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CORESPONDENŢA DOMNILOR ȘI BOIERILOR ROMÂNI 

CU METTERNICH ȘI CU GENTZ 

INTRE ANII 18r2.—r828 

DE 

IOAN C. FILITTI 

Şedinţa dela 16 Maiu 1914 

I. Consideraţiuni generale asupra acestei corespondențe. 

Când Rusia, urmărind aplicarea planurilor ei orientale, îşi îndreptă 
privirile asupra imperiului otoman, ea întâlni în calea aspiraţiunilor 
ei tendințele rivale ale monarhiei habsburgice. Rivalitatea, celor două 
impărăţii, — manifestată prin înţelegeri menite a stânjeni acţiunea 
fiecăreia — sluji cauza otomană și, în primul loe, a principatelor române, 
cele mai expuse. 

Instalarea consulilor în a doua jumătate a sec. XVIII-lea aveă o 
nenire economică, dar și politică (1). La 1789, Suedia sfătuiă pe 
Turci să oprească instalarea consulilor străini în principate, ei nefiind 
decât «niște agenți duşșmănoși și nişte intriganţi, cari găsesc cu atât . 
mai mulţi prieteni cu cât Domnii greci sunt prea dispuşi să asculte 
șoaptele perfide ale curților din Viena și Petersburg... Interesele 
negoțului nu sunt decât un simplu pretext» (2). La rândul lor, 
Domnii aveau agenţi, mai ales la Viena, îmbrăcaţi în haina negu- 
țătorească. Așă au fost, spre pildă — spre a nu ne depărtă prea, 
mult de timpurile de cari ne ocupăm — la 1782, 1783 și în vremea 
lui Mavrogheni (3), loan Hagi Moshu — mai târziu vel vistier — 

  

(1) Vezi insemnata prefaţă a d-lui Iorga la Hurmuzaki, X, pag. XĂVII sq. 
(2), Testa, Recueil des traites de la Porte ottomane, LX, 172. 

(3) Rap. din 4 Oct. 1782 și 23 Iunie 1783 ale lui Raicevici e. Kaunitz (Ac. Rom. Rap." Ș p. 
eons austr., vol. ]; şi lurmuz.. X, 289. 
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fratele bancherului vienez Pantazi Moshu și ginerele medelnicerului 

Mihalache Ştefănescu și al medelniceresei “Sultana (1); la 1793, 

negustorul Dimitrie Teodor, zis Slătineanu (2), om al unuia Sterie 

Costea şi «negustor pământean de aici» (3); puţin în urmă alt 

negustor, Grigore Cariboglu (4). La 1805, spion oficial al Moldovei 

la Viena eră un oarecare Armaxaris, care înlocuiă pe «Gregoire 

Demeter» (5). Nici idea unor corespondenţi străini nu eră nouă, și 

Gentz, de care ne vom ocupă în curând, avusese predecesori 

prusieni (6). | 
Vecinătatea, marele număr de. sudiţi austriaci la noi, relațiile 

comerciale stabilite prin casele grecesti din Viena și prin coloniile 

germane din lași şi București, proviziile de grâne ce Bucovina și 

Ardealul trăgeau din principate, urmărirea dezertorilor austrieci fu- 

giți dincoace de Carpaţi, --stabiliau, în mod firesc, relaţii apropiate 

între Austria și țerile române (7). Dar şi interesele de înaltă politică 

ale Austriei o îndemnau să urmărească de aproape cele ce se pe- 

treceau în principate, bulevardele înaintate ale împărăției turcești, 

după cum și această împărăție aveă interes să cunoască in amă- 

nunţimi desfășurarea acţiunii diplomatice la curtea din Viena. 
Vastele proiecte orientale ale ţarului rusesc, dela Tilsit încoace, 

alarmară, pe Austria în cel mai înalt grad. Ocupaţia principatelor 

fu rău văzută la Viena. Când legăturile dintre Napoleon şi Alexandru 

se rupseră pentru totdeauna, faimosul Metternich, urmaș al lui 

Stadion, se află un moment în grea cumpănă. Din cauza intereselor 

occidentale ale monarhiei, ar fi fost dispus să dea concurs ţarului; 

interesele orientale însă, îl îndrumau de partea lui Napoleon. In- 

doitul joc la care recurse atunci Metternich, iese din cadrul subiec- 

tului nostru (8); trebue să reținem însă tratatul din Martie 1812, 

prin care Franţa şi Austria garantau integritatea imperiului otoman - 

pentru cazul când Poarta, ar reîncepe răsboiul cu Rusia (9). După 

evenimentele a căror concluzie a fost tratatul dela București din 

(1) Urechia, Ist. Rom, 1V, 398. 
(2) Iorga, Isi. Bt. rom. în sec. XVIII, Il, 434 n. 2. . 

4 Urechia, Î. c., |, 418. Fără nici o legătură cu familia boierească cu acelaș nume. 

(4) Hurmue. X, 517 nota. 

(5) orga, 1. c., 1, 38. 
(6) Iorga — Hurmuz. X, XLVIII -- IX. 

(7) Did. XXX — IL. - . 

(8) Albert Sorel, Un confident du Prince de Metternich, în: Revue des Deux Mondes, 15 

Dec. 1876. 
“(9 Neumann, Fecueil de traites, LI, 358, 
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16/28 Maiu 1812, preocuparea constantă a Austriei a fost ca nu 
cumvă țarul Alexandru, victorios asupra lui Napoleon, să reieă pro- 
iectul dela Tilsit şi să nimicească influența orientală a Austriei. 
Dela 1812 deci, crezul politicei orientale a Austriei este păstrarea 
integrității Turciei, apărarea imperiului otoman contra încălcărilor 
Rusiei (1). 

Atât ar fi fost de ajuns pentru ca Poarta, pusă în cunoștință 
de cauză, să [i căutat o apropiere de guvernul din Viena. Dar 
prestigiul Austriei, după 1812, mai aveă şi altă explicaţie. In acea 
epocă Austria eră singurul stat «ai căruia cârmuitori perseverau 
într'un acelaș principiu neclintit, pe când în toate celelalte ţeri ale 
continentului, cârmuitorii erau nesiguri, nu se hotărau să aleagă 
între regimul, ideile și oamenii trecutului şi ai epocei nouă». Acestor 
împrejurări s'ar fi datorind, după observaţia lui Gervinus (2), cin- 
fluența preponderantă şi puterea diriguitoare» a Austriei în Europa 
între 1812 și 1823, sau chiar până la moartea țarului Alexandru |. 
Acesta însă căută şi el, după căderea lui Napoleon, să «dea Rusiei 
preponderența incontestabilă pe care Franţa o avusese în Europa» 
şi socotesc că Gervinus (3) greșește crezând că Metternich nu se 
prea turbură de ceeace califică de «verbiage» al unui monarh cam 
visător. Sub aparența de nepăsare, cancelarul austriac eră foarte 
îngrijat, mai ales în preajma anului 1818, ca nu cumvă să reînceapă 
un răsboiu ruso-turc, care să aducă atingere integrităţii otomane. 
Se temea foarte, din potrivă, că monarhul «visător» va ascultă în 
cele din urmă glasul, ce începeă să se ridice, al creştinilor din 
imperiul otoman (4). 

e 

+ %* 

În asemenea împrejurări, sultanul simţi, la 1812, nevoia de a 
se apropiă de Austria, Insărcină pe loan Caragea, numit Domn în 
Ţara-Românească, să găsească un corespondent şi să trimită Porții, 
printr'un om de încredere, — Hekim başa Masud lffendi — ştirile 
ce va căpătă asupra politicei curților dela Nord (5). Corespondentul 
fu în curând găsit în persoana cavalerului de Gentz, și astfel se 
născ corespondența de care ne vom ocupă. 

(1) P. raporturile Austriei cu Rusia la 1842, Hurmuz,, $. L 666—7, 672, 674—5, 729. 

12) Hist. du XIĂ-e Sitcle, V, 246 -7. 
(3) Dc. 29-8. 
(4) Albert Sorel, £. c, 

(5) Jbia.
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Corespondenţa lui Gentz cu Domnii români a fost publicată, în 

parte, de Contele Prokesch-Osten, fiul unui contimporan al lui 
Metternich, sub titlul: Depeches- inădites du chevalier de Genta 
AU hospodars de Valachie (1). 

In biblioteca, Academiei Române, secția manuscriselor, se păstrează, 
pe de oparte, un mare număr de scrisori originale ale lui Gentz, 

— adică scrisori în cari formula de politeță finală și semnătura 
sunt autografe, — iar, pe de altă parte, copiile acelorași scrisori 
şi ale multor altora, edite şi inedite. Originalele și copiile sunt îm- 
părţite între mai multe grupuri de provenienţe deosebite. Unul este 
format, de hârtiile dăruite Academiei de d-l Prof. Dr. Ion Cantacu- 
zino, nepot de fiică al cunoscutului Neculai Mavros, de care se vor-- 
beşte cevă în scrisorile lui Gentz și care, în epoca regulamentară, 
a jucat un rol însemnat. Alt grup este alcătuit din hârtiile învăța- 
tului beizadeă Niculae Suţu, fiu al lui Alexandru Vodă cu care 
Gentz a fost în corespondență. Acest manuscris cuprinde trei vo- 
lume, numerotate 1.025—1.027. Al treilea grup, mai puţin însem- 
nat, îl formează: manuscrisul dăruit Academiei de fostul consilier la 

Curtea de Casaţie, Prodan. 
In prefața publicaţiei sale (2), Prokeseh-Osten spune că a omis 

cu dinadinsul părți din scrisorile lui Geniz, sau chiar scrisori în- 
tregi, cari nu păreau că aruncă o lumină nouă asupra evenimen- 

telor îndeajuns cunoscute din alte izvoare. Din comparaţia minuți- . 

oasă a manuscriselor citate cu publicația lui Prokesch-Osten, re- 

zultă că scrisorile sau părțile din scrisori omise de acesta nu pre- 

zentă, — cu excepția câtorvă pe cari le-am publicat, nu de mult (3), 

şi a celor ce se vor semnală aci, — absolut nici un interes din 
punctul de vedere al istoriei principatelor. 

