi ce aceste fâgădueli au inspirat curţii imperiale; 

că Poarta, departe de a răspunde unor procedeuri atât de gene- 

roase, ncindeplinind până acum nici unul din angajamentele privi- 

toare la principate și la Sârbia, Rusia se vede nevoită a-i declară, 

că dacă până la 1 Maiu 1832 toate obligaţiile nu vor fi îndeplinite, 

departe de a grăbi plata primului milion.., ocupația va fi mănţi- 

nută până la executarea întreagă a tratatului dela Adrianopole. 

Dacă am face să depindă evacuarea Principatelor de plata exactă 

a primului milion (1), sunt pornit a crede că ar trebui si renunțăm 

în acest caz la restul despăgubirii de răsboiu, precum și la execu- 

tarea, tuturor celorlalte obligaţii contractate la Adrianopole, aș zice 

chiar la toată influența noastră asupra Porții, care ştie prea bine 

că un nou răsboiu ar fi cu neputinţă și că a reocupă Principatele 

«ar fi a provocă un conflict general» (2). Sfaturile lui Kisseleff n'au 

fost ascultate la Petorsburg. Lu 8 Martie (3) el insistă din nou pe 

lângă Nesselrode pe care nu-l puteă convinge. Arată că prelungind: 

ocupaţia pe zece ani, toate puterile ar sfârşi prin a se obişnui cu 

această stare de lucruri şi anexarea desăvârșită n'ar mai fi decât 

o formalitate. Combate părerea că «soarta și buna stare viitoare a 

Principatelor sunt de interes secundar sau cu totul străin politicei 

cabinetului rusesc». După socotința lui, motivele cari îndemnau 

pe Rusia să intervie în administraţia lăuntrică a Principatelor erau 

de două naturi: «Unele rezultă din stipulaţiile cu Poarta otomană 

și sunt urmarea necesară a sistemului politic adoptat dela tratatul 

dela Cainargi până la cel dela Adrianopole; celelalte izvorăsc din 

interesul și solicitudinea pe cari Rusia le datorește provinciilor ei 

meridionale, limitrofe cu Principatele... (Rusia trebue) să dea... po: 

poarelor creştine ale Orientului o dovadă morală a generozităţii 

protecţiei _ei..., trebue să-şi păstreze influența, asupra lor... Până 

la convenţia dela Akerman sa crezut în putinţa de a asigură 

odihna acestor ţeri stipulând avantagii parţiale în favoarea lor. 

Dar la această epocă sa dobândit certitudinea: 1) că Poarta oto- 

mană va continuă să eludeze... observarea tratatelor; 2) că gu- 

vernul Domnilor eră uzat; 3) că massa locuitorilor, împilaţi de pri- 

vilegiaţi... începe să miște... Nu intră în gândul (clasei privilegiate) 

  

(1) Si dacă, deci, s'ar evacuă la 1 Maiu 1832, 

(2) Hurmuz. S. [4, 387. 

(3) Ibid., 392.
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că se află deodată redusă la proporțiile unei aristocrații destul 

de bine împărtășite încă, dar neputincioase de a mai exploată ex- 

cluziv abuzurile puterii domnești... Massa locuitorilor a dobândit 

drepturi preţioase. Ea plăteşte, e drept, boierimii direct drepturile 

boierești; îi plăteşte indirect pensiile și lefurile, deoarece poartă 

excluziv toată greutatea sarcinilor publice, dar cunoaște pentru 

viitor cercul îndatoririlor ei. Ştie că în afară de acelea nu mai are 

alte obligaţiuni... Austria însăș e foarte departe de a aplaudă la 

binefacerile unei reforme care cată să deștepte în populaţia moldo- 

muntenească supusă dominaţiei ei comparații foarte dezavanta- 

gioase pentru propria-i administraţie... la, vede că motivele cari 

siliau altă dată pe săteanul muntean să caute prin emigrare un 

azil şi liniște la vecini nu nai există. la se teme chiar că o parle 

mai mare de foloase politice şi comerciale să nu atragă în 'Ţara- 

Românească și în Moldova pe locuitorii Transilvaniei și Bucovinei». 

„După ce Kisseleff, în această însemnată scrisoare, arată scopul nu 

numai ce trebuiă să urmărească dar şi ce urmărise Rusia; după 

ce expune reforma socială pe care o pregătiă Reg. Org. şi o arată 

ca menită a mai netezi inegalităţile de clase; după ce constată cu 

multă dreptate că o întoarcere înapoi spre starea de lucruri de sub 

vechiul regim e cu neputinţă, căci e mai uşor a refuză drepturi 

unui popor decât ai le reluă după ce i sau dat; după ce des- 

vălue motivele reale de nemulţumire ale Austriei; IKisselelf con- 

chide că Turcia va plăti primul termen al despăgubirii pentru ca 

Principatele să fie evacuate, iar apoi va face totul penteu a împie- 

dică consolidarea noului regim. 

Guvernul rusesc hotărisa să nu pue imediat în aplicare dispo- 

ziţiile Reg. Org. relative la alegerea Domnului. Cei dintâi Domni aveau 

să fie, în mod excepţional, numiți prin înţelegere între curţile su- 

zerană şi ocrotitoare. Kisselefi nu aveă încredere în rezultatul unei 

alegeri făcute de o adunare extraordinară compusă aşă cum se ho- 

tărise de Reg. Org. Intr'o scrisoare către Buteniev din 2 Aprilie 

1832 (1) ziceă că diferiţii candidați aveau simțiminte destul de în- 

doelnice faţă de Regulament. Domnii ce se vor numi vor trebui să 

prezente garanţii că vor aderă sincer și fără rezervă la nouăle așe- 

zăminte; că vor consimți la modificările absolut necesare ale dis: 

poziţiilor regulamentare relative la raporturile dintre proprietari și 

săteni, pentrucă pe unele Kisseleft le găsiă absolut nedrepte; că 

  

(1) Hurmuz. $. I*, 39%.
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vor înaintă în ranguri pe boierii de orice treaplă cari slujiseră cu 

credință şi devotament în timpul ocupației şi vor recunoaște va- 

labile toate numirile făcute din ordinul cabinetului dela Petersburg. 

Domnii mai aveau să confirme și să execute contractele încheiate 

pentru aprovizionarea Silistniei și să întreţie drumul militar spre 

această fortăreață. Eră o garanţie la care Kisseleff țineă foarte mult, 

în lipsă de a puteă obținea o prelungire a ocupaţiei. ki aveau să 

vegheze asupra ziarelor și asupra importului cărţilor străine ca să 

nu devie «un principiu de dezordine şi de perturbare, nu numai 

«întrucât priveşte Principatele, dar şi faţă de provinciile limitrofe». 

Kisseletf ar mai fi vrut ca Domnul Ţerii-Româneșşti să fâgăduească 

a înălță în scaunul] de mitropolit pe Neofit Râmnic, ceeace nu puli 

obţineă însă decât după moartea mitropolitului Grigore. Atitudinea 

Rusiei ingrijoră tot mai mult pe Turci. La 13/25 Aprilie 1832 am: 

basadorul englez din Viena, sir Lamb, raportează guvernului său 

că rezidentul ture din capitala Austriei sa plâns lui Metternich de- 

nunţând tendinţa rusească spre o așezare definitivă la Dunăre. Met: 

ternich s'a mărginit ca de obiceiu la consideraţii nelămurite asupra 

caracterului țarului Nicolae, aşă că rezidentul a trebuit să înţeleagă 

că pentru a hotări pe puteri să invite pe Ruși să execute tratatul 

dela Adrianopole, trebue înainte de toate ca Poarta să plătească 

indemnitatea de răsboiu. “ 
Buteniev scriă lui IKisseleft că în negociațiunile ce se urmau la 

Constantinopol ţineă seamă de vederile lui. «Conferinţe au avut loc 

la 27 Aprilie. Rezultat puţin satisfăcător. După un răgaz de un an 

întreg peste termen, Poarta n'a plătit decât sfertul celui dintâiu 

milion de galbeni». Pentru a justifică întârzierea de a recunoaște 

Regulamentele «Akif-efendi pretinde că nu i sau comunicat în 

exlenso, că sunt puncte obscure, etc. In caz când o copie in ex- 

tenso ar fi inevitabilă, voiu face tăieri conforme cu aceste indica- 

țiuni (1) şi voiu însoți acea copie de o declaraţie formală pentru a 

refuză mai dinainte orice altă discuţie». 

Intrigile pentru domnie incepuseră încă din lan. 1832. Boierii ru- 

sofili din 'Țara-Românească precum Gr. Băleanu, Iordache Filipescu, 

Filipescu-Vulpea şi Alecu Vilara combăteau din răsputeri candidatura 

sprijinită de 'Turcia a fostului domn Grigore Ghica (2). Tot așă com- 

bătuseră și pe banul Brâncoveanu și pe Barbu Văcărescu. Cu vreo 

  

(1) Ale lui Kisseleff. 
(2) Rap. cons. austriac, 21 Ian. 1832,
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doi ani mai nainte venise la Bucureşti un Sârb, slujbaş rus, Nena- 

dovici, cu o poliţă falsă scrisă probabil de Vilara, prin care Ghica, 

Brâncoveanu şi Văcărescu se recunoșteau solidari pentru plata da- 

țoriilor lui Tudor Vladimirescu, în sumă de o jumătate de milion. 

Această poliţă care implică înţelegerea acelor boieri cu Tudor eră 

exploatată de rusofili împotriva lor. După moart:a lui Brâncoveanu 

şi a lui Văcărescu nu rămâneă decât candidatura lui Ghica (1). In 

Aug. 1832, dacă credem un raport consular austriac (2), Kisseleit 

ar fi chemat la Târgoviște pe miniștrii şi pe secratarul său Mavros 

şi ar fi alcătuit cu ei două arzuri către Poartă, unul exprimând 

mulţumirea țerii cu ocârmuirea rusească, altul arătând - dorința ca 

ocupaţia să se prelungească. Iordache Filipescu, B. Ştirbei și Filip 

Lenş ar fi fost însărcinaţi să cutreere țara și să culeagă semnă- 

turi. Am văzut că și Blutte vorbește de asemenea arzuri ce s'ar 

fi pus la cale și ar fi întâmpinat opoziţia a trei mari bani. In Mol- 

dova, în Maiu 1832 (3) se răspândi svonul că datoria Porții către 

Rusia ar fi rămas numai de 250.000 galbeni. Mircovici ar fi de- 

clarat însă boierilor că chiar dacă sar plăti toată despăgubirea, 

incă sar găsi motive pentru prelungirea ocupaţiei. Şi lucrul trebue 

să fie adevărat, căci consună cu raportul pe care Kisseleff îl adresă 

lui Nesselrode la 26 Sept. 1832 (4). După ce arată cele săvârșite 

până atunci de cârmuirea provizorie rusească și de «svonurile ce 

circulă dejă în Moldova asupra lipsei de stabilitate a nouălor în- 

stituţiii» la cari Rusia ar fi chiar gata a renunță, în urma unor trans- 

acţii financiare cu Poarta, Kisselefi spune că svonurile de plecare 

a trupelor ruseşti fac că «les meneurs, dont les principaut6s ne 

manquent pas, recommencent leurs coupables tentatives». Această 

«stare de neîncredere și de îngrijorare» nu poate să dăinuească. 

Revenind la punctul său de vedere social, Kisselelf scrie: Reforma, 

administrativă..., pe de-a întregul în folosul masselor populare strivite 

până acum sub abuzurile și vexațiunile de tot soiul, a făcut prea 

' (1) Blutte, vorbind la 28 Martie 1831 de capitolul din proiectul de Reg. Org privilor la 

alegerea Domnului, zice că redacţia lui ar fi stârnit protestarea lui Grigore Ghica, a 

căruia candidatură părea exclusă. Cf. Filitti, Doc. din epoca regulam., în Rev. de ist. 

arh. și fil. XI, partea 1-a (910) pag. 192—3. Boierii rusofili combăteau pe Ghica zicând 

că ar fi refuzat de a semnă Reg. Org. (Blutte 13 Jan. 1832). Candidatura spătarului. Alex. 

Ghica, favorizată de Rusia, apare de pe la mijlocul anului 1833 (Blutte, 26 Aug. 1833). 

Cf. rap. consulului austriac, din 28 Aprilie 1832. 
(2) Din 15 Aug. 1832. 
(3) Rap. austriac din 11 Maiu 1832. 

(4) Hurmuz. S. 14, 404 sq,
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«multe progrese în spiritul poporului pentru ca să poată primi cu 

nepăsare să reintre sub vechiul regim». Cu alte cuvinte tot idea 

că dominaţia rusească la noi trebuiă să se întemeieze pe concursul 

claselor de jos. Dacă dar Reg. Org. conţine cevă în favoarea acestor 

clase, explicaţia trebue căutată in dorinţa Rusiei de a şi le câștigă. 

Kisseloft so arată în consecință potrivnic spiritului reacționar al 

unui mănunchiu de privilegiați pe cari-i denunţă ca sprijiniți de Aus- 

wia. Cere ca negociaţiunile privitoare la despăgubirea de răsboiu să 

fie duse de front cu cele relative la sancţionarea Regulamentului, 

iar evacuarea Principatelor să n'aibă loc decât după ce se va fi ob- 

ținut şi una şi alta. 

Repeţitele înterveniri ale lui Kisseleft avuseseră în fine cevă ecou. 

Ambasadorul englez din Constantinopol, Mandeville, raportând lui 

Palmerston despre conversaţia dintre rejs-efendi și ambasadorul ru- 

seso la 5/17 Sept., arăta (1) că sa discutat despre delimitarea nouăi 

Sârbii, despre evacuarea Principatelor şi despre plata arieratelor 

datorite Rusiei, fără a se ajunge la vreun rezultat. Pentru cele 6 

judeţe de dat Sărbiei conform tratatului dela Adrianopole, Rusia 

cereă o întindere mai mare decât eră dispusă Poarta a concedă, iar 

evacuarea Principatelor eră subordonată de Rusia la plata îndem- 

nităţii de răsboiu. 

Nu pot afirma că atitudinea lui Kisseleff să fi fost motivată, cum 

susțin unii (2) de dorinţa de a-şi face popularitate, de a-şi creă un 

partid în speranța de a deveni Domn al amânduror Principatelor. 

- Mi se pare neîndoios însă că lucră să creeze un partid pentru Rusia 

sprijinindu-se pe păturile de jos. La 30 Oct. 1832 (3) el insistă din 

nou pe lângă Buteniev asupra necesităţii de a nu lăsă chestia ță- 

rănească pe seama unei adunări de privilegiați. Roagă să se iea Reg. 

Org. din.mâinile Turcilor şi să se introducă în el oarecari îndreptări 

« privitoare la administrație în folosul poporului». La Constantinopol, 

negociaţiunile nu se urmau pe placul lui Kisseleff. Buteniev îi seriă 

la 26 lan. 1833 că e destul de greu a obțineă dela Poartă ratifi- 

carea Regulamentelor, necum â le mai aduce modificări (4). Austria 

sta în calea Rusiei. Lagan scriă lui Broglie la 1 Fevruarie 1833 că 

Muntenii «nădăjduesc că Austria va încetă de a neglijă adevăratele-i 

  

(1) Mandeville, 26 Sept. 1832. 

(2) Ubicini, Provinces danubienes et roumaines, Paris 1856, şi dl. de 0., Poids de la 

Moldo Valachie dans la question d'Orient. Paris 1838. 

(3) Hurmuz. 3. +, 406. 

(4) Papadopol-Calimach, 2. c. 99. 

Analele A. R. — Tom. XXXVIII. — Memoriile Secţ. Istorice. 
4
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interese față de Ţara-Românească și că va sfârşi prin a-i pledă 

cauza». Lagan observase dejă (1) că ocupația rusească deveniă 

«nesuferită Românilor pătrunşi de dorința, de mult exprimată, de 

a vedeă formându-se din cele două Principate și din Sârbia o con- 

federaţie a Dunărei sub ocrotirea marilor puteri». 

Anul 1833 aduse Rusiei un nou prilej de a prelungi ocupaţia Prin- 

cipatelor și nucă speranțe de realizare a planurilor ei orientale. Incă 

din Ianuarie ea oferi Turciei un sprijin interesat inpotriva vasalului 

revoltat Mehmet Ali (2). Consulul austriac Wallenburg raportează 

guvernului său la 28 lan. că autorităţile rusești percep în Moldova 

2000 galbeni pentru aprovizionarea trupelor generalului Roth de- 

“semnat a trece Dunărea (3). De astă dată Austria se îngrijorează. 

Ambasadorul rusesc Tatișev primește ordine dela ţar să asigure 

pe împărat că n'are vederi egoiste -asupră imperiului otoman. A 

auzit vorbindu-se de un sistem al Caterinei II, dar cercetări minu- 

țioase prin arhive n'au dat de urma lui şi chiar de va fi existat 

în imaginaţia împărătesei, el, țarul actual, nu -și-l insusește. Ţarul 

iea angajamentul că dacă imperiul otoman sar prăbuși, Rusia nu vă 

anexă nimic, Se dăduseră ordine, e adevărat, să se gătească vase 

pentru a merge spre Constantinopol, dar în ajutorul sultanului şi 

nu împotriva lui, și de altfel ordinul nu fusese adus la îndeplinire 

la, timp. De trimiterea unui corp de 25.000 oameni nu poate fi vorba, 

deoarece pentru ca întreprinderea să reuşească, ar trebui 200.000 

oameni şi ţarul nu-i are disponibili. Sau dat ordine pentru întărirea 

garnizoanelor dela miazăzi ale imperiului, e iarăş adevărat, dar nu 

pentru a servi de pază unor operaţii împotriva, Țarigradului, ci din 

potrivă pentru a asigură hotarele rusești dacă ar fi amenințate în 

cazul când sultanul n'ar putea rezistă vasalului rebel, Tatişev îu- 

sese însărcinat să propue sultanului un ajutor de 5—6000 oameni 

în momentul când situaţia padișahului păruse mai desperată, fiindcă 

Ibrahim înaintă repede asupra Brusei, dar un ajutor atât de redus 

nu puteă aveă fireşte decât o valoare morală. 

In urma acestor declarațiuni, Metternich păstră încă la 15 Fe- 

vruarie convingerea «că împăratul Rusiei urmărește o politică prea 

luminată, că cunoaşte prea bine trebuinţele propriului său imperiu 

şi situația Europei pentru a se înșelă asupra inoportunității desă- 

  

(1) Rap. din 31 Iulie 1832. 
(2) Anâle parlam. IUL, 1, B51—4. 

(3) Acad. Rom. Rap. Cons. inedite.
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vârşite a oricărei veleităţi de sporire teritorială în dauna unui 

vecin slab şi a cărui păstrare neștirbită este mult mai potrivită 

cu adevăratele interese ale propriei sale puteri decât umilirea sau 

desfiinţarea, lui» (1). Ceeace-l îngrijiă pe Metternich eră atitudinea 

Franţei pe care o credeă gata a cuceri Egiptul. Cât priveşte pe Rusia, 

declară din potrivă că «între gândul M. S. împărătești a tuturor 

Ruşiilor şi acela al augustului nostru stăpân nu există nici o de- 

osebire în chipul de a privi chestia turco-egipteană și de a măsură 

pericolele ce ar ieși pentru amândouă împărăţiile din disolvarea, 

imperiului otoman» (2). Kisseleff arătă consulului austriac din Bu- 

cureşti, Timoni (3), un articol oficios apărut în «Qazette de Saint- 

Petersbourg» la 17 Fevr,, explicând atitudinea Rusiei față de Poartă. 

Se ziceă în acel articol că Turcia, dela 1829, dăduse numeroase 

dovezi de bună credință(?) şi că nu ajutase pe Polonezii răsvrătiți, 

aşă că acum eră de datoria Rusiei aii arătă recunoştinţă gata 

fiina de a veni în ajutorul Porții împotriva lui Mehemet-Ali sprijinit 

de Franţa. 
In realitate Franţa eră urmărită înainte de toate de idea de a 

combate politica rusească în Orient, și în acest scop negociă cu 

Anglia. La 1833, Talleyrand vorbiă cu Palmerston de perico- 

lul de a lăsă pe Turci în voia lui Mehmet-Ali (4) şi siliţi deci 

să se sprijine pe Rusia. «Mi se pare, scrisese Talleyrand lui 

Broglie la 29 lan. 1833, că ne-am puteă felicită dacă la Pe- 

tersburg sar hotări să cedeze asupra unora din punctele pro- 

puse de lordul Grey, precum. licenţiarea armatei din 'Ţara-Româ- 

nească şi Moldova, și dislocarea celor din Crimea». Consulul 

francez din București, Lagan, scrisese şi el lui Broglie la 21 

Fevruarie că «ar fi de dorit ca Poarta să introducă (în Reg. Org.) 

(1) Memoriile lui Metternich, V. 490 sq. 

12) 1bid, 496. 
(3) Rap. al acestuia din 18 Martie 1833. Timoni a rămas ani mulţi în ţară. Aveă pa= 

tima băuturii. La o «garden-party» cum s'ar zice azi, dată în grădinile lui Costache Bă- 

lăcianu, pe la mitropolie, Timoni care pe semne băuse prea mult, dansând cu fata oaspe 

lui, Elena, măritată mai apoi cu Manuil Băleanu, căzu întrun basen. A doua zi circulau 

în Bucureşti versurile: 
Domnule Timoni de ce te-ai supărat, 

Singur ești de vină că te-ai inecat. 

De știă sărmanul Costache Bălăcianu 

Că atât o să te superi de apa de havuz, 

Chiar vin de tămâioasă într'insul ţi-ar fi pus. 

(4) forga, Geschichte des Osmanischen Reiches, V, 354 sq.
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o frază în folosul rămăşiței ei de suzeranitate asupra (Terii-Ro- 
mânești), stabilind că Domnii vor fi răspunzători de orice contra- 
venţie la tratatele dintre Turcia şi celelalte puteri, singurul mijloc 
poate de a scăpă privilegiile străinilor în general, şi de a împie- 
dică marile inconveniente ce ar rezultă dintr'o administrație fără 
control, diriguită după perdeă de consulul Rusiei, un fel de dic- 
tator al cărui interes va fi totdeauna opus intereselor colegilor 
săi şi pe care plângerile lor nu l-ar puteă 'atinge». 

Franța se împotriviă dar făţiş proiectelor rusești. Metternich se 
încredeă sau se făceă că se încrede în cuvintele țarului Nicolae 
către lordul Seymour : «N'am asupra Constantinopolei iluziile Cate- 
rinei II. Din potrivă, văd în nesfârşita întindere a imperiului ru- 
sesc singurul şi adevăratul pericol... Propun dar să se formeze 
din Principatele Dunărene, din Sârbia, din Bulgaria, state neatâr- 
nate, și declar formal că în afară de această schimbare şi de asigura- 
rea bunei stări a celorlalte populaţii ale Orientului, Rusia nu ambiţio- 
nează nici o dominație în Orient» (1). Tarul adăogă că nu va 
permite niciodată celorlalţi să iea 'Țarigradul, căci aceasta ar distruge 
comerțul rusesc în Mediterană, dar promiteă solemn la rându-i că 
el însuș nu va viză niciodată într'acolo. Pe când Metternich primiă 
asemenea declaraţii ca fiind conforme cu ce ziceă că crede el des- 
pre intenţiile “ţarului (2), Ruşii profitau de nouăle încurcături ale 
Turciei spre a trimite emisari în imperiul otoman sub pretextul de 
a descoperi orice simptome de nesupunere sar ivi față de Poartă, în 
realitate tocmai dinpotrivă spre a înteți la revoltă (3). Cariboglu 
eră trimis la Vidin, un clucer Costache spre Șumla, urmaţi în curând 
de Chiumuroglu și Andricu sub cuvânt de a negociă vânzări de 
sare. Blutte spune că Ianarioții Mavro şi Suţu, cuneltele generalului 
Kisseleft» erau însărcinați cu recrutarea agenților de intrigă cari 
serviau apoi și de «ţapi ispăşitori» când complotul nu reuşiă (4). 
Mișcări de trupe coincid cu agitaţiile secrete. Efectivul miliției în 
Ţara-Românească se sporește. Kisseleff primeşte comanda diviziei 
generalului Roth, menită a trece Prutul și pentru întreţinerea căreia 
fiscul român e invitat a pregăti trei milioane lei vechi. Scop olicial 
este de a liniști spiritele revoltate din Bulgaria, Serbia și Bosnia, 

(1) Gr. Hrisoscoleo, Politigue russe de ce sitcle en orient, 1877, 

(2) Sir Lamb din Viena e. Palmerston, 8 Martie 1833. 

(3) Blutte, 1 Martie 1833 

(4) Blutte, 8 și 18 Fevr. 1833. Cf. Filitti, Domniile regulamentare, 300, 318.
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şi de a ajută astfel pe sultan în lupta lui cu Ibrahim (1). La 2/14 
Martie 1833 antegarda rusească şi trece Prutul pe la Sculeni și 
Tamarova (Reni). 

Metternich tot se arătă convins de curăţenia intenţiilor împără- 
tești. Agenţii săi în Principate nu lipsiau însă de a-și da o părere 
deosebită. Wallenburg raportă dela Iași la 18 Martie (2) că ani- 
mio nu dovedește că sultanul ar fi având o trebuinţă neapărată 
și grabnică de ajutorul Rusiei, și totuș... trupe ruseşti trec prin 
acest Principat pentru a se concentră la Silistria. Sunt câtevă zile 
de când generalul Kisseleff a manifestat față de principalii mem- 
bri ai adunării Moldovei dorința ca'ei să îndrepte un memoriu 
către împăratul Nicolae pentru a-i arătă că turburările ce au iz- 
bucnit dincolo de Dunăre îi fac să-l roage să dea ordin unui corp 
de armată să apere Principatele de aceste turburări». Un ajutor 
dat Turciei ar atrage nouă cereri de despăgubiri pentru cheltuelile 
făcute. De unde le-ar plăti Turcia? «Rusia se va socoti îndestul 
de autorizată a păstră zălog Moldova şi Țara-Românească până 
ce imprejurările îi vor îngădui să le alipească desăvârşit de im- 
periul ei». Bluite credeă că chiar dacă intervenţia puterilor în 
conflictul dintre sultan şi vasalul său ar ajunge la rezultatul dorit, 
încă trupele împărătești ar trece Dunărea pentru a potoli spiritul 
de răsvrătire ce după spusa emisarilor ruseşti s'ar fi manifestând. 
in Bulgaria. Kisseleft și prietenul său Buteniev tot nădăjduiau, 
zice consulul englez, că chestia egipteană nu va puteă fi rezolvită 
pe cale pașnică (3). 

Comitele Orlov, bun prieten al lui Kisseleft, numit încă din Apri- 
lie 1833 ambasador extraordinar la Poartă (4), scriă lui Kisseleff 
la 25 Maiu că Buteniev primise ordinul de a trăgăni (5) până ce 
Orlov însuș va, sosi la Constantinopol. Cu toate veșştile liniştitoare 
relative la conflictul turco-egiptean, trupele rusești nu se arătau 
dispuse a părăsi Principatele, ba din potrivă numărul lor sporiă (6). 
Postul palat Ipsilanti dela Galata se transformă în cazarmă pe 
socoteala vistieriei Moldovei și se făceau rechiziţii fără consideraţie 

  

(1) Blute, 1, 8 şi 11 Martie 1833. — Kisselefi aduce numirea sa la cunoștința sfatului 

la 22 Fevr. (6 Martie). Vezi Anexa VI. 
(2) Acad. Rom. 

(3) Blutte, 19 și și 26 Aprilie 1833. 

(4) Papadopol-Calimach, 101. 
(5; Hurmuz. 8. 14, 415. 