Geniz seriă mult și cu uşurinţă. El ţineă, firește sub controlul 

lui Metternich, pe Domnii români în curent cu întreaga politică eu: 

ropeană. Din punctul de vedere al istoriei generale, corespondența 

publicată de Prokesch-Osten are mare preț. Dar și din acest punct 

de vedere, mi-se pare că părțile omise de editor pot rămâneă ui- 

tate în praful arhivelor. 
Domnii români corespundeau însă uneori și direct cu Metternich. 

Tot la Academia Română, în ultimul volum din seria rapoartelor 

consulilor austriaci, s'au păstiat copii de pe o parte măcar a ace- 

“) Paris 1876—7, 3 vol. 

(2) Vol. 1, p.X. 

(3) In Convorbiri hit., Maiu 1911, p. 555 sq, 
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stei corespondențe. Pe lângă scrisorile către cancelar, se găsesc 
acolo și câtevă, foarte puţine, către Gentz, deşi corespondenţa Dom- 
nilor cu acesta va fi fost destul de urmată. De altfel, dacă infor- 

maţiile lui -Gentz puteau fi prețioase pentru Domnii români și pen- 
tru Poartă, răspunsurile Domnilor puteau fi și ele adeseori folosi- 
toare lui Gentz. Dovadă o scrisoare autografă a acestuia (1), datată 
din Viena, 4 Oct. 1820, în care mulțumește Domnului 'Țerii-Româ- 
nești pentru informaţiile privitoare la întreprinderile lui Ali Paşa: 
«C'est ă la communication prâcieuse de V. A. que nous devons 
les premitres nouvelles exactes que nous ayons eues ici par rap- 
port ă cet evenement». Prokesch-Osten spune, în prefața publica- 
ției sale, că deși aveă la îndemână scrisorile Domnilor către Gentz, 
nu le-a publicat, socotindu-le fără însemnătate. 

Mai trebue amintit că Gentz a alcătuit și niște studii istorice 
asupra principatelor, studii rămase manuscrise printre hârtiile lui 
Prokesch (2). | 

Din cercetarea acestor izvoare am cules câtevă amănunte istorice 
pe cari, socotindu-le interesante, le dau aci, grupate după natura lor, 

II. Corespondenţa politică a Domnilor. 

I. 

Numirea lui Ion Caragea în scaunul: Țerii-Românești eră opera 
lui Halet lffendi, care se opusese la încheierea Tratatului dela Bu- 
curești, şi spuneă despre această numire: «jai vers6 de l'eau -de 
souffre dans les racines des princes Moruzi» (3). La 26 Oct. 1812, 
aflându-se încă la Constantinopol, Caragea anunţă lui Metternich 
numirea sa ca Domn al Valahiei. Exprimă dorința de a puteă da 
curții austriace «dovezi ale dorinței ce l-a însuflețit totdeauna de 
a contribui la păstrarea raporturilor mulțumitoare „ce din fericire 
sau așezat, mai ales în ultimele vremuri, între amândouă împără- 
țiile» (4). Ca chezășie a simţțimintelor sale se referiă la mărturia 
internunțiului austriac la Constantinopol (5). La 30 Noemv. (12 Dec.), 
Caragea scriă din nou lui Metternich, arătându-i iarăș preţul ce 

(1) Ms. Cantacuzino, fî. 228, Cf. Hurmuz., S. I, 747. 

(2) Prokesch, Aus dem Nachlasse Friedrichs von Gentz, T. II, p. 161 nota, 
(3) Rurmuz,, S, 12, 731—2. , | 
(4) Rap. cons. austr., ultimul volum. 

(5) Cavalerul de Stiirmer. Iorga, Acte şi fragm., II, 453,
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puneă a întreţineă relaţii cu «dânsul și «dorinţa vie de a-i scrie cât 

mai des». Tot odată noul Domn trimiteă la Viena, sub forma unui 
«commissaire qui residât ă Vienne pour quelques emplettes et au- 
tres petites affaires qui me regardent», pe Constantin Stefan Bellio, 
în favoarea căruia cereă cancelarului «cintrare liberă și sprijinul 
necesar în tot ce este de resortul lui» (1). - 

Tânărul Constantin Belu, trimisul lui Vodă, eră fiul lui Ștefan 

Belu, una din acele unelte de jaf ale Domnului, «ce nici boieri au fost 

vreodată, nici neam boieresc», cari revin des, cu titlul de jacași 

de frunte ai ţerii, în comediile lui Iordache Golescu (2), sau cad 

sub blestemul lui Naum  Râmniceanul (3). Izvoarele grecești abiă 

amintesc de acest nume și încă numai în a doua jumătate a sec. 

XVIII-lea (4). La sfârșitul acelui veac, trăiau la București doi Belu. 

Unul, Constantin, neguțător, cetitor şi traducător de cărţi (5), eră, 

la 1812, așeza, la Viena, fără baronie încă, și secvestră niște marlă 

a unui debitor fugit în Ţara-Românească (6). Celălalt Belu, Stefan, 

eră medelnicer la 1801 (7), paharnic la 1811, când şi obține certi- 

ficat de «patriot al prinţipatului Valahii», adică împământenirea 
«pentru buna vieţuire a familiei lui» și atestat că-i «de bun neam» (8). 

Caragea. numi pe Ştefan Belu ajutor al noului vistier Grigorie Brân- 

coveanu, înlocuitorul lui lilipescu (9). De acum drumul spre mă- 

riri și avuţie eră deschis. Ștefan Belu moștenise și cevă avere dela 

un unchiu al său, Daniil Ecsarhu, arhiereu cu titlul de Zihnon, 

prin testament al acestuia din 1792 (10). 
Metternich răspunse lui Caragea la 18 Decemvrie: «Niciodată 

relaţiile dintre împărăţia Austriei și Sublima Poartă nau fost mai 

prietenesti ca în vremea din urmă. Stima reciprocă a auguștilor 

noștri suverani, unită cu identitatea cea mai desăvârșită a intere- 

selor, nu pot decât să întărească asemenea fericite legături» (11). 

Cu suirea în scaun a lui Caragea, agenţia Austriacă se reinstalează 

(1) Rap. cons,, î. c,l. d, 

(2) N. Bănescu, Viaţa și scrierile moselui vornic L. G., 1910, pag. 50 sq, 59, 113 sy. 

(3) Erbiceanu, Cronicurii greci, pag. XLVII. 

4) Ipiroticele lui Lampridi, broşura Curentiace, p. 69 n. și broșura Zagoriace, p. 49 n. 

(5) Iorga, st. lit. rom. în sec. XVIII, Ul, 36, 38. 

(6) Urechia, Ist. rom,, XI, 513, 

(7) 13id., VIU, 43; XI, 416. 
(8) 1bid,, XI, 714 și IX. 632, 
19) Rap. al lui Fleischhak!, la Acad. Rom. 

110) Creșterea colecţiilor, XXII, 101—3, Doc. familiei Belu. 
111) Rap. cons. vol. ultim, 
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la, Bucureşti. In Iulie 1812, amiralul. Ciceagov invitase, într adevăr, 
prin notă oficială, pe consulii austriaci și francezi în principate să 
părăsească posturile lor, reședința mai departe fiindu-le cu nepu- 

“tință, în urma relaţiilor de atunci dintre curțile lor și cea din Pe- 
„tersburg (1). Acum, la 27 Decemvrie, Caragea mulțumește (2) can- 
celarului austriac pentru scrisoarea ce-i trimisese cu prilejul 'sosi- 
rii la Bucureşti a agentului împărătesc Fleischhakl de Hakenau. 

Metternich nu căută mult pe corespondentul politic de care aveă 
nevoie Caragea. După lupta dela Wagram și tratatul de pace ce-i 
urmase, cancelarul inițiase în secretele diplomaţiei austriace pe 
-Prederic de Gentz. Marea intimitate între ei începuse la 1811 și 
se întărise în epoca de turburări și pericole, când Napoleon somase 
“Austria să-l ajute împotriva Rusiei (3). Născut la 1764, Gentz in- 
trase, încă mai nainte de aceste împrejurări, în categoria «publi- 
ciștilor politici ale căror servicii sunt plătite de guverne». Voiă să 
trăească din larg in societatea atât de luxoasă a Vienei dela înce- 
putul sec. XIX-lea. Dispunând de mijloace proprii neindestulătoare, 
Metternich îl scăpă de ruina desăvârșită, iar Gentz: puse la dispo- 
ziţia protectorului său «une plume exerese el obeissante». N'aveă 
Gentz nici entuziasm, nici convingeri, nici aspirații înalte, dar aveă 
o nevoie nesfârșiiă de bani (4). Caragea îl cunoșteă indirect prin 
aceea că secretarul său, Niculae Rasti, eră în curent cu o cores- 

„pondență —- neregăsită până azi — a fostului Domn Suțu cu a- 
gentul său la Viena, Tipaldo, care fusese în relaţii cu Gentz (5). 
La 27 Dec. 1812, Metternich vorbi lui Geniz de dorinţele. lui Ca- 
ragea (6). Propunerea, de a sluji interesele Domnilor români, cari 
-aveau de sigur să-l răsplătească cu o dărnicie orientală, nu puteă 

fi decât binevenită, şi Gentz se puse cu grăbire la dispoziţia lui 
Caragea (7), scriindu-i încă din ziua de 27 Decemvrie 1812 (8). 

* 

(1) Iorga, Acte și fragm., 1, 485. ” 

(2) Rap. cons., Î. c. 

(3) Albert Sorel, 2. c. 

(4) Challemel-Lacour, Prederic de Geniz, în Revue des Deux-Mondes, Iunie 1868. 

15) Rap. din 20 Ian. 1813 al lui Fleischhakl, la Ac. Rom. 

(6) Varnhagen, Pagebiicher von F. von Gentz. 

(7) Prokesch, Depâches, ], pag. V. 

(8) Klinkowstrâm, Briefe von Gentz, Viena 1869, Cu privire la Gentz, în afară de jz- 
voarele citate: Schlesier, Memoires et Lettres încdits du chevalier de G. — B. de Mo- 
îras, De chev. de G. — Jakubenz, Neue Briefe des Fr. von G. 
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Primul raport politic al lui Gentz către Caragea este dela 2 Fe- 
vruarie 1813 (1). Ca -mulţumire, Domnul trimite cancelarului două 
şaluri şi o scrisoare (2) prin Ștefan Belu — tatăl tânărului acre- 
ditat ia Viena, Constantin, — «que j'ai charge de quelques com- 
missions ă Vienne et pour lequel jose reclamer votre protection». 
Metternich răspunde la 26 Martie, făgăduind. sprijin lui Belu «dans 
les commissions mercantiles» și anunțând trimiterea unui «petit 
echantillon d'industrie autrichienne» (3). 

Politica lui Caragea eră urmărită de aproape de consulul fran- 
cez Ledoulx. Acesta, reintors la Bucureşti în Ianuarie 1813 (4), su- 
praveghiă activitatea consulului rusesc a căruia influență i se pă- 
reă a fi încă precumpănitoare (5). In curând aveă chiar să învino- 
văţească pe Domn de a fi în totul la poruncile Rusiei (6). Cara- 
gea îl menajă și în levruarie 1813, îi ceri chiar o scrisoare: de 
recomandaţie către ambasadorul Otto, în favoarea agentului dela 
Viena, Belu. Ledoulx nu refuză, dar scrise totodată ambasadoru- 
lui (7): «Mă grăbesc a vesti pe E. V. că prin acest canal se 
poate da uneori o bună îndrumare ideilor Domnului. Dar este bine 
a-și reaminti vechea zicătoare latinească : greca fides.... etc». Se 
pare că bănuelile lui Ledoulx în privința legăturilor lui Caragea 
cu Rușii ajunseseră la cunoştinţa lui Metternich. Pe o scrisoare, 
al căreia conţinut e greu de înțeles, adresată de Domn cancelaru- 
lui la 28 August 1813 (8), se găseşte însemnarea lămuritoare: 
«In Betreff des Herrn Ledoulx» (cu privire la d-l Ledoulx). Pe 
Ledoulx îl desemnează dar Domnul prin cuvintele: «cette personne 
qui n'est pas de mes amis», care are un «caractere difficile et ă 
prâtentions deraisonnables». Sar păreă că Metternich invitase pe 
Domn să menajeze susceptibilitatea consulului francez. Dar bănue- 
lile acestuia nu erau lipsite de orice temeiu. Într'un raport din 19 
Oct. 1813 (9), Fleischhakl arată că o scrisoare a lui Gentz către 
Caragea s'a pierdut. Alta a ajuns la destinație într'un plic cu si- 

  

) Prolkesch, Depâches, 1, 3. 

' Datată */,, Fevruarie. Rap. cons. 2 c,, f, 11. 

) Rap. cons, austr. Ultimul volum. 

) Harmuz. X. 49% n.1. 

Hurmuz. 8. 2. 704. 
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giliul oficial rusesc. Asemenea împrejurări se explicau cu atât mai 
“greu, cu cât corespondența se făceă prin Mattusch, șeful vămilor 
din Ardeal, care, dela Sibiiu, o trimiteă, prin poşta română, lui 
Rasti. Fleischhakl bănuiă de tăinuire sau pe Capo d'Istria, care 
se află pe atunci la Viena, sau pe Grigore Cariboglu, care ar fi 
vrut să fie el agentul lui Caragea și aveă la București un frate, 
prieten cu beizadelele. Oricum, la sfârşitul lui Octomvrie relaţiile 
Domnului cu curtea din Viena erau încă neturburate (1). La 15 
Noemv., Caragea felicită pe cancelar pentru înălțarea lui la rangul 
de principe al Sf. Imperiu (2). Răspunsul lui Metternich e datat 
din Bar-sur-Aube (Franța), 5 Fevruarie 1814 (3). 

In cursul anului 1814 însă, bănuelile lui Ledoulx aveau să gă- 
sească un temeiu mai sigur. Acesta seriă lui Talleyrand la 27 Au- 
gust acel an: «Am fost informat că un oarecare Belio, agent se- 
cret al: Domnului Caragea la Viena, sa dus la Paris, sub pretext 
de a face oarecari pregătiri, dar că menirea adevărată a călătoriei 
sale este de a spionă» (4). In acele vremuri de intrigi nesfârșite, 
nici Domnul nu se încredeă în cei ce-l încunjurau. Fleischhakl 
spune (5) că Bănuiă pe propriul său secretar, Rasti, de a fi vân- 
dut cauzei rusești. La 14 Sept., prin căpitanul Stiirmer, Caragea 
mai trimite (6) lui Metternich «une pipe ă la nouvelle mode de 
Turquie, et un morceau de bois dalo&s de la meilleure qualite», 
folosindu-se «de privilegiul ce avem noi, orientalii, de a puteă a- 
duce daruri acelora, a căror prietenie şi bunăvoință o dorim». 
Dar în curând un nor aveă să treacă peste aceste strânse re- 
laţiuni, 

In timpul negocierilor dintre aliaţi, la 1814, Metternich eră, mai 
mult ca oricând, de părere că Poarta otomană formează o contra- 
greutate esenţială în echilibrul general al Europei. liră hotărit să 
nu sufere ca Rusia să aducă vreo atingere intereselor turcești. 
Acest punct de vedere eră gata, să-l sprijine, la nevoie, rupând chiar 
relaţiile cu Rusia. Gentz (7) eră însărcinat să aducă aceste intenţii 

„ale cancelarului la cunoștința lui Caragea, pentru ca acesta, la 
  

(1) Caragea c. Metternich, 25 Oct. 1813. Ac, Rom, Rap. cons. austr,, Ic, 

(2) Ibia. 
(3) Did. 
(4) Hurmuz. 3. 12. 752, 

) Rap. din 24 Aug. 1814, la Ac, Rom. 
6) Ac, Rom. Rap. cons. austr. Ultimul volum. 
î) Scrisoare c. Caragea, 5 Fevr. 1814, în Prokesch, Depâches, |, 54 sq. 

Ci
 

| 
| 
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rându-i, să informeze Poarta. Nu știu dacă va, fi făcut ori nu Ca- 
ragea demersuri în acest sens la Constantinopol, dar la 28 Sept. 
1814 (1), Gentz se plângeă că. Domnul nu-i trimisese instrucţii cu 
privire la, interesele Porții în negocierile ce aveau să urmeze la 
Viena. De altă parte, curtea austriacă priviă defavorabil planul ţa 
rului de a constitui un regat constituţional al Poloniei. La 6 Oct, 
Gentz insistă (2) din nou asupra nevoii grabnice ca Poarta să facă, 
«vreun demers, de nu solemn, măcar hotărit, pentru a cere prin- 
cipalelor puteri să garanteze drepturile şi posesiunile ei printr'un 
act formal». Tocmai pe când tăcerea Porții făceă mirarea cercurilor 
conducătoare din. Viena, poliţia austriacă descopere o intrigă a agen- 
tului muntean Constantin Stefan Belu și justifică, astfel, bănuelile 

“lui Ledoulx, 
Spionagiul oficial eră în floare la Viena pe atunci. Dela împărat, 

trecând pe la cancelar, și până la cel de pe urmă călător în tre- 
cere prin oraş, nimeni nu eră ferit de supravegherea poliţiei oculte. 
Spionii erau, la rândul lor, spionaţi de alţii, şi se recrutau din toate 
clasele sociale. Neincrederea. eră generală. Așă și Caragea nu se 
mulţumise cu rapoartele lui Belu. Corespondenţele lui Gentz și, 
pare-se, şi ale altora, îl costau, zice-se, până la 300.000 lei vechi 
pe an(3). Printre corespondenți ar fi fost și un Prusian, diplomatul 
Piquot (4). Dar cei mai mulţi nu erau, firește, mărturisiţi. Astfel, 
în lan. 1816, Caragea informează pe Fleischhakl că Senfi, amba- 
sadorul prusian din Țarigrad, i-a oferit; ca corespondent pe fostul 
însărcinat cu afaceri Piquot, dar că a declinat această ofertă. (5). 
Am văzut că Belu eră bănuit. Poliţia secretă austriacă, în fruntea 
căreia, sta, baronul Hager, puse pe Belu sub supravegherea unui 

domn von L.., care oferi agentului român ajutorul său pentru tra- 

ducerea în franțuzește a rapoartelor către Caragea. Belu căzu în 

cursă. Dobândi toată încrederea, în colaboratorul său, şi acesta putu 

află, astfel, că rapoartele lui Gentz se expediau prin Belu ; că acesta, 

înainte de a le expediă, le cetiă și utiliză şi, în fine, că Belu se 

hotărise să treacă în serviciul rusesc, solicitând chiar, în acest scop, 

o audienţă dela ţa», prin mijlocirea principesei Bagration, spioană 

rusească la Viena, Belu își luase şi copie de pe un raport din 18 Au- 

«i Did, 104 sq. 
2) Id, 7, 
13! Auguste Fournier, Gentz und Bellio în Deutsche Revue, Sept. 1912, 

4) Ibid. 
151 Rap. din 12 lan. 1816, la Ac. Rom. 
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gust al lui Gentz, privitor la chestiunea poloneză (1) şi aveă de 
gând să remită țarului acea copie. In noaptea dela 17 la 18 Oc- 
tomvrie 1814, Belu fu ridicat de poliţie și hârtiile lui secvestrate. 
Secretul deschiderii scrisorilor îl învățase dela Gentz. (2). 