(6) Blutte, 27 Maiu și 7 lupie 1833.
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pentru ţara destul de istovită (1). Kisseleff nu puteă să nu se folo- 

sească de prezenţa la Țarigrad a prietenului său. «Tu îmi zici —— 

scrie el lui Orlov la 8 Iunie 1833 —că te îndoești de prietenia 

miniştrilor turci ; dar eu sunt sigur că ei ne înşeală..... Noi trebue 

să taiem nodul: să dăm termene pentru plata contribuţiei de răs- 

poiu, să ţinem în mâinile noastre Principatele zece ani. Eu vorbesc 

așă pentrucă privesc Dunărea co hotar al imperiului rusesc și 

fară sa mă uit la Nesselrode și la politicianii noştri dela Peters- 

burg ştiu că puterea lucrurilor va prevală asupra sistemului lor... 

Prelungind ocupaţia, vom deprinde spiritele... şi îmcorporația se va 

face mai ușor...» (2). Orlov răspunde lui Kisselelf la 19 lunie 

că înstrucţiile ce are nu vorbesc de Principate şi că de altiel 

se' indoeşte de succesul ce ar întâmpină la Petersburg propunerile 

prietenului său, din cauza relaţiilor strânse dintre Rusia, şi Austria (3). 

Deocamdată Rusia încheie cu Turcia tratatul de alianță dela Un- 

kiar-lekelessi la 26 Iunie (8 Iulie) 1833 (4), «alianţă având singurul 

scop de apărare comună a statelor respective împotriva oricăre 

încălcări. Maiestăţile lor făgăduesc... a-și da mutual pentru aceasta 

ajutoare materiale şi asistența cea mai eficace», iar țarul, în cazul 

când Poarta ar fi chemată a cere iarăș concursul naval şi militar 

al Rusiei, «făgăduește a da pe uscat şi pe apă atâtea «trupe 

şi forţe cât vor socoti necesare amândouă părţile...» Cheltuelile 

erau firește în sarcina celui ce cereă ajutorul. Articolul secret 

hotără că ajutorul ce Poarta aveă să dea Rusiei la nevoie «se va 

mărgini.. a închide strâmtoarea Dardanelelor...», Rusia «voind să 

cruţe S. P. de sarcina și greutăţile ce ar izvori pentru dânsa din 

prestarea unui ajutor material...». După semnarea acestui tratat, 

Orlov părăsi Țarigradul spre a se intoarce la Petersburg. Kisseleif 

pleacă la lași la 20 Iulie stil nou (5) pentru a întâlni pe prietenul 

său la Odesăa şi a-l convinge de necesitatea de a prelungi ocupația 

Principatelor. Ca urmare a conversațiilor lor, Kisselefi îndreptă 

către Orlov un lung memoriu explicativ cu data de 27 Iulie 1833 (6), 

al cărui rezumat eră: «Am zis și susțin încă și acum că, față de 

starea de lucruri din Turcia, a părăsi poziția noastră pe Dunăre 

  

(1) Rap. din 3 lunie 1833 al lui Wallenburg. 

- 42) Papadopol-Calimah, 101. 

(3) Ibid. 102. 
(4) Doc. Renaşt. |, 332,—Articolul secret, ibid, 334, 

(5) Rap. din 22 Iulie 1833 al lui Wallenburg. 

(6) Hurmuz. $. 14, 419,
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ar fi a face o greşeală gravă şi poate ireparabilă. A păstră po- 

ziţia este o necesitate, dar pentru a o păstră în scopul care o 

cere, trebue păstrată administraţia civilă a acestor eri». Kisseleii 

reiă toate argumentele pa cari le cunoaștem. Prelungirea ocupa- 

ţiei e necesară pentru consolidarea nouălor instituţii. Interesele marei 

majorităţi a locuitorilor nu pot fi lăsate în seama unei «minorități 

oligarhice» care compune adunarea. Domnii ar puteă fi îndemnați 

să, cedeze reacţiunii, ceeace ar produce conflicte şi comoțiuni, «mas- 

sele populaţiei cunoscând acum foloasele noului regim». Regula- 

mentele trebue să fie confirmate înainte de a se numi Domnii. 

Prelungirea ocupaţiei militare și a cârmuirii provizorii ar fi şi mai 

sinceră şi mai folositoare decât o simplă supraveghere prin consuli, 

situaţie «care prin firea ei ar puteă sluji de pretext la o mulțime 

de recriminări» şi nici n'ar scuti curtea împărătească de învinuirea 

«că voeşte printr'o astfel de combinaţie să pregătească căile unei 

incorporăvi». Pentru ca Poarta să consimță a amână numirea Dom- 

nilor, i sar puteă propune plata imediată a tributului. 

Dublul joc rusesc nu încetează un moment. Trupele împărătești 

când se retrag peste Prut, când se înapoiază în țară sub diferite 

pretexte de turburări în Rumelia, turburări puse la cale, zice Blutte, 

prin intrigi de acelaș fel ca la 1821 (1). Svonurile cele mai felurite 

se răspândiau în Principate. După unele, Turcii suferiau numai în- 

frângeri, după altele Poarta oferiă Rusiei Principatele pe trei mili- 

oane. Lumea îngrijorată nu mai ştiă «pentru cine să-și crească 

copiii» (2). 
Tratatul dela Unkiar-Iskelessi îngrijise de o potrivă pe Austria 

şi pe Franţa, dar şi de astădată aceste două puteri se deosebiră 

în atitudinea lor față de Rusia. Austria încheiă cu Rusia convenţia, 

dela, Miinchengraetz la 6/18 Sept. 1833 (3) pentru păstrarea inte- 

grității imperiului otoman și pentru a se opune împreună la orice 

schimbare de dinastie și la tot ce ar puteă amenință neatârnarea 

Turciei. Prin articole secrete se arătă că convenția se aplică mai 

ales la chestia Egiptului. Mehmet-Ali va fi împiedicat de a atinge 

provinciile europene ale Turciei. Dacă, totuş, împrejurări nevoite 

ar aduce o schimbare a stării de lucruri existente în imperiul oto- 

man, cele două puteri se vor înțelege şi vor lucră de acord în re- 

zolvirea, consecințelor. 

  

(1) Blutte, 26 lulie şi 19 Aug. 1833. 

(2) lorga-Hurmuz. X, LXXVII.—Rap. din 19 Aug, 1893 al lui Wallenburg, , 

(3) Doo. Renașt. |, 1073. N
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Franţa însărcină pe reprezentantul ei la Petersburg, Lagrens, să 

remită lui Nesselrode în Oct. 1833 o notă în care se arătă c....a- 

dânca mâhnire pe care guvernul francez a simțit-o aflând de în- 

cheierea tratatului dela 8 Iulie trecut... Acest tratat dă relaţiilor 

mutuale ale imperiului otoman cu Rusia un caracter nou împotriva 

căruia puterile Europei au drept de a se pronunță»... O asemenea 

declaraţie făci şi ambasadorul francez la Constantinopol. Nesselrode 

răspunse lui Lagrene că tratatul dela 8 Iulie «este curat defensiv; 

a fost încheiat între două puteri neatârnate, folosindu-se pe deplin 

de drepturile lor; nu poartă nici un prejudiţiu intereselor vreunui 

stat oarecare...»; este o transacție «încheiată într'un spirit pe atât 

de pacinic pe cât de conservator». Franţa şi nici vreo altă putere 

mau de ce se îngriji, «afară numai dacă au de gând să răstoarne 

un imperiu pe care acel trataţ e menit să-l păstreze». Tratatul dela 

8 Iulie schimbă întru atât relaţiile dintre Turcia şi Rusia «că în 

locul unei lungi dușmănii aşează legături de intimitate și încre- 

dere» (1). 
'Totuș, până în iarna 1833, nesiguranța de ce va fi rămâne mare 

în Principate. Kisseleff spune că a cerut rechemarea, dar că nu e 

sigur că cererea sa va fi admisă. Miloș al Sârbiei ar fi spus lui 

Meitani, arendașul ocnelor, că Turcia va cedă Principatele Rusiei pe 

câţivă ani în locul plăţii îndemnităţii de răsboiu. Un trimis rusesc, 

Budberg, trecuse în Sept. spre Belgrad cu misiunea, se ziceă, de a 

insistă pe lângă Miloș să deșerte județele ce tot după instigaţiile 

rusești ocupase dealungul hotarului austriac, urmând acum—se vede 

în urma acordului dela Miinchengraetz—ca întreaga chestie sârbească, 

să fie regulată la Petersburg. Faţă cu atâta duplicitate, Blutte scriă 

că «nu înțelege aceste procedeuri ciudate» (2). 

In iarnă însă situaţia se limpezește. Deși Austria eră mai mult 

preocupată de a combate în Occident ideile revoluţionare, Rusia avea 

totuş să ţie seamă de asigurările ce dăduse Austriei şi Franţei că 

«toate gândurile impăratului aveau de scop mănţinerea existenței 

imperiului otoman» (3). Nu puteă fi vorbe deci de a adoptă pla- 

nurile lui Kisseleff, a căruia demisie și fu primită (4). La 31 Dec. 

Buteniev soseşte la București și la 7 Ian. 1834 pleacă spre Peters- 

burg unde urmă să se deschiză conferința turco-rusă. Ca o pre- 

  

(1) 28id. 334. 

(2) Blutte, 13 Sept., 4 Oct. şi 30 Dec. 1833. 

(3) Memoriile lui Talleyrand. . 

(4) Nesselrode c. Kisseleff, 21 Nov. 1833, în Papadopol-Calimah, 10%,
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vestire a numirii. apropiate a Domnilor, Blutte vorbeşte de beratul 

de confirmare sosit dela Constantinopol al consulului francez din 

lași Mimaut și în care este lăsat în alb losul pentru numele Dom- 

nului pe lângă care consulul este acreditat (1). 

Cu privire la conferința dela Petersburg, care aveă să se încheie 

prin actul dela 17/29 Ianuarie 1834, publicaţia, oficială engleză aduce 

un document interesant. La 16 Fevr. 1834, din Terapia, lordul Pon- 

somby transmite vicontelui Palmerston un rezumat al telegramei adre- 

sate la 20 Ian. din Petersburg de trimisul ture Ahmed Pașa ma- 

relui vizir. Transcriu în întregime acest document: 

«După ce am expus A. V. în depeşa mea dela 6 Ian. starea negociaţiilor 

de aci, trebue să informez S. P. despre marile greutăţi ce am întâmpinat 

mai ales în chestia fruntariei asiatice. In ziua de anul nou întreg corpul 

diplomatic s'a prezentat împăratului, dar M. S. nu ma cinstit cu aceeaș 

primire ca altă dată. Seara a fost bal. Impăratul a făcut cerc și când & 

ajuns la mine mi-a zis: cred că veţi isprăvi afacerea fruntariilor, căci alt- 

fel toate celelalte negociațiuni vor trebui întrerupte. Răspunsei că soluţia 

depindeă de bunele intenţiuni ale M. S. A doua zi a avut loc altă conțe- 

rință. Au încercat să mă convingă că deoarece linia trasă de împărat lasă 

imperiului otoman sangiacurile Djiledir şi Piskiu sau Kiskiu precum și 

lacul Djiledir cu portul, hotarul eră favorabil S. P. Tot ce am zis pentru 

a dovedi contrariul a fost de prisos, aşă ca m'am convins că eră zadarnic 

din parte-mi să stăruese mai mult și, în speranţă de a obținea vreun folos 

în alte afaceri, am crezut bine să cedez și să declar că primesc linia de 

frontieră, luând asupră-mi întreaga răspundere. Cabinetul din Petersburg 

a fost tot atât de îndărătnic şi asupra tuturor punctelor privitoare la Prin- 

cipate. Ei doresc să fixeze tributul ce Moldova și 'Țara-Românească vor 

aveă să plătească anual, la 1.500.000 piaştri turceşti. Nu m'am putut îm- 

piedecă de a protestă contra unei astfel de propuneri tot atât de puţin 

demnă de guvernul care o făceă cât și de acel căruia eră făcută. In ine, 

după multe discuţii, tributul anual al amânduror provinciilor a fost fixat 

la 3 milioane piaştri turcești. Acum discutăm alte chestii precum aceea a 

drapelului ce va fi hărăzit negoţului românesc și trupelor acelor provincii, 

precum şi a veniturilor ce patriarhii greci au fost totdeauna obişnuiţi a 

culege din mânăstirile celor 2 provincii. Tot ce se va [i stabilit va fi cu- 

prins întrun singur act care va fi semnat de plenipotenţiari. Două luni 

«după schimbul ratificărilor, Domnii vor fi numiţi, şi două luni după numi- 

rea lor, trupele rusești vor deșertă Principatele», 

(1) Blutte, 20 Ian. 1834,
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Ponsomby adaogă că Nuri-Efendi, unul din secretarii lui Ahmed 

Pasa, este așteptat la Constantinopol cu tratatul, care va fi imediat 

ratificat de sultan. Indemnitatea datorită de 'Turcia fusese redusă de 

țar dela 6 la 4 milioane galbeni. 

__ Numirea Domnilor regulamentari. 

Publicaţia guvernului englez nu aduce multe lumini nouă cu privire 

la numirea și instalarea celor dintâi Domni regulamentari (1). La 

începutul lui Ian. 1834, Kisseleft se află în drum spre Iași. In locul 

lui, comandant al trupelor rusești rămase in Principate aveă să fie 

numit generalul maior Delinghausen, aghiotant și favorit al ţarului 

ca ginere al preceptorului fostului țar, care va supraveghiă şi ac- 

tele sfatului administrativ, cârmuitor până la instalarea Domnilor (2). 