Se pare că nu se descoperi nici o vină în sarcina lui Caragea. 
Metternich scriă acestuia, la 17 Octomvrie, că Belu va fi depărtat 
din Viena pentrucă solicitase intrarea în serviciul rusesc, «oferind 
de a destăinui personal M. S. Impăratului Alexandru secrete de 
cea mai mare însemnătate, în cunoștința cărora se fălește a fi.» 
Belu trădase astfel, scriă Metternich Domnului : «vos intârâts les plus 
chers et ceux dela S. P.» De aceea s'au și luat măsuri pentru îna- 
poierea lui la Bucureşti «de maniere, cependant, ă sauver serupu: 
leusement tous les dehors» (3). La 20 Oct. Gentz scrise și el lui 
Caragea. k de observat că această scrisoare nui de loc concepută 
întrun ton dușmănos față de Belu (4). Gentz asigură pe Domn că 
indepărtarea lui Belu din Viena nu eră vreo pierdere, căci agentul 
românesc nu puteă ști altcevă decât ce află dela Gentz, așă încât 
de va îi fost; vreodată o discordanţă între rapoartele lui Gentz şi 
ale lui Belu, ea nu puteă proveni decât din faptul că acesta se 
înșelase în aprecierile sale. Gentz voiă să știe dacă Belu expediase 
raportul dela 6 Oct. în chestia poloneză (5). Caragea îl linişti prin 
scrisoarea din 19 Oct. (6) şi corespondenţa urmă mai departe prin 
mijlocirea lui Matuş (7). 

Intors în ţară, Belu fu supus la interogator de către Caragea. 
Acesta scriă lui Metternich la 18 Nov. (8), că Belu, cu toate pre- 
siunile exercitate asupră-i, persistase a se declară nevinovat, şi Dom- 
nul păreă chiar dispus a-l crede: «Este prea adevărat, — ziceă 
Vodă—...că acest tânăr n'a fost niciodată depozitarul vreunui se- 
cret. Rostul lui se mărginiă a da şi a primi scrisori al căror conţinut 
îi eră cu toţul necunoscut. Ce ar fi putut dar destăinui ?» Domnul 
eră mai dispus să bănuească pe Mavrogheni (9), însărcinat cu afa- 

(1) Fournier, £. c., 322 nota. 

2) Idid. 
131 Rap. cons. austr. Ultimul volum, î. 25. 

4) Fournier, Î. c., 325—6. 

(9) Publicat în Prokesch, Depâches, 1, 107. 

(6) Fournier, 7. c,, 327. 

(2) Ibia. 

I8: Rap. cons., 1. ce, f. 33, 
(9) Ioan, nepot de frate al lui Niculae Vudă. Livre d'or de la noblesse phanariote, şi | 

E. R. R.(angabe), 141.
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, 

ceri al Porții la Viena, care-și oferise de mai multe ori serviciile 
ca agent și fusese refuzat, «așşă că de atunci se declarase dușman 
al tânărului Belu». Ar fi vrut deci Domnul să știe dacă nu cumvă 
Mavrogheni denunțase pe Belu. Ştim din alte izvoare (1) că Ma- 
vrogheni eră «creatura şi slujitorul familiei Moruzi, devotată En- 
glezilor și Ruşilor». Metternich nu admise însă scuze pentru Belu (2) 
şi acesta fu surghiunit la mânăstirea Slobozia (3). 

* 
* * 

- Caragea ţineă insă să aibă și pe viitor un agent oficial la Viena, 
Incă dela 1 Noemvrie 1814, scrisese lui Metternich, cerându-i voie 
să trimită acolo, în locul lui Belu, «o altă persoană, în probitatea 
și prudenţa căreia am multă încredere» (4). Profitând de autorizaţia 
pe care cancelarul se grăbi a o da (5), Caragea trimise la Viena pe 
secretarul său, Niculae Rasti (6), cerând, la 15 Dec., lui Metternich (7) 
bună primire și ocrotire pentru acesta. După instalarea lui hasti la 
Viena, raporturile dintre Domn şi cancelar continuă a fi din cele 
mai bune (8). La 15 Martie 1815 (9), Caragea mulţumeşte lui Met- 
ternich pentru «l'offre du tabac de S-te Justine, vraiment trăs estims 
en 'Lurquie», și «pentru tot ce aţi îngăduit sfetnicului și cavaler 
de Gentz să-mi împărtășească din partea voastră». I vorba, de sigur, 
de raportul lui Gentz, cu data de 24 Fevruarie 1815 (10), în care 
acesta făceă cunoscut lui Caragea, din ordinul lui Metternich, că 
lordul Castlereagh, primit în audienţă de țar, îl întrebasa dacă mai 
este dispus: a semnă o garanţie a posesiunilor otomane. "Țarul răs- 
punsese că doriă chiar să înlăture neințelegerile dintre Poartă și 
Rusia cu privire la unele localităţi de pe Marea Neagră. In inten- 
ţiile curții austriace eră ca articolul relativ la garanție să n'aibă 
forma unui angajament separat, ci să iea loc în însuș tratatul definitiv 
ce se va încheiă de puteri. «Foarte pătruns, seriă Caragea lui Met- 
  

(1) Latour-Maubourg c. Otto, 25 Ian, 1812, în Hurmuz. $. [5, 652-—3. 

(2) Caragea ce. Metternich, 22 Dec. 1814. Rap. cons. 2. c. î. 38. 

(3) Rap. din 31 Dec. 1814, al lui Fleischhakt, la Ac. Rom. 

4) Rap. cons. austr. Volumul ultim. 

5) Scrisoare din 18 Nov. Jbid. | 
(6; Hurmuz., X, tabla numelor, unde cred că se face confuzie între fraţii Niculae şi 

Constantin Rasti. Cf. rap. din 28 Aug. 1814, a! lui Feischhakl, la Ac. ltom. 

(î) Rap. cons,, Î. c. 

(8) Caragea c. Metternich, 27 Fever. 1815, sbid, 
(9) 2bid. 

(10) Publicat în Prokesch, Depeches, 1, 112, 
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ternich, de interesul ce puneţi în fericita deslegare a acestei pricini,... 
sunt măgulit de pe acum că un rezultat mulţumitor va încunună 
mediaţia și prudenţa voastră». 

La 1 lan. 1816, Gentz trimite lui Caragea un raport (1) în care 
analizează politica turcească. li pare rău că puterile nau formulat 
nimic pozitiv asupra integrităţii posesiunilor Porții. Se teme, de pe 
atunci, de o ruptură între Rusia şi Poartă, ceeace ar puteă da naș- 
tere unei conflagrații generale. Ar fi dorit ca Domnul să-i împăr- 
tășească cunoștințele și vederile sale față de starea de lucruri exis- 
tentă. Gentz crede că Turcia trebue să se ferească de pregătirile 
răsboinice de cari se tot svonește. In chestiunea, ce se va desbate 
în curând, a negociaţiunilor dintre Poartă și Rusia pentru executarea 
definitivă a Tratatului dela, Bucureşti, Turcia ar trebui să primească, 
mediaţia puterilor. Interesul Porții este de a pune pe Rusia în ne- 
plăcuta, situație de a incepe ea răsboiul. 

Judecând după relaţiile pe cari le păstrează cu Metternich și cu 
Gentz, putem deduce că Vodă Caragea a rămas credincios vederilor 
Austriei în chestia orientală. La 8 Martie 1816, Domnul 'Terii-Ro- 
mânești felicită pe Metternich pentru o distincţie ce regele celor 
două Sicilii îi conferise (2); la 28 Aprilie, Gentz transmite lui Ca- 
ragea un «essai historique et politique sur les rapports entre la 
Porte ottomane et les principales puissances de l'Europe», rugându-l 
să aducă acest studiu la cunoștința Porții. Teza eră că Poarta aveă 
tot interesul să fie în bune relaţii cu Austria, după cum dovedește 
întreaga istorie diplomatică a sec. XVIII-lea, pe care Gentz o schi- 
țează. Firescul dușman al Porții e numai Rusia (3). La 15 Maiu, 
întorcându-se Rasti la Viena, Caragea îi încredințează o scrisoare 
de complimentări pentru cancelar (4), iar spre sfârșitul anului 1816, 
Domnul comunică agentului austriac Yleischhakl (5) o scrisoarea vi- 
zirială în care Poarta cereă informaţii asupra svonurilor de mobilizare 
în Austria, | 

Intr'adevăr, la 16 lan. 1817 (6), Gentz se alarmă de faptul că 
ministrul rusesc la Poartă, Strogonof, departe de a admite reclama- 
țiile “Turciei, ridică pretenţii nouă. In loc de a se arătă dispus să 

  

(1) 1bid,, 199. 
(2) Rap. cons, î.c. 

(3) Aus dem Nachlasse Fr. von G., II, 162, 

(4) Rap. cons,, 2. e. 

(5) Rap. al acestuia, din 4 Ian. 18i7, la Ac, Rom, 

(6) Proclesch, Depâches, 1, 277.
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restitue Porții localităţile de pe Marea Neagră pe cari aceasta, le 
cereă in virtutea Tratatului dela București, stăruiă pentru cesiunea, 
unei insule la gurile Dunării (1), sub cuvânt de garanţie a înde- 
plinirii scrupuloase din partea 'Lurciei a stipulaţiilor din zisul tratat. 
In Fevruarie, Turcia se arătă neincrezătoare în Austria (2), Poarta, 
știă din experienţă, — o știau și Fanarioţii, — că rivalităţile orientale 
ale Austriei și Rusiei sfârșiau adeseori prin înţelegeri în dauna 
Turciei. Strogonof, la Poartă, deveniă tot mai ameninţător, iar Gentz 
însărcină pe Caragea să asigure totuș pe Turci că ţarul nu dorește 
să ajungă «la un desnodământ final sau la o ruptură formală» (3). 
Influenţa rusească eră încă atât de mare, încât Caragea ascundea 
consulului moscovit Chirico relaţiile ce întreținea cu Austria, pentru 
ca nu cumvă să fie bănuit de încercări de emancipare (4). 

In asemenea împrejurări trimise Caragea, în toamna anului 1817, 
pe ginerele său Gheorghe Arghiropol—soţul faimoasei Domniţe Ralu 
—la Sibiiu, întru întâmpinarea împăratului austriac şi a cancela- 
rului. Metternich se întreţină cu trimisul român «despre negocia- 
țiunile dintre Poartă și Rusia» (5). Împăratul reînnoi lui Arghiropol 
expresia «dispoziţiilor sale amicale» faţă de Turci, și Caragea la, 
rându-i, după întoarcerea lui Arghiropol, se grăbi a informă pe 
Metternich (6), din ordinul sultanului, că «prietenia și buna înţelegere 
ce există din fericire între curtea austriacă şi imperiul otoman.... 

Sunt mai presus de orice bănueală». Negociaţiunile dintre Turcia și 
Rusia se îndrumau spre un rezultat saţistăcător, aşa că Poarta nu 
mai puteă trage nici un motiv de bănueală din legăturile Austriei 
cu Rusia. La inceputul anului 1818, Gentz recunoşteă (7) că Rusia 
eră în măsură de a turbură pacea, dar exprimă credinţa, că asigu- 
rările date de țar în repeţite rânduri, caracterul său și legăturile 
dintre puteri vor opri o năpustire muscălească asupra Turciei. In 
vara aceluiaș an, știrile dela Constantinopol erau alarmante. Dar 
Gentz tot credeă că Strogonof nu lucră «cu intenţia vădită de a îm- 
pinge Poarta la un răsboiu» (8). 

    

4) Cf. lorga, Acte și frag., IL, 308—9, 

(2) Prokesch, Depâches, 1, 278 sq. 

(3) Zbid,, 299. 

(4) Rap. din 20 Fever. 1817, al lui Fleisehhak], la Ac. Rom. 

(5) Caragea c. Metternich, 8 Nov. 1817. Rap. cons, L. c, 

(6) 1did. 
(7) Prokesch, Depâches, I, 371. 

18) 1bid., 389, 
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De fapt, în Iunie 1818, Strogonof discută la Poartă patru puncte: 
chestia sârbească, litoralul asiatic, niște reclamaţii particulare, și 
taxele percepute de Domnul Moldovei (1). Discuţiile se complicau și 
prin aceea, că Halet Efendi, favoritul sultanului, voiă să profite de 
împrejurările turburate spre a înlocui pe domnii români înainte de 
expirarea mandatului lor de şapte ani, și a face astiel loc ocrotitului 
său, frumosului tânăr Mihaiu Suţu, de curând numit mare-dragoman, 
şi ginere chiar al lui lon Vodă Caragea (2). Strogonof se opuneă la 
aşă, călcare a convențiilor ruso-turceşti (3), așă că acum interesele 

lui Caragea erau indirect apărate de Rusia. La această situaţie cred 
că se referă, scrisoarea, din 29 lunie (11 Iulie) 1818 a Domnului către 
Metternich (4), cerând sprijinul acestuia în afacerea, «foarte confiden- 
țială ce va provocă poate mirarea» cancelarului, și asupra detaliilor 
căreia zice că sar fi explicat cu Gentz. 

Ei 

Corespondenţa continuă până la fuga lui Caragea, pe care acesta 
o povesteşte singur într'o interesantă scrisoare către Metternich (5). 
Domnul fugar are îndrăzneala să afirme că a pus de acord «datoriile 
unui supus credincios cu acelea ale unui cârmuitor care, mișcat de 
soarta poporului ce-i este încredințat, nu cunoaşte altă plăcere mai 
vie decât de a-l ocroti și de a-i uşură sarcinile». Știindu-se învi- 
nuit de jafuri, se scuză prin furniturile pe cari Poarta, le cereă pentru 
luptele deia Vidin, din Serbia și dela Ada-Kalezi. Zice că, nevoind 
să dea urmare pretențiilor nedrepte ale mai multor paşale, își fă- 
cuse dușmani şi, pentru a se mănţineă împotriva, lor, fusese silit, 
ultimii trei ani, să trimită sume însemnate la Constantinopol. Ilalet 
Efendi, care altă dată îl ocrotise, se întorsese acum împotriva lui, 
«câștigat de fâgăduelile tinerilor intriganţi cari ţintesc să mă înlo- 
cuească». Ştim că in fruntea acestor intriganți se află chiar unul din 
ginerii Domnului, Mihaiu Suţu. De altfel, Caragea îl acuză și direct: 
«întâiul dragoman al Porții eră şi el interesat; în această afacere, 
fiindcă eră sigur că-mi va urmă, cu ajutorul lui Halet Efendi». Domnul 
nu voise să abdice, explicând că interesul chiar al Porții eră să nu 
indispue pe Rusia, care o mai silise odată să recheme în scaun pe 

(1) Iorga, Acte şi frag., II, 512—593. 

(2) 1bid, 510. 524. 

(3) Ibid,, 521, 

(4) Rap. cons,, . c. 

(5) Fără dată. Ibid.; cf. lorga, Acte şi frag., UI, 525 sq.
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voevozii destituiți înainte de termen. Rezistenţa, lui Caragea indis- 
pusese însă întru atât Poarta, încât Domnul, temându-se că duşmănia 
lui Halet i-ar puteă costă chiar vieaţa, se hotărise să părăsească te- 
ritoriul turcesc. 

La 28 Noemvrie 1818, Caragea serie lui Metternich din Feld- 
kireh (1), Se vede că acesta se interesase de aproape de soartea 
Domnului fugar, care exprimă intenţia, de a petrece iarna la Geneva, 
de unde se gândiă să continue corespondenţa cu cancelarul. 

II. 

Urmaș al lui Caragea n'a fost însă ginerele său Mihaiu Suţu, ci 
Alexandru Suţu (2), care mai domnise în Moldova. La 9 Fevruarie 
1819, noul Domn scrie lui Metternich că-și va da toate silințele «să 
întreție raporturile de bună vecinătate care de multă vreme există 
între supușii imperiului otoman și acei ai M. S. imperiale și regale» (3). 
Suţu: eră înconjurat de sfetnici pe cari-i avusese şi Caragea și cari 
erau în buni termeni cu Gentz: postelnicul Al. Mavrocordat; Ștefan 
Belu, pe care Caragea, îl ridicase succesiv la rangurile de vel vistier 
(1816) (4) şi de vel logofăt (5), şi care, sub Suţu, e biv vel vornic 
de țara de sus; (6); doftorul 'Tipaldo, numit, la 1820, spătar și cai- 
macam al Craiovei. Pe lângă aceștia, se bucurau de trecere pos- 
telnicul Iordache Viangali, com foarte instruit», și cintrigantul fa- 
nariot,» — cum îl califică Fleischhakl, — Samurcaș. Rasti continuă a 
a fi agent la Viena. 

Cel dintâiu raport al lui Gentz către Alexandru Suţu poartă data, 
de 17 Martie 1819 (7). E însoţit de o scrisoare (8) în care Gentz 
roagă pe Domn să-i călăuzească pana carătându-i materiile asupra 
cărora mai ales ar dori să fie informat». Zice că adesea i-a părut 
rău «că Domnul, predecesor al Măriei V., deși mă copleșiă de laude 
și de bunăvoință, nu-mi împărtăşiă mai niciodată părerea lui în 
chestiunile, adesea cele mai interesante, ce tratam în depeșile mele. 

  

(1) Rap. cons. £. c. . 
(2) P. numirea acestuia și atitudinea lui Strogonof, Iorga, Acte și frag., ÎL, 551 —2, 
(3) Rap. cons. austr,, ultimul volum, 

(4) Urechia, X B. 114—115, 
(5) Ibid. XB. 132, 
(6) Zoid., XII, 363. 
(7) Prokesch, Depâches, 1, 397. , 

(8) Ac. Rom., Ms. Suţu, vol, no. 1025. 
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Corespondenţa, mea cu dânsul a fost... un fel de veşnic monolog». 
Pe viitor, corespondența va urmă de obiceiu de 2 ori pe lună, afară 
de cazuri excepţionale, când ştiri urgente ar trebui transmise ime- 
diat. Alecu Vodă pare a fi fost, întradevăr, un corespondent mai 
asiduu decât Caragea; Gentz îi mulţumeşte pentru aceasta la 17 
Aprilie 1819 (1). Dar cum Domnul nu răspunsese la punctele cari, 
în primele scrisori ale lui Gentz, priviau personal pe acesta, con- 
fidentul cancelarului făgăduește lui Suţu că nu va mai auzi vor- 
bind : «ni de moi, ni de mes relations personnelles». In prima ju- 
mătate a lunii Aprilie, Gentz nu mai trimisese nici un raport. Cauza 
acestei întreruperi o explică într'o scrisoare dela 5 Maiu 1819, către 
un destinatar necunoscut (2). Scrisese Domnului, la 1 Martie, o scri- 
soare cu caracter personal, la care nu primise răspuns; la 17 Mar- 
tie făcuse totuș primul pas, trimițând lui Suţu întâiul raport po- 
litic ce porni din Viena, cu Rasti, ziua următoare. Abiă la 16 Aprilie 
primise un răspuns, datat, dela 2 ale lunii și, a doua zi chiar, la 
17 Aprilie, expediase al doilea raport (3), împreună cu scrisoarea 
de care am vorbit. Ce va fi conținut scrisoarea lui Gentz dela 1 
Martie, la care pare a fi dorit atât de mult să aibă un răspuns, 
nu pot şti. Domnul preferise să-și exprime oarecari nemulțumiri 
printr un alt corespondent (4). 

Suţu, ca și predecesorul său, doriă să fie informat mai ales 
asupra politicei rusești. Influenţa Rusiei creșteă într'adevăr mereu. 
Vodă luase chiar secretar pe Nicolae Mavros(5) pentru a fi, pare-se, 
pe placul Rusiei, căci adevăratul secretar intim, dar neoficial, dacă 
credem pe consulul austriac (6), eră Ioan Mişoglu (7), om luminat, 
care călătorise şi prin Franţa. Oricât de secretă ar fi fost ţinută 
corespondenţa, consulii o bănuiau (8). Mavros eră creatura lui Pini 
și mergeă de mai multe ori pe zi, când nu mergeă și noaptea, la 
consulul rusesc, pentru a-i da-seamă de câte se petreceau (9). «Con- 
sulul Rusiei e singurul ascultat», scriă consulul prusian Ioan Marco, 

(1) Ms. Suţu, vol. no. 1025. 