Ahmed Pașa, în drum de reîntoarcere dela Petersburg, sosi la 

laşi la 25 Fevruarie, cu unalaiu de 30 persoane, iar la București 

la 3 Martie seara. Asistă la un bal, dar refuză un banchet zicând 

că e post. Blutte zice că boierii moldoveni au fost mai demni de- 

câţ cei din Ţara-Românească, manifestându-se mai sincer într'un 

sens, adică în favoarea Porții, pentrucă «au în fiecare zi sub ochi 

' starea la care a fost redusă Basarabia de când a fost anexată 

Rusiei» (3). 
In 'Țara-Românească principalele candidaturi erau a fostului Domn 

Grigore ' Ghica, a fratelui său Alexandru, şeful miliției, și a lui 

Barbu Bibescu-Ştirbei, fost secretar al statului sau cum îi zice 

Blutte «mijlocitor între consuli şi cârmuirea locală» şi «ridicat de 

puţină vreme la boierie» (4). Boierii anti-ruşi aflând dela Ahmed 

că Alexandru Ghica agreat de Rusia va fi agreat și de Poartă au 

intocmit o adresă către sultan cerând Domn pe Grigore Ghica, dar 

Ahmed refuzând s'o primească, adresa a fost trimisă la Constanti- 

nopol printr'un curier special. Blutte socotiă că Grigore Ghica eră 

cel mai indicat pentru domnie fiind bogat și deci mai puţin lacom, 

pe când fratele său își risipise averea ; boierii erau obișnuiți să-i 

dea, ascultare, pe când faţă de fratele său se nășteau rivalități ; 

în fine Grigore eră de un caracter mai neatârnat decât spătarul. 

(1) Filitti, Domniile regulamentare, | sq. 

(2) Blutte, 17 Fevr. 1834. 

(3) Blutte, 17 Martie 1834. 

(4) Blutte, 17 Fevr, 1834.
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Blutte face apoi o observație foarte nimerită pe care întreaga 

epocă regulamentară a confirmat-o. Plângerile înpotriva Domnilor, 

de vor fi duse la Poartă, aceasta va răspunde că nu mai poate 

nimic, iar de vor fi duse la Petersburg, se va răspunde în acelas 

sens, fără ca aceasta să împiedice guvernul rusesc de a controlă, 

toate actele cârmuirii românești, fie prin agenţi secreți, fie fățiş 

prin consulul rusesc pe care convenția dela, Akerman îl învestise cu 

puteri deosebite (1). 
O stafetă sosită la București dela Țarigrad la 29 Martie 1834 

aduse în fine ştirea că Alex. Ghica şi Mihaiu Sturdza, fuseseră nu- 

miţi Domni. Kisseleff lăsă asupra lui Mircovici însărcinarea trans- 

miterii puterilor: «Nu trebue dedus de aci, scrie Blutte: (2), că 

Principatele vor încetă a depinde pe de-a înţregul de bunul plac 

al guvernului rusesc, care a avut grija de a asigură numirea 

creaturilor sale şi de a-şi păstră stăpânirea militară a țerii prin dru- 

muri zise militare, cari în loc de a merge în linie dreaptă dela 

Silistria la hotarul rusesc, urmează o linie atât de abătută încât 

trece aproape prin toate orașele mari ale Principatelor, cuprinzând . 

bine înțeles Bucureştii şi Iașii. Trupele ruseşti deci, în loc de a 

fi retrase, își vor schimbă numai numele, din corpuri de ocu: 

paţie în trupe însărcinate cu paza drumurilor militare și a apro- 

vizionării Silistrei». «Fostul Domn, continuă apoi Blutte, mi-a făcut 

o lungă vizită în scopul probabil de a mă îndemnă să expun gu- 

vernului M. Sale dorința cea vie (pe care o cunosc de mult) a 

țuturor claselor de locuitori din Principate de a fi scăpați de 

ocrotirea excluzivă a Rusiei spre a fi puşi sub protecţia colectivă 

a celor cinci mari puteri». 

Invitaţi a se prezentă la Constantinopol spre a-și luă învestitura (3) 

Ghica plecă la 4 Maiu st. n., iar Sturdza a doua zi, după ce în- 

cercaseră în zadar să se sustragă dela o formalitate și costisi- 

ţoare și umilitoare (4). Cu privire la primirea Domnilor avem un 

scurt raport datat din Terapia 7 lunie 1834 al lordului Ponsomby 

către Palmerston, dar avem şi din alt izvor o amănunțită scrisoare 

a lui Alexandru Vodă Ghica însuș către un corespondent necunos- 

cut, pe care o reproduc în anexă (5). Domnii au trebuit să se pre- 

zente sultanului îmbrăcaţi turcește şi cu fesul pe cap. 

  

(1) Blutte, 21 Martie 1834. 

(2) Blutte, 11 Aprilie 1834. 

(3) Blutte, 18 Aprilie 1834. " 

(4) Blutte, 6 Maiu 1834. $ 
(5) Anexa VII. Destinaţarul e poate Mihalache Ghica, fratele Domnului.
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Plecarea funcţionarilor ruşi şi a trupelor de ocupaţie cu gene- 
ralui Delinghausen are loc la 5 Iulie st. n. 1834. Blutte repetă 
cu acest prilej că Domnii vor fi sub epitropia consulului Minciaki, 
a maiorului Nojin, a lui Gramont rămas în noua miliţie românească, 
a lui Mavro şi a altor câtevă unelte ruseşti (1), 

Alex. Ghica a sosit la Bucureşti la 6 Aug. st. n. 1834. Blutte 
îl priveşte ca devotat cu totul Rusiei şi zice că-i place să se joace 
de-a miliția ajutat de generalul Starov (2). In Sept. are loc ceremo- 
nia sfințirii drapelelor concedate de sultan. Despre vodă Sturdza, 
Blutte spvne că cu prilejul instalării lui sa dat cetire unui hati- 
şerif care cuprinde atingeri aduse capitulaţiilor (3). Agentul austriac 
Wallenburg aveă instrucții să vegheze la păstrarea lor neștirbită, 
dar Blutte se indoește că va reuși față de un Domn care lucrează 
sub inspiraţia dela Petersburg (4). 

- Blutte este şi el martor că dacă Ghica Vodă se va â suit în 
scaun ca devotat al Rusiei, simţimintele ce manifestă față de puterea 
ocrotitoare nu erau sincere. Ne spune pe de o parte că aveă în 
fiecare seară conferințe cu Minciaky, iar de altă parte adaogă că 
fratele Domnului, Mihalache Ghica a rugat pe consulul austriac să 
stăruească pentru a împiedică cedarea Principatelor către Rusia (5). 

Din acest punct de vedere al temerilor pe cari Rusia le inspiră, 
este interesantă conversaţia pe care a avut-o cu Metternich amba- 
sadorul englez din Viena W. Fox Strangways şi pe care acesta o 
comunică ducelui de Wellington la 19 Martie 1835. Metternich a 
spus că la Miinchengraetz avusese mulțumirea de a constată că 

țarul adoptase unele din vederile cancelarului austriac cu privire 
la cârmuirea Principatelor. Ambasadorul englez întâmpinând că 
Austria ar trebui să aibă preponderanța în Principate, Metternich 

răspunse că păzeşte mai bine interesele austriace prin influența 
ce exercită asupra guvernului din Petersburg. Cancelarul adaose că 
Rusia aveă prin tratate confirmate la Adrianopole mijloace de ac: 
ține de cari Austria nu dispuneă; că în aceste părţi ale Europei 
domniă: un amestec de radicalism şi de barbarie şi Metternich 
dădi pilda Sârbiei unde Miloş nu putuse luptă împotriva partidului 
radical; că el însuş, Metternich eră rău văzut de partidele radicale 

(1) Blutte, 7 Iulie 1834. 

(2) Blutte, 15 Aug. 1834. 
(3) Filitti, Domniile regulamentare, 418, 
(4) Blutte, 26 Sept. 1834. 
(5) Blutte, 1 Sept. 1834,
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din Europa, și că aceasta eră un motiv indestulător ca el să nu se 
pue înainte lucrând direct în acele părți. | 

Aceste argumente nu. convinseră pe ambasadorul engiez asupra 
intenţiilor ruseşti față de provinciile dunărene în cari, după ra- 

poartele ce aveă dela Colquhoun, înlocuitorul lui Blutte, mișunau agenții 
străini. Noul consul englez raportează lui Strangways la 26 Iunie 1835 
că garnizoana Silistrei e de vreo 17.500 oameni. Ambasadorul adaogă 
într'un raport către guvernul său la 14 Iulie, că după spusele în- 
sărcinatului cu afaceri al Turciei la Viena, Mavrogheni, această 
garnizoană fusese sporită de curând şi că influenţa rusească se 
exercită nu numai asupra Domnilor români dar și printre Buigari. 
In Octomwvrie, situaţia trupelor rusești în 'Ţara-Românească eră: la 
Călăraşi un pichet de 12 soldaţi; la Silistra 2 batalioane din regi- 
mentul Lubomirski de câte 2000 oameni, 400 cazaci şi artilerie sub 
comanda colonelului Vizineski, fost aghiotant al generalului Roth 
căruia îi scăpase vieața, și cu cartierul la Focşani; fortăreaţa chiar, 
e comandantă de colonel Olenitz; la Galaţi un maior rus diriguiă con- 
struirea, pontoanelor pentru transporturi de trupe; la Bârlad şi 'e- 
cuciu, 2 batalioane tot din reg. Lubomirski, cu vreo 4.500 oameni, 
sub ordinele unui ofițer francez; la Râmnic o companie de artilerie 
cu 12 tunuri comandată de căpitanul Antonoft; la Buzău 700 cazaci 
sub comanda colonelului Platov (1). In Aprilie 1836 trece prin Bu- 
cureşti generalul Muraviev în drum de intoarcere dela Silistria unde 
inspectase garnizoana (2). Evacuarea acestei cetăţi ar insemnă pentru 
Tara-Românească, după socoteala consulului englez, o economie de 
800.000 piaștri (3). La 9 Sept. Colquhoum, impreună cu colegul 
său francez Mimaut pleacă la Silistria pentru a asistă în fine la pre- 
darea ei către Said Pașa. Atașatul ambasadei ruseşti din . Constan- 
tinopol, Bogdanov, adusese cu 2 zile mai nainte ordinul de eva- 
cuare. Colonelul Olenitz trecu în. revistă trupele şi îmbarcarea în- 
cepu. Turcii trimiseră acolo un mic detașament din garnizoana dela 
Rusciuc. Aspectul orăşelului eră din cele mai triste. Ruşii luară cu 
dânșii tot ce se putu transportă. E de necrezut, scrie Colquhoum, 
că se mai găsesc oameni cari să regrete evacuarea (4). 

Ghica Vodă nu eră dintre aceștia. El povesti lui Colquhoun cum 
Rușii lucrează în Bulgaria pentru a provocă turburări (5). Tot el 

(1) Colquhoun, 25 Oct. 1835. 

(2) Acelaș, 30 Aprilie 1836. 

(3) Acelaș, 20 Mai 1836. 
(4) Acelaș, 11 Sept. 1836, 

(5) Colquhoun, 30 Aprilie 1836.
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incearcă, încă dela 1835, o apropiere de Anglia. E interesant în 

această privință raportul din 25 Oct. 1835 trimis de Colquhoun lui 

Palmerston prin mijlocirea lui Bell, personaj cunoscut (1). Acest 

Bell văzuse de mai multe ori pe Ghica şi vorbiseră de mijloacele 

de a mai temperă atotputernicia. rusească. Bell voiă să stabilească 

o corespondenţă directă între Principate şi Anglia prin mijlocirea lui 

Colquhoun. Consulul rus luase atitudini de dictator. Se amestecă 

până şi în neînțelegerile dintre membrii familiei Domnului, așă că 

acesta, eră exasperat împotriva lui Rucman. Dar caracterul lui Ghica 

eră slab şi schimbător. Intenţiunile lui erau bune și Colquhoun îl 

crede dezinteresat. Se gândiă să abdice dacă Rucman nu şi-ar schimbă 

atţitudinea. Consulul englez crede că procedeul rusesc are de scop 

să convingă obșteasca, adunare că sistemul Domnului electiv nu e 

bun şi că trebue înlocuit printr'un președinte trimis dela Petersburg, 

ca mai nainte. In această stare de spirit a găsit Bell pe Ghica, de 

o parte gata a se emancipă de Rusia, de altă parte temându-se de 

ea. Starea, 'Țerii-Româneşti se păreă totuș lui Colquhoun mai bună 

decât a Moldovei unde Domnul vânduse visteria, pe 8000 galbeni și 

vornicia pe 6000 galbeni și unde Rucman eră primii cu mai rultă 

umilință încă. Colquhoun aveă aceste informaţii dela, un boier mare 

moldovean, rudă cu Mihaiu Vodă, Alecu Mavrocordat, şeful parti 

dului care ar dori o apropiere de Anglia şi de Franţa. 

La 26 Oct. 1835 Ghica dădu chiar lui Bell o scrisoare pentru 

Palmerston, car n'a fost însă tipărită în publicația engleză. Eră vorba 

și de lucrări la gurile Dunărei. Se tot aşteptă la Sulina un inginer. 

Ghica spuneă lui Colquhoun (2) că nu îndrăzniă să dea curs tuturor 

cererilor ce i se adresaseră cu privire la afaceri de negoţ engle- 

zești la Brăila, pentru a nu indispune pe consulul rusesc pe care 

aveă ordine dela Constantinopol să-l raenajeze. Domnul adăogă că 

socotiă ocuparea din nou a Principatelor ca posibilă întrun timp 

apropiat. Deduceă aceasta din purtarea guvernului dela, Petersburg 

față, de cârmuirea Moldovei. «Ce pot face», ziceă Ghica. «Ce va 

face guvernul englez pentru a ne scăpă»,. Colquhoun încercă să-l li- 

niştească arătându-i că teama lui eră măcar prematură, că în Eu- 

ropa jocul rusesc începeă să fie demascat, că decepţia tot creștea 

şi că marile puteri începeau să-și cunoască adevăratele interese. 

Caracterul șovăitor al lui Ghica făceă că el eră privit de naţio- 

  

(1) Filitti, Domniile regulamentare, 15, 212, 512. 