(2) Poate Mavros, căci scrisoarea se găsește la Ac. în Ms. Cantacuzino (£. 52)a căruia 

proveniență am arătat-o. Am publicat scrisoarea în Cono. Ht.. Mai 1911, f. 559—561. 

(3) Prokesch, Depeches, I, 415.. 

(4) Vezi scrisoarea, dejă citată, a lui Gentz, publicată de mine în Con. lit. Maiu 1911. 
(5) P. acesta, Hurmuzaki, X, tabla numelor. 

(6) Rap. din 10 Maiu 1819, la, Ac. Rom, 
(7) P. familia acestuia, 1. C. Filitti, Așezământul Dositei Filitti, pag. 128, n. 4. 
(8) Iorga, Acte şi frag., II, 550. 

(9) Hurmue. X, 13—4 și 105 (no. 137), 

Analele A. R—Tom. XXX V1.—Memoriile Secţ. Istorice. 2 
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la 17 Aprilie 1819(1). Corespondenţa austriacă a Domnului eră dar 
cu atât mai periculoasă. La 16 Oct. 1819, într'o scrisoare parti- 
culară (2), Gentz asigură pe Suţu că, dela 1815, «nici o chestie 
terițorială n'a fost, nu zic diseutatţă, dar nici măcar tratată, între 
diferitele guverne». N'a fost vorba, de atunci, «de nici un schimb, 
de nici o cesiune, de nici o rotunzire, de nici o sporire de teritoriu, 

de nici o schimbare...» Singura grije a suveranilor este de a 
«combate spiritul revoluţionar». Domnul nu trebue să dea crezare 
nici unui alt svon. Se pare că Suţu a fost pe deplin mulțumit de 
serviciile lui Gentz, căci o scrisoare domnească din 2 Noemv. «co- 
vârşeşte toate dorinţile» acestuia; «pune capăt tuturor scrupulelor 
şi oricărei îngrijiri posibile», aşă că Gentz răspunde lui Suţu, la 

16 Noemv., că «nu mai are nimic de cerut» (3). 
La 1820, Rasti nu mai eră agent la Viena. Gentz, consultat de 

Suţu, arătase că prezenţa lui Rasti eră inutilă. In schimb ceru pentru 
acesta, la 4 Ian. 1820, beizadelei Nicolae un post de ispravnic. 
Şi găsim la 1820, pe căminarul Nicolae. Rasti ispravnic la Argeș (4). 
Gentz mulțumește Domnului la 16 Iunie 1820 și totdeodată cere 
un congediu de două luni pentru căutarea sănătății(5). De atunci 
corespondența lui Gentz se face prin alt negustor baronit, Gheorghe 
Sachelario. Numai Mişoglu eră în curent cu această corespondenţă, 
fiindcă Mavros eră bănuit de a destăinui lui Pini tot ce află (6). 
Rusia mai aveă însă și alt informator, pe Samurcaș, care se pu- 
sese în legătură cu Piquot, nemulțumit că i se refuzase slujba, — 
mănoasă de sigur,— de corespondent. Samurcaș comunică lui Stro- 
gonof tot ce află dela Piquot, ceeace făcu pe Gentz să respingă 
propunerile de corespondenţă ale lui Samurcaş (7). La 30 August 
1820, Gentz mulțumește Domnului pentru «o dovadă de amintire 
şi de bunăvoință care l-a surprins în modul cel mai plăcut» (8). 

(1) Ibid,, pag. 50. 
(2) Ac. Rom,, Ms. Prodan. 
(3) Ms Suţu, vol. 1026. 

(4) Iorga, Studii, și doc. VIII, 57, 92. — Hurmuzahi, X, tabla numelor, unde se face, 

cred, confuzie între Nicolae și Const, Rasti. 
(5) Filitti, în Como. lt. 1. c., 561—2. 

(6) Rap. din 20 Ian. 1820, al cons. austr. Ac, Rom. 
(7) Rap. al aceluiaș din 19 Aprilie 1820. 

(8) Ac. Rom. Ms. Prodan. Reprodus, în parte, în Prokesch, Deptches, II, 71. 

  

    

  

  

 



99| CORESPONDENŢA DOMNILOR ŞI BOIERILOR ROMÂNI CU METTERNICH. 19 

INI, 

Domnul pământean numit la 1822, Grigorie Ghica Vodă, continuă 
față de Austria, tradiția, predecesorilor săi. La 26 Oct., înştiințând 
pe Metternich de suirea sa în scaun, îl roagă să depună la picioa- 
rele tronului imperial și regal «încredințarea că, potrivit instrucţiilor 
primițe dela Poartă,-nu va neglijă nimic spre a întreținea fără în- 
trerupere relaţiile cele mai prietinești între principat și proviuciile 
limitrofe ale Maiestăţii sale chesaro-crăeşti, pentru a veghiă la 
stricta aplicare a tratatelor şi pentru a consolidă astfel prietenia 
intimă și indisolubilă ce domnește între S. P. și curtea 1. R.» (1) 

Ghica urmă să fie însă foarte prudent. Dintr'un raport de mai 
târziu al lui Fleischhakl (2) aflăm că la moartea lui Al. Suţu, Ma- 
vros și Samurcaș predaseră Rusiei întreaga corespondență a lui 
Gentz. De altă parte însă vom vedeă îndată, Gentz a avut 
legături şi cu Mavros şi cu Samurcaș, şi măcar cu acesta din 
urmă, chiar o corespondență. Aș deduce de aci că existau 
două feluri de corespondențe : una de care puteau aveă cuno- 
tință și rusofilii din preajma Domnului, pentru a nu da Rusiei de 
bănuit că i se ascunde cevă; alta secretă, de care, sub Grigorie 
Vodă, pare a fi avut cunoștință numai secretarul său particular, 
doftorul Apostol Arsachi. Din câtevă rânduri ce sau păstrat (3), 
adresate lui Mavros (4), se vede că acesta se află la Viena la 6 
Martie 1823, când cereă lui Gentz o întrevedere. Acesta «fiind prea 
ocupat», dădu întâlnire lui Mavros «pe Dumineca viitoare la 12 
ore». Nu știu mai mult despre raporturile dintre aceștia. In schimb, 
cunosc două scrisori ale lui Gentz cu prilejul morţii lui Constantin 
Samureaș. Intr'una (5) vorbeşte de baronia — pentru conferirea, că- 
reia răposatul stăruise mult,—acordată familiei Meitani, şi de moar- 
tea Țarului Alexandru; în cealaltă (6), adresată nepotului răposatului, 
lui Alexandru Samurcaș, care se află pentru studii la Braşov, unde 

(1) Ac. Rom. Rap. cons. austr. Ultimul volum. 

(2) 23 Ian. 1827, Ac. Rom. 

(3) Ac. Rom., Ms. Cantacuzino, f. 251. 

(4) Of. Iorga. Hurmuz., X, pag. LVIII, LĂVIII. 

(5) 31 Dec. 1825. Am publicat-o în Conv. hit, Maiu 1911, pag. 565— 6. Numele adresan- 

tului lipsește, 

(6) Tot dela 31 Dec., citată în Iorga, Studii și doc., XI, 105 (no. 32) D-l Tzigara-Sa- 

murcaș, nepot, de fiică al lui Al. Samurcaș, a binevoit a-mi comunică o copie de pe : 

această scrisoare,
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şi compuse o gramatică greco-nemțească, Gentz cereă să se distrugă 
corespondența ce avusese cu Constantin Samurcaş. 

Ca o urmare a bunelor legături ce aveă cu sferele diriguitoare 
din Viena, Ghica, eră şi în cei mai buni termeni cu agentul aus- 
triac din Bucureşti, Fleischhakl de Halkenau. Acesta, în rapoartele 
sale (1), iea totdeauna apărarea domniei lui Ghica, atât de turburată 
de intrigile boiereşti. Așă, la 21 Fevruarie 1823, scrie lui Minciaky 
spre a desvinovăţi pe Ghica, în chestia nerechemării în scaun a mi- 
tropolitului Dionisie Lupu. La 12 Maiu 1825, scrie aceluiaș cu pri- 
vire la starea financiară încurcaţă a principatului, şi aduce, şi cu 
acest prilej, omagii lui Vodă. Eră firesc, dar, ca și Pleischhakl să 
fi avut; mare trecere la Domn (2), care găsiă în el sprijin în po- 
triva, boierilor nemulțumiți. 

Materialul inedit de care mă servesc nu adaoge aproape nimic 
nou la cele cunoscute în rapoartele, foarte numeroase, adresate de 
Gentz lui Grigorie Vodă până la izbucnirea răsboiului la 1828, pu- 
blicate de Prokesch (3). Moartea ţarului Alexandru provoacă o vie 
îngrijorare la Viena. «Trebue așteptat, — ziceă Gentz în scrisoarea 
dejă citată dela 31 Dec. 1825,—trebue văzut cari vor fi dispoziţiile, 
cari vor fi măsurile sub o nouă domnie». Situaţia turbure a ches- 
ției orientale în ajunul convenției dela Akerman justifică neliniştea, 
obștească, Intr'o scrisoare păstrată în original la Arhiva Statului din 
Bucureşti (4), cu data de 28 Iulie 1826, Metternich asigură pe Domn 
că lucrează «fără incetare pentru păstrarea păcii generale și a liniştii», 
socotind că «păstrarea, a ceeace există legalmente formează chezășia 
cea mai sigură a fericirii... popoarelor». La 16 Oct. 1826, amba- 
sadorul Miltitz scriă din Țarigrad consulului prusian Kreuchely: «Ni 
se spune că oarecari mișcări au avut loc pe hotarele Austriei, că 
trupe au fost concentrate și că, în urma, unei înțelegeri foarte tai- 
nice între cabinetul din Viena şi Domn, nişte drumuri părăsite până 
deunăzi au fost reparate în grabă; s'a mai zis că aceste pregătiri 
ar fi având de scop ocupaţia Valahiei, în cazul când Rusia ar ocupă 
Moldova» (5). Deși svonul nu se adeveri, căci reparația drumurilor, 

(1) Păstrate în copie la Ac. Rom. 
(2) Hurmuz, X, 302, 317, 396. 