(2) Acelaș, II Aug. 1836.
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naliști ca un instrument al Rusiei, ca o uneltă oarbă în mâinile 

lui Rucman care-l teroriză, ţeseă intrigi printre boieri și pregătiă 

turbuvări, speculă asupra slăbiciunilor Domnului pentru a-l legă mai 

bine de Rusia, singura care-i puteă garantă scaunul împotriva ne- 

mulţumiţilor. Erau cauze generale de nemulțumire: justiție venală, 

drepturile străinilor nesocotite, apoi motive personale sau de clasă 

cari împiedicau solidaritatea între nemulţumiţi. Ghica se scuză arun- 

când vina asupra Rusiei, dar Colquhoun învinovăţeşte pe cei din 

jurul Domnului, mai ales pe «interimarul» dela secretariatul statului 

Arsaki, cunoscut încă de când sub precedenta domnie fusese se- 

cretarul particular şi «ministre des menus plaisirs» al lui Grigore 

Vodă, Finanţele erau pe mâna lui Vilara şi starea lor reală nu co- 

respundeă de loc cu descripţia ce se făceă în rapoartele către adu- 

nare. De o parte se anunță excedente, de alta se cer credite pentru 

acoperirea deficitelor. La culte a fost numit Cornescu, un om «dis- 

solu» (1). Puțin mai târziu, la interne se numește un tânăr Fili- 

pescu care cu câtevă luni mai nainte fusese depărtat din regimentul 

său, rudă a prietenei intime a lui Rucmann, doamna Glogoveanu, 

născută Bălăcianu (2). 
In Moldova, domniă anarhia. In Aprilie 1836 Rucman plecase 

la laşi spre a încercă o împăcare între Domn şi boieri. Aceştia 

aveau puţină încredere în consulul rusesc care le-a înapoiat «me- 

moriul» și a pussă li se cetească o adresă de reprobare în termeni 

aspri (3). Totuş plângerile boierilor au avut un ecou. La 10 Oct. 

1836 Colquhoun transmite lui Palmerston scrisoarea din 9/21 Iunie 

a lui Nesselrode către Buteniev, scrisoare amenințătoare atât pentru 

Mihaiu Vodă Sturdza cât şi pentru socrul acestuia, principele de 

Samos Vogoridi (4). In aceiași termeni a vorbit Rucman lui Gher: 

mani, agentul lui Miloş ia București, căruia i-a spus că dacă Domnul 

său nu se va hotări la o ascultare pasivă, își va pierde scaunul 

în 24 ceasuri. Cu privire la intrigile ruseşti în Moldova, Colquhoun 

citează un fapt precis. Generalul Liprandi care a stat câtva timp 

la Iași pentru a supraveghiă pe Domn, câștigă prin agenți săi pe 

arnăuţii din oraș, îi inrolă, îi înregistră, le da bani și-i lăsă apoi 

tot pe la casele boiereşti cu misiune de a spionă (5). Colgquhoun 

(1) Colquhoun, 26 Oct. 1836, 
(2) Acelaş, 4 Dec. 1836. 

(3) Acelaș, 30 Aprile 1836. 

(4) Anexa VIII. 

(6) Colquhoun, 30 Aprilie 1836.
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priveşte cu mâhnire cum un om cult, experimentat şi bogat ca 

Mihaiu Vodă Sturdza poată să piarză astfel din vedere interesele 

patriei sale. Işi aminteşte sub ce auspicii au fost numiţi Domnii, 

ce frumoasă şi:nobilă misiune aveau de îndeplinit și constată cu 

jale în ce' scurtă vreme a pălit; un soare ce se anunţă strălucitor. 

* 

Asupra acestei apreciațiuni a lui Colquhon, care a avut totdea.- 

una în Principate un rol mai mult simpatic, mă voiu opri. Seria 

actelor publicaie de guvernul englez se încheie cu un raport din 

4 Dec. 1836, în care Colquhoun vorbește de chestiuni cunoscute 

de aiurea precum hotărirea luată în materie electorală în scop de a 

reduce în adunare influenţa boierilor celor mai neatârnați prin ave- 

vea și situaţia lor socială. Menţionează în treacăt lucrarea de _revi- 

zuire a Reg. Org. încredințată unei comisii de 5 boieri mari, dar 

în realitate lăsată pe seama unui Fanariot fost secretar al li Min- 

ciaki şi a unui Francez din serviciul secretariatutui Stâtului (1). 

De articolul adiţional spune că figură în manuscris, dar că fusese 

omis de Kiseleft la tipărire. 

Ar fi de dorit ca cercetările în arhivele Londrei să continue 

pentru a se culege și alte ştiri nouă cu privire la istoria renașterii 

României. 

(1) Dendrino şi Coulin; vezi Filitti, Domniile regulamentare, 38 sq.



ANEXA |. 

Pahlen către divanul săvârşitor al. Moldovei, 4 Ianuarie 1829. 

(Ac. Rom. Ms. 1098, f. 88). 

Apres avoir pris connaissance de office que vous avez jugă ă propos de 
m'adresser au sujot des instructions que je vous avais transmises et qui 
6taient approuvâes par M. le Mar6chal (Diebitch)...; je vous communique les 
observations suivantes: 1) la responsabilit€ du divan exâcutif, quant au ehoix 
des ispravniks, doit 6tre maintenue; il s'entend de soi-mâme que c'est pour 
les abus quiil tolererait et non pour les malversations de tel ispravnik sur: 
lequel toute la responsabilit6 doit retomber si le divan Veloigne aussitât de 
son poste, des que son inconduite lui est connue; 2) la vistiarie ne formant 
plus qwune section du divan exâcutif, îl est permis ă celui-ci de nommer 
tous les employ6s qui composent la chancellerie, et Vezpedition des affai- 
res ne pourra plus 6lre faile par le seul vestiar mais les papiers devront 
stre sign6s pour lo moins par deux membres du divan quand une affaire 
ne tolâre pas du retard et par tous les siz si le temps le permet; 3) il est 
essentiel que le journal soit tenu pour les affaires qui concernent le service 
de Parmâe..; 4) il n'a jamais ât6 question de faire convoquer Passemble 
gen6rale du divan par le divan exâcutif, ce droit 6tant râserve au prâsident 
ou au vice-prâsident dans les cas extraordinaires; 5) la nomination d'un em- 
plog€ vusse faisant fonclions de procureur, est definitivement arrâtee; ses 
devoirs se bornent ă presser dans les chaneelleries la prompte execulion des 
affaires arrâtâes pour ce qui concerne les approvisionnements et autres ser- 
vices de barmee et de rendre compte â autorit russe des causes de len- 
teur ou de n6gligeance qu'il aurait remarqu6... Aprăs les explications que 
je viens de vous donner, Messieurs, il me semble que vous devez, sans delai, 
entrer en fonctions et faire cesser Petat de gene dans lequel le Das se trouve 
par suite de lincertitude qui plane sur Pexistence et la formation de la nou- 
velle administration. 

Analele A. R. — Tom. XXXVIII. — Memoriile Secp. Istorice. 5
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ANEXA II. 

“Textul instrucţiilor date de Poartă plenipotenţiarilor ei la Adria- 

nopole (1829). 

(Correspondence, pag. 17). 

Pai regu les papiers que Votre Excellence m'ont envoyes; savoir, une d6- 

pâche contenant Votre rapport sur ce qui sest pass6 dans Ventrevue que 

Vous avez eue, aussitât apres votre arrivâe ă Andrinople, et daprăs les or- 

dres que vous aviez regu avec le General-en-Chet et le Conseiler WEtat 

actuel Fonton; les iraductions des piăces que les prepos6s de la Cour de 

Russie avoient donnâs par le passe, et tout râcemment encore, renfermant 

Jes propositions qui devoient .servir comme Articles de Paix; et le Proto- 

cole de la Confârence. Nous avons saisi le sens de ces papiers, dont chaque 

mot a 6t6 pris par chacun de nous, en mire consideration: 

La Cour de Russie a pretendu il y a quelque temps, et en dernier lieu 

aussi, desirer la paix. Dâs lors, le changement total que Pon remarque aujour- 

„hui dans la conduite de ses Commissaires contraste avec ses sentimens; 

car il est 6vident que la Subline Porte ne pourră jamais accepter ni metre 

"a exâcution les propositions extravagantes qu'ils ont faites; propositions qui 

ont surtout. paru incompatibles avec les assertions des Ambassadeurs des Puis- 

sances amies râsidens pres la Sublime Porte; avec les assurances officielles 

que le tr6s distingu6 Gânsral Prussien, Miitfling, arrive expres pour cette 

affaire ă Constantinople, nous a donnes par ordre de son Roi, des intentions 

_pacifiques, de la modâration, et de la justice de Sa Majeste l'Empereur de 

Russie; ainsi qwavec cette bienveiliance et cette sagacite aux-quelles on ren- 

doit temoignage des Pr6pos6s Russes charg6s de negocier la paix. 

Je vois, Waprăs ce que votre Excellence me marquent, que le Ge&neral-en- 

chet et Fonton ont dâbuts en faisant presque des reproches de ce quw'aprăs 

Pafiaire de Kiouleftze, bien que le Genâral ait, le premier, manifestă le dâsir 

de traiter dela paix, on na pas repondu, de notre part, aux ouvertures qu'il 

a faites; et qu'il tiennent des propos qui font voir la vanită quiils tirent de 

leur position actuelle qu'ils attribuent ă notre refus de traiter. Il n'est pas 

cependant ainsi. 

D'abord cest la Russie qui a commencâ la guerre, et cette guerre sest 

faite contre le gr6 de la Sublime Porte qui, tout en opposant par nâcessit 

de la râsistance, n'a cess€ de declarer au monde entier qwslle est prete ă 

traiter de la paix sur des bases equitables. 

On a dailleurs, 6crit du camp Imperial ă Constantinople au sujet des ou- 

vertures qui avoient 6t6 faites apres Paftaire de Kiouleftzs, et la Sublime
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Porte s'y est d'abord conformâe. Mais comme ă cette 6poque lă on n6go- 
cioit avec activit6 Paffaire si importante de la Mor6e avec le Gâneral Guille- 
minot, Ambassadeur de France, et le Chevalier Gordon, Ambassadeur WAn- 
gleterre, nos trâs distingu6s amis, et que ces Ambassadeurs soccupoient de 
la paix qu'il sagit de faire avec la Russie, quelques jours se sont, en effet, 
n6cessairement 6coul6s avant que les năgociations fussent porttesă une con- 
clusion et que les deux affaires fussent terminses ă la fois. 

Vi, cependant, le vrai d6sir manifeste €galement par les deux Partis, on 
regardoit Paffaire de la paix comme devant immanquablement finir. C'est 
pourquoi la Sublime Porte, afin de faire cesser Peffusion du sang, chose 
tant desirce, avant que les instructions relatives aux prâliminaires qui de- 
voient &tre arrât6es fussent parvenues ă leur destination, a commence ă em- 
ployer la douceur dans toutes ses operations, voulant ainsi faire un premier 

pas vers la paix quw'elle dâsiroit voir râtablie, et elle a €crit dans ce sens au 

Grand Vizier, lui ordonnant de conclure, au plutât, un armistice. En con- 
sequence, son Altesse a envoy6 expres des depâches au Gân6ral, a ouvert 

par lă des communications amicales, et elle lui a subsâquemment dâlegue 

des Plenipotentiaires, mais il a 6t6 defendu â ceux-ci de passer par Be- 

zardik. 

Le Grand Vâsir, sans tenir compte de Pobstacle mis au passage de ses 
preposes, a donne des pleins pouvoirs au Chiahaya Bey de camp, Takir 

Bey, qu'il a expâdi€ au Quartier-Genâral Russe; et celui-ci âtoit dâjă en 

route lorsque les Russes passaient les Balcans, Alors Pakir Bey a dă prendre 

le chemin d'Andrinople, qui &toit libre. 
Au fait, la Sublime Porte, considârant qu'elle avoit ouvert des commu- 

nications pour la conclusion de la paix salutaire dont nous nous occupons, 

elle a fait parvenir avec la plus grande diligence ă nos troupes qui se lrou- 

voient dans les environs Vordre d'avoir soin dagir avec douceur. Par cons6- 

quent, les officiers qui commandoient ă Andrinople ne se sont pas battus; 

et ayant une bonne opinion des dispositions manifestâes, ils ont ouvert des 

communications amicales avec les Russes, en parlant darmistice et de paix. 
Il est superflu de vous dire que les Russes n'coutant rien, sont entrâs 

tout-ă-coup ă Andrinople. Quoiqwiil en soit, la Sublime Porte ne. faisant pas 

attention ă cette circonstance, et ayant toujours ă coeur de mettre fin aux 

maux de la guerre, vous a expedi€s dici avec des pleins pouvoirs. 

Mais considârant votre Mission comme une bonne occasion pour profiter 

des avantages de la victoire, les preposes Russes ont fait un tas de propo- 
sitions dures et telles qu'elles ne pourroient passer par la tâte de personne; 
Cest-ă-dire en d'autres termes, qw'ils ont rendu la question beaucoup plus 
compliquce. [ls devroient, cependant, voir clairement que les propositions
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qwils font ne peuvent pas &tre acceptâes. par la Sublime Porte; car apres 

tout sa. foiblesse et la contrariât€ dans laquelle elle se trouve, ne sont pas, 

Dieu soit lou6! jusqwă ce point lă. Leur but seroit-il de trainer absolu- 

ment les maux de la guerre en longueur? Cest-ce que nous mavons pas 

pu bien comprendre ici. 

Les deux parties sont râsolues de faire la paix; elles veulent que les 

maux de la guerre cessent; ainsi dans le cas que les pr6poses res- 

pectifs unis dintentions dans cette n&gociation 'soient animses aussi du 

m&me esprit de bienveillance, ils trouveront immanquablement un mi- 

lieu. Il faut done que vous tâchiez d'amener les Plânipotentiaires Russes 

au point qui peut seul terminer Paffaire. 