(3) Depâches, Vol, II şi III. Cf. Memoriile lui Metternich, ed. Klinkovstroem (Paris 1881), 
III, 496, 565, 587, 599; IV, 62 sq. : 

(4) Am publicat-o în Cono. lit, Oct. 1906, pag. 922--4, împreună cu alta din 16 Maiu 1827, 
privitoare la o mutare de hotare în vecinătatea Ardealului, pe niște moşii ale Domnului. 

(5) Hurmuz,, X, 318—9,. 
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voită și de Caragea, întâmpină opoziția Turciei (1), acest document 
este încă o dovadă de bunele relaţii dintre Grigorie Vodă și guvernul 
austriac, a căror veste se dusese până în cercul ambasadorilor la 
Constantinopol. Aceste legături nu se desminţiră până în ziua când, 
sfătuit de Gentz, Grigorie Vodă părăsi Bucureștii, la 10 Maiu 1828, 
ora 2 de dimineață (2). Austria nu fusese în stare, până în cele din 
urmă, să oprească izbucnirea unui nou răsboiu. 

Pi 

IV. 

In stabilirea şi întreţinerea relaţiilor politice cu Austria, între 
1812 și 1828, Poarta se servi excluziv, judecând după materialul 
documentar de care dispunem, de Domnii 'Ţerii-Româneşti. In co- 
lecţia lui Prokesch nu figurează nici un schimb de rapoarte poli- 
tice cu Domnii Moldovei şi izvoarele inedite iarăș nu sunt de na- 
tură a, schimbă, concluzia. Ni s'au păstrat două scrisori adresate de 
Scarlat Calimah din lași, la 21 şi 23 Ianuarie 1813, lui Metternich (3). 
In cea dintâiu, Calimah mulțumește lui Metternich pentru vestea, că 
agentul austriac, cavalerul de Raab, se va reinstală la Iași. Domnul 
amintește că, fiind încă mare dragoman, profitase de orice prilej 
«spre a cimentă, și consolidă unirea, prietenia şi buna armonie ce 
existau între amândouă impărăţiile». Va da și pe viitor tot concursul 
agentului Raab, iar sudiţilor austriaci tot dreptul lor, observând 
totodată, îndatoririle vecinătăţii. In scrisoarea dela 23 Ianuarie, Ca- 
limach arată lui Metternich toată greutatea sarcinii ce a luat asu- 
pră-şi suindu-se în scaunul Moldovei: «Să pun în picioare o cârmuire 
sdruncinaţă, de peripeţiile -timpurilor;, să reaşez o ordine statornică 
și folositoare binelui obștesc; să mă gândesc la mângâierea unui 
popor nenorocit ce-mi este :încredințat, sunt îndatoriri grele;.... ni- 
meni nu este mai în măsură dea prețui însemnătatea acestor sfinte 
îndatoriri ce sunt puse asupră-mi, decât voi,... sfetnicul luminat și 
înțelept al unei puteri amice şi vecine cu împărăţia otomană...» Ca- 
limah dorește să păstreze buna armonie și veşnica prietenie între 
cele două curţi, «ale căror interese se găsesc legate de aproape prin 
firea lor, prin tratate și buna vecinătate». Insărcinează pe Iancu 

  

(1) Did, 380. , 
(2) Ac. Rom, Rap. cons, inedite, și Arh. St. Cond. 147, f. 109. Chitanţe de ale lui Gentz 

că a primit dela Belu, din ordinul lui Vodă, diferite subvenţii pe anii 1823—1827, la 
Acad. Rom. Creștereu colecţiilor, XXII, pag. 98. 

(3) Ac. Rom. Rap. cons. austr, Iași, V, 362 și 368.
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Mavrogheni, însărcinatul cu afaceri al Porții la Viena, cu funcţiile 
de mijlocitor pentru tot ce poate privi „au succes des interâts rs- 
ciproques de bon voisinage...“ 

Dela Domnul Moldovei Mihaiu Suţu avem o scrisoare din 23 lulie 
1820 (1), în care mulțumește lui Metternich pentru o scrisoare a 

acestuia trimisă prin Raab, şi se arată măgulit de încrederea cance- 
larului în simţimintele Domnului «pentru păstrarea bunei vecinătăţi». 
Tot odaţă recomandă lui Metternich pe spătarul Ralli (2), pe care-l 
trimite ca agent la Viena. 

Ioniţă Vodă Sturdza anunţă și el lui Metternich, la 24 Oct. 1822 (3), 
numirea sa în scaunul Moldovei. Curtea austriacă e calificaţă de 
«prietenă intimă» a sultanului. Domnul intră în amănuntele împre- 
jurărilor în cari Poarta a restabilit domniile pământene. Spune că 
sultanul a scutit principatele de cheltuelile obișnuite «pentru cere- 
monia, solemnă a primirii cucăi». Ceremonia a avut loc la Silistra. 
Sturdza transmite lui Metternich recunoştinţa Moldovei pentru «re- 
stabilirea vechilor drepturi prin mijlocirea binevoitoare a M. S. chesaro- 
crăeşti». Domnul va fi «cu totul supus voințelor augustei curți aus- 
triace» şi nu va cruță nimic spre a «cimentă buna și desăvârșita 
armonie» între cele două state. Informează pe cancelar că, la în- 
toarcere dela Constantinopol, a întâlnit pe baronul de Ottentels, 
trimis ca internunțiu austriac la Poartă. Laudă apoi «talentele deo: 
sehite» ale lui Ioan de Lippa, agent austriac în Moldova, prin mijlo- 
cirea căruia trimite şi scrisoarea. Sfârșeşte anunțând lui Metternich 
expedierea «unor mici daruri... după obiceiul oriental». 

Lippa, fost bancher brașovean, numit la 1822 în locul lui Raab (4), 
eră însă o fire pretențioasă (5) cu care Domnul, vom vedeă, ajunse în 
curând la neînţelegeri. Sturdza numi agent la Viena, încă dela sfâr- 
şitul anului 1822 (6), pe Gheorghe Asachi, care-l informă de acolo 
despre uneltirile aristocraților moldoveni pribegiți la Cernăuţi (7), 
turburătorii nouăi domnii. La 1823, Minciaky scrise lui Lippa ară- 
tându-i ideile de renovare ce însuflețiau pe «ciocoii» puși în slujbă 

“de Sturdza, spre marea supărare a boierimii mari care, din această 

(1) Rap. cons. austr., ultimul volum., f. 89. 
(2) Iorga, Studii şi doc., VIII, tabla numelor. 

3! Rap. cons,, [. c,, f. 100, 

(4) Hurmue. X, 105, 

(6) Dbid, 179. 
(6) E. Lovinescu, Gheorghe Asachi, în Conv. lt., Maiu 1912, pag. 565—6. 

(7) Rap. din Aprilie 1823 al cons. austr. din laşi, la Ac. Rom. 
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cauză, refuză să se întoarcă în Moldova. Scrisoarea lui Minciaky 

este adnotată în cancelaria dela Viena în sensul că Lippa va răs- 

punde condamnând și el pornirile «<ciocoilor», pentrucă aceste porniri 

justificau intervenţiile ruseşti în favoarea, aristocrației pribege, in- 

tervenţii cărora Austria, voiă să le curme pretextele. După ce, la 

7 lan. 1824, Sturdza exprimă lui Metternich părerea de rău că na 

putut strânge în jurul scaunului domnesc pe toţi boierii Moldovei (1), 

revine asupra chestiunii la 3/15 Fevruarie (2), pentru a se plânge 

cancelarului de jalba pe care boierii pribegi o trimiseseră Porții 

la 29 Ianuarie (3). Vodă socotește că petiția a fost rezultatul tre- 

cerii lui Minciaky prin Cernăuţi, de unde, ascultând tânguirile pri- 

begilor, a scris lui Lippa, și copie de pe scrisoare, circulând prin 

lași, a aţâţat spiritele. Sturdza cere sfatul lui Metternich «ca să 

ştie cum să procedeze spre a înlătură turburări intestine». 

In ordinea politică mai am de semnalat două scrisori ale lui 

Sturdza către Metternich. Intr'una, dela 12/24 Iulie 1827, Domnul 

mulțumește pentru atitudinea binevoitoare a autorităţilor Bucovinei 

şi în special a preşedintelui tribunalului Suceava față de boierii pri- 

begi (4), — cu cari Sturdza se împăcase la acea dată; cealaltă scri- 

soare, cu data de 12/24 Martie 1828, e un certificat de bună pur- 

tare dat lui Liehmann, care gerase timp de opt luni la Iaşi, în lipsa 

lui Lippa (5). 
De activitatea lui Asachi, ca agent la Viena, nu știm nimic. Vom 

vorbi mai la vale de nişte acte adeverite de el, la Viena, la 17 

Dec. 1825, pentru traducere franceză, spre a fi prezentate cance- 

lariei împărăteşti. Când Sturdza îl înălță la rangul de agă în Sept. 

1827, aminti şi de serviciile ce adusese «la prea înalta curte a 

Austriei în interesul Statului», câștigându-și bunăvoința «străluci- 

telor persoane pe lângă cari se află încredințat» (6). 

III. Adăpostirea în statele austriace. 

In cursul nesfârșitelor frământări cari alcătuesc desvoltarea is- 

torică a principatelor, Domnii și boierii români alergară adesea, îm- 

(1) Ac. Rom., Rap. cons, austr. Iaşi, vol. VIII. 