Nul'ne doute des voeux du Gouvernement Ottoman pour la paix. De Pau- 

tre cât6, les Reprâsentans de la Prusse ici ont fait connoitre ă la Porte, et 

Pont assur6e que le Cabinet de St. Pâtersbourg ainsi que Plimpereur de 

Russie ont des intentions pacifiques; que dernierement mâme, et lorsque 

vEmpereur 6toit dsjă intorme de la bataille de Kiouleftze, Sa Majeste Im- 

periale a dâclar6, dans son entrevue avec Sa Majestg le Roi de Prusse, 

qwelle est toujours ferme dans ces intentions; qwil a annonce que dans le 

cas mâme que les armees Russes fussent bien avancâs, loin de changer 

pour cela Wide, il ne devieroit pas des principes de moderation qu'il a 

prec6demment et trăs râcemment encore proclamâs ă la face de touie PEu- 

rope. Tel est aussi le langage que les Ambassadeurs de France et d'Angle- 

terre ont constamment tenu. Cela &tant, la conduite des prepos6s Russes 

forme un contrast frappant ; car, profitant de Ventr&e de Parmee Russe dans 

la ville d'Andrinople, ils mettent aujourd'hui en avant, et tout-ă-coup, les 

propositions que vous connaissez. Mais, dest vouloir la continuation des 

maux de la guerre! or, cela repugne et aux deux parties elles-mâmes, et 

ă PEurope entiăre. Exprimez tous ces sentimens dans des termes francs et 

sincâres au Gâneral-en-chef, ainsi quaux Plenipontiaires Russes. 

De&s que les deux Gouvernemens sont fermement râsolus et vraiment 

desireux de conclure la paix, ils doivent la faire ă des conditions quwon 

puisse ex6cuter. Je mexplique : dabord pour ce qui regarde les indemnites 

pour les frais de la guerre, on doit se contenter de dâclarer dans les pre- 

sens Prâliminaires, ou dans un instrument ă part, qwainsi qwil en a ste 

plus dune fois question, on enverra dici une Ambassade ă St. P6tersbourg 

chiargâe specialement de regler les indemnitâs pour les frais de la guerre ; 

point que la Sublime Porte remet ă la moderation et ă la justice de Sa 

Majestă PEmpereur de Russie. Aprăs Pon confărera ]ă dessus ă St. P6ters- 

bourg, et Pon finira cette affaire. 

Quant ă, Pindemnit6 pour les anciennes r6clamations des negocians hussee,
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vous nignorez pas, messieurs, que cet Article est compris dans le trait6 

dWAkermann ; que lorsque la mission Russe stoit ă Constantinople, il a 

&t6 nomme de part et dautre des Commissaires qui ont commence ă traiter 

cette affaire dont le tour stoit venu, mais dont il n'y a aucun resultat â 

cause du depart de Constantinople de la Mission Russe. Au fait cet Article 

intâresse autant les negâcians Russes que les n6gocians Ottomans; ces 

derniers ayant evidemment, de leur cât6 aussi, des fortes r6clamations. 

Ainsi, cette aftfaire sera reprise aussitât que la Mission Ruusse sera de retour 

a Constantinople, sil plait ă Dieu, et elle devra âtre ngocide et reglâe 

d'une maniăre equitable par les Commissaires qui auront 6t6 nommes de 

part et d'autre ă cet effet; aprăs quoi on procedera de suite â payer les 

sommes d'argent râclames que Pon trouvera 6tre dies. Voilă comment il 

faudra tout au plus 6tablir et insărer cet Article. 

Mais difisrer P&vacuation pour des pareilles reclamations commerciales 

ce seroit une chose incompatible et avec les vocux communs des deux 

parties de renouer Vamitig, et avec les regles de la paix et des Trait6s. 

De mâme, lorsqu'il est clair que Pautre indemnit, savoir celle pour les: 

frais de la puerre, sera sans faute arrang6e, suivant la maniăre que Sa 

Majesi6 PEmpereur laura fix6e en donnant des preuves de sa modâration 

et de sa justice, la mesure de garder Silistrie comme un gage jusqwă ce 

que cette affaire soit aussi termine, fera naitre la mâfiance entre les deux 

Empires, et sera lă d'avance, et au milieu de la paix, comme une marque 

visible de froideur. Les plânipotentiaires Russes ne doivent done par insis- 

ter sur ce point. 

La demande d'englober dans le territoire de Valachie les forteresses situdes 

sur la rive gauche du Danube, nous semble contraire ă Pengagement solennel 

du Cabinet Russe de ne pas prendre un pouce de terrain dans les Provinces 
de PEurope ; et M. M. les Ambassadeurs qui en conviennent le disent tout 
haut. Mais quand mâme il n'en seroit pas ainsi, tant de mâfiance envers 
la Sublime Porte est inexplicable, ou bien la seule interprâtation dont 

elle est susceptible, c'est qw'elle tend 4 donner au Gouvernement Ottoman 

un sujet continuel de msfiance. | 
II est vrai de dire que la proposition d'ajouter cette fois-ci encore aux 

privilsges d€jă €tablis des deux Principautâs des choses qui annullent pres- 
qwenti6rement les droits administration de la Sublime Porte dans !a 

Valachie et la Moldavie est injuste. On doit done absolument apporter ă 
des modifications aux points qui regardent ces Provinces, et les arranger 

ă la satisfaction des deux parties. 
Quant ă Paffaire de la More la Sublime Porte a declare et publi€ d'avoir 

donne son adhâzion au Trait6 de Londres; les points y relatifs qu'il 6toit
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nâcessaire de mettre sur le tapis ont 6t discutes avec les Ambassadeurs des 

Puissances Alli6es ă Constantinople, et presqwarrât6s sur les bases du Trait6; 

il a 6t6 convenu que les autres points qui mont pas encore 66 discutes le 

seront par la suite avec ces Ambassadeurs ; et rien n'empâche quă son re: 

tour ă Constantinople la Mission Russe aussi prenne une part active et natu- 

relle dans la nâgociation. II sufit done dinserer dans le Traite Pr6liminaire 

qui va &tre conclu la determination dejă prise par rapport ă cette affaire; 

car, en entrant en discussion sur cette matiere aussi on ne feroit rien autre chose 

sinon. compliquer la question. Leurs Excellences les Ambassadeurs de France 

et dAngleterrre, frapp6s de cette verits, ont dit qwils se croyaient dans la 

nâcessită decrire ă cet sujet au Gâneral-en-chef. Enfin, comme cette nego- 

ciation a commene6 ă Constantinople, et qw'elle pourra âtre heureusement 

termin6e ă Constantinople, îl n'y a plus quă parler de cette affaire dans le 

T'raită en citant les bases et les principes dejă 6tablis. 

[abandon ă la Russie des forteresses dAnapa, Akiskha, Phase, et Ekhelgeu 

dans PAnatolie, est une matitre qui presente des ditficultes, et qui donne 

lieu â de sârieuses râflections. Vous savez, en efiet que le Gouvernement 

Ottoman est, depuis le temps le plus r&cul6, li6 en gensral aux Cireassiens 

st aux tribus par des liaisons tr&s resserrees, et que pour cela il lui est 

trâs dificile de les abandonner dans cet 6tat. 

En outre, suppos6 meme qwavec le caractăre turbulent et bien connu 

des tribus et des habitants de la Province d'Akhiskha, la Sublime Porte 

les abandonnât, il est ă presumer que dans ce cas un grand nombre de 

mecontens entreprendra la guerre. Indpendamment de cela, ă force d'a- 

dresser des plaintes ă leurs parens etă leurs amis dans les Etats ottomans, 

ils donneront lieu ă la longue ă des discussions entre les deux Gouver- 

nements, et ă une mssintelligence. Voilă ce qui vient ă Pesprit, comme 

extrâmement probable ă tout homme qui reflechit. Il est par cons6quent, 

de la dernitre importance que vous reprăsentiez toutes ces choses ă la 

Russie, et que vous tâchiez de râussir ă faire quwelle se rend ă la raison, 

et se dâsiste de la demande surtout des forteresses dWAnapa et dbAkhiskha. 

La Sublime Porte ne restera pas en arrire quant ă Pex6cution des dis- 

positions concernant la nation Servienne, qui sont insâr6es dans le Trait6 

d'Akermann. Lorsque, avant la guerre la Mission Russe se trouvoit â Cons- 

tantinople un Comissaire a 6t6 nomm6 ad-hoc par la Sublime Porte pour 

saboucher avec les Kneis Serviens qui sont encore ici, et arranger en defi- 

nitit les points qui regardent leur nation. Mais les occupations que la gu- 

erre nous a donnses postârieurement sont cause que cette negociation est 

reste sâns râsultat. Cependant, comme par la paix dont on soccupe au- 

jourdhui tous les anciens 'Trait6s, comme celui d'Akermann, sont pleinement
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confirmâs afin quwi'ils soient entiârement ex6cutss, nul doute qwă quelque 
&poque que ce puisse 6tre les afaires Serviennes ne seient traitâes ct heu- 
reusement termines. Il y a seulement ă observer, que le. Trait€. V'Akermann 

dit en termes gen6raux que les terres s6par6es seront rtunies ă la Servie, 

et que maintenant il sagit de cinq «nahiy6s» (distriots ou arrondissements). 
Nous ne savons pas ce qu'on entând par lă. Mais quoiquwiil en soit, îl fau- 
dra que Pon excepte de ce pays les forteresses et les points fortili6s qui 
&tant occups jusqw'ici par les Turcs, devront par la suite enfin rester au 
pouvoir de la Sublime Porte, 

Le Gouvernement Ottoman n'a jamais franchi les bornes de Pâquit6. Le 
desir que les deux Puissances expriment aujourd'hui de râtablir Ja paix est 
vraiment sincăre. II faut done qwen ne şcartant, sur aucun point, des r&- 
gles que la, moderation et la justice prescrivent, quwen ne perdant jamais de 
vue les intentions que Sa Majest6 PlEmpereur de Russie a plus d'une fois 
proclamees touchant Ja dignite et les droits de PEmpire Ottoman, et qwunis 
par les memes bonnes dispositions, et animâs des mâmes sentimens, les Pls- 
nipotentiaires respectifs traitent sans retard de Poeuvre salutaire de la paix 
sur les bases qui ont 6t6, ă la veille de votre dâpart, disoutâes avec les Am- 
bassadeurs, et arrât6es avec Papprobation de tous. S'il y a d'autres points 
dimportance faisant suite aux Articles de la Paix, n'importe; les Plânipo- 

tentiaires peuvent les arranger aprâs dans les Conf6rences pour lesquelles on 

conviendra des jours et des lieux. 
Voila comment cela devoit âtre, mais il en est autrement; et il y a dans 

la conduite des preposs Russes, lorsque sans se soucier se savoir sil y a 

ou sil n'y apas dela justice dans chacune de leurs demandes, et lorsque, 

comme on le voit par les communications aussi extravagantes que contraire 

aux usages qwils nous ont faites, ils persistent, en nous pressant et nous 

gânant, et en fixant un terme si rigoureusement stroit, ă nous faire accepter 

dVemblâe des conditions que, dans aucun cas, la Sublime Porte ne peut ni 
accepter, ni ex6cuter, il y a, disons-nous, dans cette conduite, quelque chose 

qui surpasseroit Vimagination si on ne la consideroit pas comme une envie 

de prolonger les maux de la guerre. 
Afin, cependant, que cette fois-ci encore, la Subline Porte mit pas ă r6- 

pondre devant PEtre Suprăme pour les maux qui pourroient sen suivre, 
vous aurez de nouvelles entrevues et vous vous aboucherez avec le Gân6- 
ral-en-chef, notre ami, ainsi qwavec les Plenipotentiaires Russes; vous leur 

donnerez des preuves ultârieures des dispositions favorables de la Sublime 
Porte, en entrant ă cette fin dans tous les dâtails n6cessaires que vous prou- 
verez avec des argumens solides; et vous leur ferez bien comprendre que 
le seul moyen de rendre aux deux peuples et ătant d'autre monde la tran-
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quilită qu'ils ont depuis si longtemps perdue, cest daccomplir un moment 

plutât avec Paide de Dieu Poeuvre salutaire de la paix, ce qui peut se faire 

si les deux parties se montrent dans cette negociation 6galement bien dis- 

posâes, et si leur Plenipotentiaires sont animes du mâme esprit de recon- 

ciliation. 

Tels sont les ordres que Von vous transmet de la part de sa Hautesse. 

Je vous ai 6crit, voyez le texte.de cette dâp&che, que les negociations 

pour les affaires de la Moree devront tre continutes ă Constantinople avec 

les Ambassadeurs des Puissances Alli6ez. Mais nous avons parle avec lui, 

et nous venons de convenir que Parrangementt dâfinitit de cette affaire devra 

avoir lieu encore â Londres, că elle sera renvoyâe ă cet effet. Nous avons 

remis aux Ambassadeurs un Memorandum. oficiel, concu dans ce sens, dont 

je vous transmet copie ci-jointe. Je vous pr6viens qwen parlant de cette 

affaire dans le Traite de Paix, îl faudra que Ion se conforme au sens de 

ce Memorandum; vous prendrez vos mesures en cons6quence, 

ANEXA III. 

Din ancheta lui Kisselefi în provincie, 1830. 

(Arh, Stat. Adm. vechi, No. 1260 din 1880). 

1. Les contribuables du district de laiomitza &taient distribu6s en 359 

loudes. Depuis le mois de mai dernier, les ispravniks du district ont obtenu 

une diminution de 1311/ loudes sous prâtexte de Pâtat de mistre des ha- 

bitants par suite de la maladie contagieuse. En attendant, les ispravniks pro: 

fitărent du revenu de ces 131 !/, loudes pendant plusieurs bimestres. De plus, 

soit foin, soit autres requisitions, ils les ont pergues sur Pancienne quantite 

de loudes. Ce n'est que recemment et depuis .quwils se voient menaces par 

la commission denquete quwils font faire des restitutions aux paysans par la 

voie des zaptchis. 

2, De grands abus ont eu lieu sur Particle du foin. Il y a tels skoutelniks, 

qui. ont pay6 jusqu'ă 70 piastres, Les &trangers, outre leur contingent de foin, 

ont pay6 12 piastres par individu et ceux de Calarasche par 35 piastres. 

Outre. cela, comme les ispravniks ont fait faucher plus de foin qu'ils ne de- 

vaiert le faire Wapres les dispositions du divan, ils ont vendu le surplus 

aux pâtrez transylvains. Gest surtout dans la forât de Bârca que ces ventes 

ont eu lieu. 

3, Le seul plass de Giurbowo et quelques villages du plass de Dridou 

dont on a fait un. recenșement, ont oltert 150 individus așrachâş au bir au
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profit de quelques particuliers. Si cette mesure avait pu sstendre sur les 
aultres plass, elle aurait ă coup sir oftert les mâmes râsultats et aurait, 

par consâquent, donn6 plus de moyens qw'il n'en faut pour vemplie le ds- 
ficit des loudes. 

4. On a fait 'des requisitions d'orge plus fortes qutil men fallait et on Pa 

vendu ă Padministration des postes. Semblables abus ont eu lieu par rapport 
au froment, farine etc. ! 

5. On a fait des accaparemenis forcâs de beurre, miel, haricote, feves, 

lentilles. 

6. Les transports de foin des stations de poste dans le district ont 6t6 

elfectu6s pur corvâes, sans aucun d6dommagement pour le paysan. : 

7. Il existe mille autres vexations... 

8. A Kodăles, Zlote, Slobozia, Perietzi et plusieurs autres points, aucune 

publication n'a eu lieu au sujet des commissions d'enquâte. 
9. Les paysans de Slobozia sp plaignent des depenses que leur occasion- 

nent les passants, tant civils que militaires. . 
10. In comuna Perieți ludele sunt reprezentate printr'un singur om Matei 

Staicu. Acesta neputând suferi atâta sarcină, a fugit. Le 'reste des contri- 

buables a 6t6 arrach6 au bir pour le compte des ispravniks. 

ANEXA IV. 

Organisation des Pandours dans la Grande Valachie. 

(Correspondence, 12). 

(Traduction). 

Le Commandant. en chef de la 2-e Armee a charge celui des troupes sur 

Ja rive gauche du Danube, Vaide de camp General Kisseletf, d'organiser dans 

la grande Valachie 4 bataillons dintanterie de pandours, ă la manitre suivante. 

Vu Phabilete des pandours pour le îusil, ils serviront aux avant-postes pour la 
defense des fortifications faites sur la rive gauche du Danube et pour celle 
de la principaut6 de Valachie contre une irruption de la part des ennemis. 

Chaque bataillon aura un commandant particulier sous la denomination 
de chef de bataillon. 

Le bataillon sera compos6 de 4 compagnies; la compagnie de 100 pan- 
dours, de 10 caporaux, un capitaine et dun lieutenant: pandoură 1600; ca- 
poraux 160; lieutenants 16; capitaines 16; chets de bataillon 4; total 1796 

Leur paye, pour un pandour par mois 5 piatres; pour un caporal par mois 
10 piastres; pour un lieutenant par mois 40 piastres; pour un capitaine par 
mois 80 piastres; pour un chef de bataillon par mois 160 piastres.
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“Tous les pandours qui entreront a ce service seront exempts de toutes 

les contributions. 
| | 

Les ofticiers seront choisis parmi les pandours de meilleur conduite et de 

plus de capacite. 

Leur solde sera pay6e sur le revenu des Principautâs, de mâme que celle de 

ceux de la petite Valachie organises par Vaide de camp gânsral baron Geismar. 

La nourriture et Pentretien leur seront fournis par le gouwv-t. Pour leur 

armement on leur donnera les fusils du regiment de chasseurs â cheval de 

la l-ăre division. Les chartouches' et les pierres-ă-tusil leur seront fournies 

par le Gouv-t. 

Organisation d'une compagnie douvriers attachse au corps de Pandours. 

Article î.— Le complet de cette compagnie sera de 250 hommes dont 25 

caporaux et 225 simples ouvriers. Parmi ces derniers doivent se truuver 5 

charrons, 50 charpentiers, dont quelques uns bateliers, charretiers ou retars 

et jonneliers. 
| 

Article 2, — Tous ceux quientrerontă ce service seront exempts de toutes 

sortes de contributions. 

Article 3. — La nourriture st Pentretien leur seront fournis par le Gouwv-t. 

Article 4. — Les outils leur seront fournis 6galement par le Gouvt. 

Article 5.-—Dans le cas de maladie, le malade sera transport ă Phâpital et 

sera trait€ gratis. 

Article 6.—La paye dun simple ouvrier par mois 5 piastres; celle d'un ca- 

poral par mois 10 piastres; celle de leur chef par mois 80 piastres. 

Article 7. — Cette compagnie sera dirig6e par un chef qwon appellera le 

capitaine de la compagnie et qui recevra les ordres de Poftficier des pandours. 

(Signs) Le Vice President Boschniak. 

Le Major Nojin. . 

Le Vornie Golesco. 

L: Hetman Vilara. 

Le Vornic Nentzoulesco. 

Le Posteinik Sutzo. 

ANEXA V. 

Blutte către Kisseleff, 20 Aprilie 1832. 

(Correspondence, pag. 106—107). 

Le 20 Avril 1832. 

Le Soussigne, Agent de Sa Majeste Britannique, se trouve appel ă re- 

pondre au contenu de trois offices que Son Excellence M. le Gen6ra! Kiseleff,
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Prâsident des Principautes de Valachie et de Moldavie, lui a fait Phonneur 

de lui adresser en date du 2, du 6, et du 16 Avril, portant des graves ac- 

cusations contre les protegâs de lAgence Britannique 6tablis dans les'villes 

d'Ibraila, et de Galatz, et fondes sur certains rapports ă elle adress6s. 

Le Soussign6 qui, durant le cours dune râsidence de six ann6es dans 

ces provinces, n'a eu en gânâral qwă se louer de la bonne conduite de ses 

administrâs, a du s'6tonner des semblables accusations, aussi n'a-t-il eu rien 

de plus press6 que de se transporter sur les lieux pour vârifier les faits 

par ses propres recherches, dont le râsultat Pa mis ă mâme de repondre 

ce qui suit au contenu de ces offices. 

Le premier traite de certains dâsordres commis dans le lazaret de Galatz 

par V&quipage Yun navire Grec. Le Soussigns rspond que ce navire nayant 

pas 6t$ sous sa, protection, ces dâsordres, dont du reste les auteurs ont 6t6 

punis par Vautorit6 locale, ne le regardoient point, et qu'il ne peut pas par 

cons6quent en accepter la responsabilit€. 
Le deuxiăme traite de soi-disants troubles qui auroient eu lieu dans la 

ville d'Ibraila, ob le sang auroit coul6. Le Sousign6 a dâjă eu Phonneur de 

d&monirer que ces troubles se răduisent ă une querelle de quelques minutes 

de dure entre trois Grecs ivres, dont le sang de Pun de trois a eftecti- 

vement couls sous un coup de bâton, inflig€ par Pun des deux autres; affaire 
qui ne concerne pas non plus le Soussign6, except en tant quelle a men6 

ă un orâre arbitraire darrâter tous les sujets Anglois, ă Parrestation de fait 

et non de merit6 bun de ces sujets, et ă la blessure ă coup de sabre d'un 

domestique du Vice-Consulat, desquels trois faits le Soussign6 a dâjă recu 

satisfaction, 

Le troisiome office base sur un volumineux rapport fait par M. Soutzo 

seul, et incorrectement întitul6: «Rapport bune Commission d Enquste», 

porte plainte contre le proteg€ Anglois, Panay Combotecla, de ce qu'il auroit 

mis ă la porte un huissier de la Commision de Logements Militaires Russes, 

qui a voulu entrer chez lui par force. 
Le soussign6, tout en ne reconnaissant pas le droit ă qui que ce soit de 

violer le domicile d'un sujet Anglois, sans Pintervention de son Consulat, 
mâme fât-ce pour y mettre des logemens militaires, dont ces sujets sont 
exempts, a dâjă de son propre chef fait mettre Combotecla aux arrâts pour 

avoir os se faire justice de ses propres mains, en lui intimant en mâ6me 

tems qwen cas de râcidive, il sera înfailliblement banni hors des limites 

des deux Principautes. 
Pour ce qui concerne le reste du contenu de ce troisiăme office, le Sous- 

sign6 declare avoir toujours inculp6 ă ses remplagans, le devoir de ne jamais 

sortir des bornes de leurs attributions; de ne jamais se servir de voies
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de fait pour proteger leurs administres, mais au contraire de les laisser 

trăîner en prison et maltraiter, meme fussent-ils innocens sans se mettre le 

moins du monde en contact avec les ex&cuteurs de ces violences, se 

borant ă Pexercice de leur droit legitime de reclamer aupres de Pau- 

torit6 avec laquelle ils se trouvent en relation P6largissement et la com- 

pensation de leurs administrâs l6s6s. Aus proteges Anglois il a toujours 

intime ses orâres les plus positifs de ne jamais offrir dopposition ă ceux 

qui les maltraiteront, de se laisser meme trainer en prison sans r6sistance 

et de se borner simplement au recours aupres de leur autorite protectrice. 

Le Soussigne wa pas encore recu de preuves, que ni ses remplacans ni ses 

administres se soient encore 6cartâs de cette regle. Aussi est-il certain que 

depuis six ans qu'il reside ă Bucharest, jamais un seul sujet Anglois habi- 

tant de cette ville aztril 6t6 trouv6 mâme une seule fois compromis dans 

une rixe. ÎI est certain quă Iassy et ă Foxana, ce sont les plus tranquilles 

de tous les habitans, et que si quelque fois ă Galatz parmi les marins nou- 

vellement arriv6s, qwiil ne faut pas confondre avec les protej6s râsidans, 

quelques petits desordres dont aucun port de'mer n'est exempt aient pu 

avoir lieu, le Consulat Anglois n'a jamais manqu den faire justice, des 

qu'il sagissoit de proteges Anglois. Ce n'est que depuis quelques semaines, 

A la suite dune rhodomontade dirigâe contre le Gouvernement et la nation 

Anglaise, et publi6e dans les Gazettes censures Valaque et Moldave, que 

le Soussign€ voit avec 6tonnement ses prot6g6s exposes ă une vâritable perse- 

cution, et qu'il se trouve oblige lui aussi de se demander, comme on se Pest 

tant de fois: demand6 ă Bukarest â la suite de cette publication, «la Russie 

est-elle donc en guerre avec PAngleterre»? 

Quant au port darmes cach6s, imput6 aux" proteg6s Anglois, le Soussign6 

a acquis la preuve que cette, imputation est absolument gratuite; il vient 

cependant de renouveler ses ordres ă tous ses adminisires, de ne porter , 

sur eux hors de leur domicile aucune arme offensive quelconque, sous peine 

dun bannissement irremissible hors des limites des Principautes. Il leur a 

mâme defendu Pusage Moldave, aussi bien que Grec, de saluer le minuit 

de la fâte de Pâques par des decharges de pistolet ă cartouches blanches. 

Le Soussign6 ayant eu jusqu'ici ă soutenir le r6le de defendeur, se trouve 

maintenant appel€ lui-m&me ă demander justice et satisfaction: 

1. De la conduite. des nommâs Altinoglou, Levesko, Paoli, et Georges 

Bogassiero, en ameutant dans la journte du l-er Mars toute la population 

de Galatz ă courir sur les protej6s Britanniques, et ă insulter le pavillon 

du Consulat, sous prătexte Wexercer le droit de pstition en confectionnant 

contre ces proteges une libelle diffamatoire. 

2. De la conduite de certains Qosaques, qui enfoncârent la maison du
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protâg€ Anglois Spiro Calafat, dans la nuit du 31 Mars au l-er Avril, pour 
lui demander du vin et des femmes et qui, sur son refus, le mirent tout 
en sang, et ă deux doigts de la mort par une cruelle bâtonnade. 

3. De la conduite d'autres Cosaques en arrâtant, arbitrairement, dans Papr6s 
dîner du 4 Avril, le protege Anglois Georges Marengo, dont le seul crime 
toit de sâlre trouve sur leur chemin au moment oh ces Cosaques, de 

concert avec quatre miliciens Moldaves, tous ivres, venoient de blesser 

mortellement un Albanois de la police, et sevissaient contre tous les Grecs 

qu'ils recontroient dans les rues. 
4. De la conduite du lieutenant:Colonel Poppow, commandant de ces 

Cosaques, qui le 7 Avril est entr6 dans la Chancellerie du Consulat Bri: 

tannique, accompagnă de plusieurs soldats, et y a menace d'arrestation le 

Vice-Consul lui-meâme dans le cas ou il osât ă Vavenir s'ingârer de prot6- 

ger les suiets Anglois contre les violences et larbitraire des memes 

Casaques. 

Le soussign6 vient de recevoir en ce moment un quatrieme office de la 

part de son excellence, en date d'aujourdhui, ayânt 6videmment trait ă ce 

qui vient d'âtre relat6 dans les deux precedens paragraphes, et demandant 

qu'il nomme un Comissaire pour coopsrer ă une enqutte formelle sur cette 
aftaire. 

Le soussign6 dâclare ne pouvoir obtempârer ă cette deimande, attendu 
qwaucune rixe n'a eu lieux entre des soldats et des sujets Anglois, mais bien 

entre ces soldats et un Albanois de la police, qwils ont mâme bless6ă 
mort pour 6tre intervenu entre: eux et certains Grecs qwils maltraitoient ; 

la seule part que le Vice-Consul Anglois eut pris, non pendant, majs aprâs 

cette affaire, ayant 6t6 celle de retirer de Pauberge oi les Cosagues Vavaient 
renferme, le protâg6 Anglois injustement et arbitrairement arrât6 par eux. 

Le Soussigne, etc. (Sign) E. L. Bluite. 

ANEXA VI. 

1. Kisseleft către sfatul administrativ al Țerii-Românești. 
(Correspondence, 140). 

22 Pevrier 
6 Mars 1 

Les graves 6reneimenis qui p&sent sur Plimpire ottoman par suite de la 

r&volte du vice-roi d'Egypte, ont engag6 la Sublime Porte â recourir â Vas- 

sistance de la Cour imperiale de Russie, en sollicitant formellement de sa 

part un secours de forces de terre et de mer. 

  Iassy le
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Fidăle aux ' principes conservateurs qui forment la base de sa politique, 
et dans Punique but de la defense de PEmpire ottoman et du maintien de 

Pautorite du sultan, Sa Majest6 PEmpereur a donns ă sa flotte de la Mer 

Noire Pordre de faire voile vers le Bosphore, et vient de mettre ă la dispo- 

sition de Sa Hautesse un corps de troupes auxiliaires dont elle a daigne me 
confier le commandement et qui sera prât ă marcher vers Constantinople 
ă la premiere requisition de la Porte. 

Le zăle distingu€ et le bon esprit dont les membres de Padministration 
valaque m'ont toujours donne les preuves les moins 6quivoques sont pour 

moi une garantie des dispositions que le Conseil administratii s'empressera 
sans doute d'apporter dans /accomplissement des mesures qui doivent fa- 

ciliter la marche prochaine ă travers les Principautes des troupes qui ont 

recu la destination ci-dessus indiquee. 

Je me fais autant de plaisir ă rendre un temoignage du zăle et de la bonne 

volont6 des hauts fonctionnaires de la Valachie que j'&prouve de satisfaction 

ă me persuader de la confiance que Vesprit dordre et la discipline des trou- 

pes sous mon commandement inspirent aux habitants de ce pays, si sou- 

vent empress6s de leur accorder ă cet 6gard des sultrages nombreux et 

unanimes. . 

En indiquant au Conseil administratif les motifs qui reclament la prâsence 

prochaine dans les Principaut6s dun corps de troupes auxiliaires destine ă 

concourir au maintien de Pordre des choses l€gitimement existant, jinvite le 

conseil ă faire par Porgane de M.le Vornik de Linterieur cette meme commu- 

nication ă PAssembl6e gânsrale ordinaire, afin de fixer son attention sur le 

but qui forme Pobjet des hautes d6terminations de la Cour imperiale. 

2. Răspunsul obsteştei adunări a Ţerii-Româneşti c. Kisseleff. 

(Did, 141). 

IPassembl6e generale ordinaire de Valachie apprend par une communi- 

cation officielle la haute dâcision que S. M. I-le a fait 6maner en suite de 

la sollicitation faite par la S. P. ottomane, dans le seul but de conserver 

ses droits l6gitimes dans toute leur intâgrite. 

A ce dessein Sa Majest6 I-le a confi€ ă V.E le commandement d'un corps 

de troupes prât ă marcher vers Constantinople traversant ces deux Prinei- 

pautâs ă la premiăre regquisiton de la S. P. 

Les soldats vaillans appelâs ă mettre en execution les mesures d'assis- 

tance de la part de S. M. I-le seront accueillis parmi nous comme des freres, 

de m&me quw'ils le furent dans le tems pass€. Mais aujourd'hui ces sentimens 

sont devenus plus intimes encore, &tant nomme Commandant en chef celui
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que les Valaques aiment nommer leur păre et reformateur de leur patrie. 

Accoutumâs depuis des annses ă unir nos intârâts ă ceux de V. E., nous 

ne pouvons trouver des paroles qui puissent exprimer toute la joie que 

nous avons senti ă la nouvelle de cette marque râitâre de la confiance 

que S. M. Ile vient de mettre de rechef en la personne de V. E. Nous con- 

sidârons cette confiance comme une preuve de votre haute sagesse et en 

-mâme tems comme un nouveau tâmoignage des soins paternels du tr&s 

puissant Empereur pour ces deux Principautâs. 

Les membres de cette Assemblee prient V. E. de vouloir bien agrâer 

Passurance sincere de leurs sentimens de gratitudine et de respect qui sont 

de mâme graves dans les coeurs de tout le peuple valaque. 

ANEXA VII. 
Alexandru Ghica Vodă câtre fratele său. 

(Acad. Rom. Ms. 1652, f. 35). 

(copie) Constantinople, 30 Mai 1834. 

Les courses et bien dautres obligations du cremonial de notre investi- 

ture ayant rempli tous les jours que nous avons pass6s ici ne m'ont pas donne 

Je loisir de vous 6crire mon cher frăre ă tâte repos6e et les affaires auxquelles 

Şai tach6 de donner mes soins lorsque le loisir et Voccasion se presentaient 
m'ont retenu ici plus que je ne Lavois pas prevu, et je ne puis non plus fixer 

au juste le jour de mon d&part, elles sont dune trop haute importance pour 

ma Patrie pour que je ne me jette pas ici ă corps perdu dans les efforts qui 

peuvent les faire dâcider ă Pavantage du Pays. Toutes fois la besogne est au 

delă de la portâe de votre imagination et Mr. Mavros quwiil se tienne pretă 

entendre !&numeration des facilites que jai trouvees ici pour toutes les en- 
treprises que les aftaires m'ont impos6es. Je ne saurais cependant vous rendre 

mon frăre une idâe juste des politesses, 6gards et civilitâs dont moi et les 

miens avons 6t6 comblâs. Je vous donne pour 6chantillon la copie d'une 

Jlettre d'invitation que le plus puissant des ministres nous adresse et que je 
viens de recevoir ă Pinstant m6me. Il n'en est pas de meme des Moldaves 

qui cependant se trouvent bien de sâpargner le haut prix de ces relations 

amicales. Jai beaucoup ă me plaindre ă Pami Mavros du rapprochement 
qu'il mia fait accepter ă Pegard de Stourza, Il est incroyable son dâsir de 

me faire du tort. Je vous citerai deux exemples entre mille qui Pont d6jă 
irahi gensralement et qui Pont mis dans le plus clair desapointement. 

1. lorsqwaussitât aprăs mon arrivâe je traitais pour la conservation de 

notre costume national, lui en secret faisait parvenir ă tous les ministres que
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ces demarches .me regardent seul et que lui a dâjă adopts pour lui et les 
siens y compris les militaires le fez, ajoutant encore m&me aupr&s d'Achmed 
Pacha que je le vexais sur. le costume, et pendant toutes ces menses il ne 
laisşait pas de me faire dire aussi qu'il se remet entitrement ă mes avis et 
qu'il ne prendra aucune r&solulion sans mon autorisation. Celte maniăre a 
6t6 tellement canaille et mal lachâe que ceux qui ont sti commeil me trom- 
pait dun cote et me..... de Pautre ont pris mon parti et moyennant quelques 
sacrifices je lui ai fait intimer Pordre souverain de faire oter ă ses officiers 
les fezs quiil leur avait mis et de n'oser les presenter qwen chacots. Ensuite 
ayant demandă des dâcorations pour une quinzaine de Boyards des premi- 
eres familles et pour quelques uns de mes ofliciers, Achmed Pacha m'a de- 
mande ă son tour s'il devait solliciter aussi pour les moldaves et sur mon 
avis îl a 6t6 dit â Stourza de presenter aussi une liste de boyards et la liste 
parait chargâe de la racaille qui Pentoure ici ou figure son medecin et Theo- 
dore laga comme Ghikas, et puis la demande de la mise â la disposition 
de Mr. le P.ce d'un certain nombre de dâcorations qw'il donnerait ă ceux 
qu'il en jugerait dignes et pour cloture de cette liste un NB: que la Mol- 

davie compliant un plus grand nombre de Boyards que la Vallachie la S. P. 
est price de ne pas borner le nombre de leurs dâcorations ă celui fix6 pour 

les Valaques. Apres cela comme on a rectifi6 chez Achmed Pacha la liste et 

que Theodore y a perdu la qualification de Ghikas, toute cette racaille a 
commenc6 ă courir chez des gens en sous ordres et ont promis jusqwă 

7000 ducats pour le .payement desquels ils se cotisent ouvertement et de 
la maniere scandaleuse qui leur est particuliăre en tout ce quiils entrepren- 
nent. J'aurais pu relever.le scandale et leur faire perdre â tous les deco- 

rations, mais je m'en abstiens par 6gard ă 5 ou 6 personnes qui les meri- 

tent, quoique par leur procede jaurai aussi â depenser peut €tre au delă de 

590 ducats en gratifications dans cette. aftaire Quant aux autres aftaires de 

son pays excellent Prince il n'y pense plus que sil etait enterre, c'est moi 

qui les soigne en traitant les miennes et jai la satisfaction de penser que la 

Moldavie me devra des avantages de la plus haute importance obtenus par des 
sacrilices considerables et leur chef n'a pas meme envisage ne pensant quă lui. 

Voilă Phomme de M-r Mavros, au quel je me reserve par la poste prochaine 
de dâtailler le dârangement fait par son 6lu dans une affaire qui nous 
6tait particulisrement recommandee et pour laquelle je travaille encore seul; 

en attendant dites lui que je Pembrasse bien cordialement et, que je le: prie 
de demander ă M-r Mirkovitz de nommer le spathar que le G-l. Kisseleff 
aura indiqu6 sans que Pon sache que c'est ă ma demande, car dans 5 ou 
6 jours je puis partir et M.-r. Ruckman m'a dit confidentiellement quiil tient 

toute prâte une estafette pour que lorsque je toucherai le sol de la Valachie
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Padministration russe cesse. En attendant les Moldaves ont envoys leur arzi 

de remerciements pour la nomination de leur Prince, le choix fait dans la 

personne de Michel et pour Paccueil bienveillant dont S. H. l'a honor€. Cest 
un objet dusage et on me le demande avec empressement pour quiil soit: 

assooi€ ă celui de la Moldavie dans le Takrire Wusage: veuillez bien done 
vous en entendre avec M-r Stirbey et faire activer la redaction et Penvoi 
sur... pour que nous puissions le recevoir en chemin et Padresser ă qui de 
droit ici. Voilă mon cher trâre bien du verbiage mais qui est preuve que dest 
le tems qui me manque lorsque je ne m'abandonne pasau besoin de causer 

avec vous de tout. Aurai-je des lettres de L (?) parla poste que nousatten- 

dons ici apr&s demain? Paites donner je vous prie par Popesko â notre soeur 
Pulcherie 1000 piastres pour son second mois et dites ă ce monsieur de 
prendre votre avis sur la moindre depense quiil ferait. Je vous embrasse: 

encore et vous prie de communiquer ă M-r Moskus du contenu de la 
presente. | 

Vai 6crit ă M-r Moskus pour me faire avoir ici un gros brillant de 1000 

Ducats et un ornement de temme en brillants du prix de 12.000 piastres. 

Entendez vous avec lui pour qwen cas qwon les trouve de la qualite 

qui justifie bien son prix chacun, vous me les envoyiez par un calarache 
expres, 

ANEXA VIII. 

Nesselrode către Buteniev. 

(Correspondence, 167). 

St. Petersbourg 9/21 Juin 1836. 

Contormement 'aux volontâs de PEmpereur, je viens de munir notre Con- 
sul-Gân6ral dans les principautes, des instructions devenues n6câssaires par les: 
complications infiniment regrettables gqwont amenâes en Moldavie la mau- 
vaise administration du Hospodar dune part, et les intrigues des boyards. 
de Pautre. 

Atin de seconder M. de Riickmann dans Paccomplissement de la tâche qui: 
lui est imposâe je crois devoir prier votre Ex. de tenir au Prince de. 
Samos le langage le plus positif et le plus sâvere sur la mauvaise adminis- 
tration, la conduite arbitraire et vexatoire de son gendre. 

Veuillez faire entenăre ă Mr. Vogorides, que ce n'est qw'en consideration 
„du temoignage rendu par Mr. Rtickmann, en faveur de la soumission avec: 
laquelle le Prince Stourdza s'est declare prât ă reparer ses torts, que YEm- 
pereur a suspendu aujourd'hui toute dâtermination rigoureuse envers le: 

6
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Hospodar, mais il faut aussi que celui-ci sache bien que de simples paroles 

et de vaines promesses ne suifisent pas a notre auguste Maitre. L'attention 

de S. M. reste sev&rement fix6e sur la conduite du Prince Stourdza. Sil 

marche droit, la protection lsgale de PEmpereur lui est assur6e, mais ă la 

moindre dâviation de. la ligne de ses devoirs au premier rapport par leguel 

notre Consul-Gensral nous signalera de nouvelles vexations, de nouvelles 

infractions au răglement de la part du Hospodar, la râsolution de !Empe- 

reur est fermement arretee d'avance. 3. M. suivra alors la marche exprâs- 

s&ment tracse par les Traites avec la Sub. Porte. Ele soumettra les actes 

du Prince ă une enquţte sâvere et provoquera sa destitution au cas de 

delit avere. 
| 

Il importe que Mr. Vogorides en soit averli dăs ă present, afin quil puisse 

engager serieusemeni son gendre ă răgler sa conduite ulterieure de maniere 

ă ne point placer notre auguste Maître dans la mecessite daller jusquwaux 

dernieres cons6quences de la resolution qu'il a prise. 

_X. Ex. voudra bien mettre le Prince de Samos au fait -de toutes les 

circonstances que je viens de vous 'communiquer, afin qwiil puisse retenir 

dorânavant son gendre dans les bornes de la Jegalit6, de la moderation et 

„ „de la prudence. 

Dans le mâme but vous voudriez bien adresser des exhortations analo- 

gues ă Mr. le grand Logothete, Agent du Hospodar de la Valachie. Ce der- 

nier entour€ de conseillers infidăles, vest jete dans des embarras financiers, 

qui augmentent journellement les ditficultes de sa position. De plus un faux 

amour propre le porte accueuillir avec froideur et avec repugnance les avis 

les plus bienveillans de notre Consul-Gân6ral. Si le prince Ghika, con: 

tinue ă poursuivre cetie. voie, il marchera droit ă sa perte. Les cons6quences 

de son obstination seroient tout aussi fatales pour lui que celles dont le 

Prince !Stourdza deviendroit la victime sil continuoit ă persister dans son 

systeme vexatoire et arbitraire. Veuillez done tenir ă Me. Aristarchi le meme 

langage sâvăre quă Mr. Vogorides, afin que les deux Hospodars regoivent 

en m&me temps par leurs agens le conseil de sabandonner desormais avec 

confiance ă la direction loyale et pienveillante de notre Consul- (General, 

sans quoi ils risqueroni de courir la chance dune enquâte, et sexposeront 

infailliblement ă la honte d'une destitution. 
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