_42) Ac. Rom., Rap. cons,. austr., ultimul volum. | 

(3) Iorga, Acte și frag., II, 687. Din scrisoarea lui Sturdza, citată in text, se vede că 

petiția pribegilor n'a putut fi din Fevruarie. Cf, Hurmue, X, 269, 

(4) Ac. Rom. d ce. ! 

(5) Ibid. 

(6) Lovinescu, î. c., 568.
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pinşi de nevoi şi restriște, la ocrotirea străină. Când cereau indi- 
genatul polon, sau solicitau titluri nobiliare dela Sfântul Imperiu ro- 
man sau dela curtea rusească, nu urmăriau numai satisfacerea unei 
deșearte vanităţi; eră, de cele mai multe ori, vorba de cevă mai 
grav, de a-și pune la adăpost averea și vieaţa. Ca raiale erau expuși 
la multe neajunsuri și prigoniri și în vremuri când, din voinţa ar- 
bitrară al celui mai puternic, treceai cu ușurință dela mărire și 
avuţie la sărăcie și prigonire, instinctul conservării, mai mult decât 
setea, de onoruri, îndemnă la căutarea unei puternice ocrotiri. Din 
acest punct de vedere, materialul documentar de care ne servim, 
aduce oarecari amănunte interesante. 

Știm cum, pe vremea lui Caragea, ajunsese în mare favoare la 
domnie familia Belu. Explicaţia ne-o dă consulul austriac din Bu- 
curești care, într'un raport dela 28 Noemvrie 1818, afirmă cate- 
goric că Ștefan Belu, ridicat la cele mai înalte demnități (1), eră 
cel ce ajutase pe Caragea în strângerea însemnatei lui averi. De 
aceea și eră odios boierilor români cari voiau îndepărtarea lui (2). 
Trădarea tânărului Constantin Belu, la 1814, nu răci raporturile lui 
Caragea cu familia acestuia, din potrivă. In August 1815, interveni 
Domnul întâia oară în favoarea «negustorului privilegiat şi comisar 
domnesc», Constantin Belu —unchiul—care trăiă la Viena, cerând 
pentru el titlul de baron austriac (3). La 20 Iulie 1816, Caragea 
interveni din nou în acelaș scop (4). Favoarea eră acordată la 7 
Martie 1817, data unei scrisori de mulțumiri a lui Caragea (5). 
Astfel neamul și averea lui Belu se aflau, de acum, la adăpostul 
vicisitudinilor, spoliaţiunea unui sudit austriac fiind mai grea, decât 
a unei raiale. Că scopul lui Belu, solicitând baronia, fusese mai 
ales practic, se vede din scrisoarea pe care Geniz o adresă din 
Viena la 17 Aprilie 1820 lui Alexandru Vodă Suţu (6). «D-l Belu, 
zice Gentz, a avut... să trateze afaceri însemnate în timpul cârmuirii 
Domnului Caragea. Nu știu dacă, în mânuirea acestor afaceri, 
se vor fi ridicat vreodată obiecții împotriva procedeurilor lui 
Belu... Deoarece Domnul Caragea a suferit, în timpurile din urmă, 

(1) Vel vistier, apoi vel logofăt. (Rap. al aceluiaș, din 14 lan. 1817). 
(2) Rap. din 26 Dec. 1818. Și sub Grigorie Ghica, îşi continuă Ștelan Belu rolul, cu 

mai puţin succes însă. N. Bănescu, 7. c., 163 sg, 

(3) Rap. din 29 Aug. 1815 al lui Fleischhakl. 
(4) Ac. Rom., Rap. cons. austr., ultimul volum, 
(5) Idid. 
(6) Am publicat-o în Conwv. lt., Maiu 1911, 562—3. 
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mai multe neajunsuri din pricina unei .proprietăţi particulare ce-i 
rămăsese în principat, familia Belu a intrat la grijă și ea, şi ba: 
ronul Belu așezat aci mi-a vorbit de această de mai multe ori... 
nu fără multă emoție...» Gentz recomandă deci familia Belu bunei 
voințe a lui Alexandru Vodă.. 

Dar dacă Vodă Caragea se gândise la alţii, fără îndoeală se gân- 
dise și la sine, căci şi el aveă ce pune la adăpost de zile negre. 
Cred cel puţin că la aşă cevă se referă scrisoarea pe care încă 
dela */, Maiu 1813, Caragea o încredință baronului de Ottenfels,— 
mai apoi internunțiu (1) — pentru Metternich, cerându-i să sprijine 
«prea plecatele mele suplice pe lângă M. S. imperială şi regală, 
despre cari am rugat pe d-l baron să se explice mai întâiu verbal 
cu E. V.» In sprijinul cererii sale, Vodă aduceă chezășia trecutului 
său: «devotamentul... pe care în timpul celor două dragomanate (2) 
ale mele m'am silit să-l dovedesc, îmbrăţişând cu zel tot ce puteă 
sluji la Poartă interesele M. S.,» căutând să-și convingă «stăpânul», 
de «nevoia absolută a unei bune înțelegeri» cu curtea austriacă (3). 
O urmare a acestei scrisori cred că este aceea pe care Caragea 
o îndreaptă către Metternich la 16/28 Oct. 1817 (4), în care zice: 
«D-l de Geniz mi-a impărtășit şi dispoziţiile amicale şi graţioase ale 

„A. V. cu privire la un proiect a căruia încolţire este pentru mine 
o măgulitoare dovadă a bunei păreri a A. V., și a căruia îndepli- 
nire, de sar puteă obţineă, ar fi de sigur obiectul unei mari mul- 

ţumiri şi fericiri pentru mine». 
Exemple de recursuri la ocrotire străină în vremurile de cari 

ne ocupăm, mai avem și altele. Vornicul moldovean Nicolae «Stra- 
tilaty», într'o petiție dela 1815, către impăratul Austriei pentru o 
moșie ce aveă în Bucovina, se califică de «un des sujets mixtes de 
V. M.» (5). La 18 Martie 1812, Fleischhak! transmisese lui Metter- 
nich o suplică a vornicului C. Bălăceanu de ai se reînnoi diploma 
contală, rătăcită, a moșului său. In urma evenimentelor anului 1821, 
pribegii din Ardeal și dela Cernăuţi nu lipsesc, fireşte, dea se 
pune sub scutul chesaro-crăesc. 

La, 8 lunie 1821, Eufrosina Suțu, născută Calimah, văduva lui 

(1) Hurmuz. X, 177. 

(2) La 1808—9 și 1812. Tivre d'or de la noblesse phanariote de E. R. Rangabe. 
Atena, 1904. 

(3) Ac. Rom. 1. c. 

(4) Ibid. 

(5) Rap. cons. austr. Iași, VI, 114 sg.
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Alexandru Vodă al 'Ţerii-Românești, cere dela Brașov lui Metter- 

nich azil şi ocrotire în statele împărătești (1), iar la 9 August, această 

văduvă prigonită (2) mulţumeşte cancelarului pentru răspunsul bine- 

voitor ce-i dăduse (3). Răposatul Alexandru Vodă rămăsese dator 

lui Gentz cu gratificația de 500 galbeni pe anul 1821, și Gentz nu 

lipsi de a reclamă, la 17 Oct. 1821, lui beizadeă Nicolae, ram- 

bursarea măcar a unei părți (4). 
Un Moldovean «Demetrie de Ghyka» agă, cere din Cernăuţi, la 

8 Dec. 1821, împăratului Austriei să-l primească, împreună cu tot 

neamul lui, «au nombre de vos heureux sujets». La cerere anexează 

o declaraţie cu data de 10 Ianuarie 1812, în care. spune că tatăl 

său, de origine greacă, sa aşezat în Moldova de 50 de ani șisa 

căsătorit cu o Cantacuzino. De partea tatălui are legături de aproape 

cu Ghica Vodă care a domnit în Moldova (probabil decapitatul). Se 

mai rudeşte cu alt fost Domn al Moldovei, Alex. Moruzi, a căruia 

mamă eră soră cu tatăl petiționarului. Enumeră apoi imobilele ce 

are: 6 sate şi un târgușor în ținutul Bacăului; 3 sate în ţinutul 

Neamţului; un sat în Roman; 2 în Botoşani; 2 în Basarabia; case 

la, ași cu moșie în vecinătate; 500 familii de robi; un venit total 

de 10.000 galbeni pe an. Tatăl său a ocupat cea mai de frunte 
demnitate a Moldovei şi «a fost destul de norocos pentru a aduce 

oarecari slujbe Austriacilor şi Ruşilor în vremea împărătesei Eca- 

terina care, între alte onoruri, a binevoit să-i hărăzească și titlul 

de Prinţ» (5). 
Un mare şi bogat boier muntean, Grigorie Brâncoveanu (6), se 

puse şi el, la 13 Sept. 1821, sub ocrotirea Austriei, amintind de 

tatăl său, Manolache, care se adăpostise și el în Ardeal, și trans- 

miţând cancelarului copii legalizate «de pe diplomele case. Brân- 

covenești, al căreia ultim scoboritor eră». Cere reinnoirea acestor 

diplome în favoarea sa și protecţia austriacă, spre a se bucură, ne- 

turburat, atât de proprietăţile sale din 'Țara-Românească, cât şi de 

cele din Ardeal (7). Fleischhakl sprijini cererea printr'un raport din 

(1) Ac. Rom., rap. cons. austr. Ultimul volum. 

(2) Of. Iorga, Studii și doc, X, 246 şi 248—9, 

(3) Ac. Rom. 2. c. 

(4) Am publicat scrisoarea în Conw. lit. 2. c,. 564. 

(5) Rap. cons. austr. din Iași, Vol. VII. Din comparaţia textului. cu Livre d'or de la 

noblesse phanariote (la, famiile Ghika și Moruzi) pare a reieși că e vorba de un membru 

al familiei Sulgearoglu, înrudite de aproape cu Ghiculeștii și purtând numele acestora. 

(6) orga, Studii și doc., X, 246 sq. 

(7) Ac. Rom, Rap. cons, austr., ultimul volum. - 
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30 Dec. 1821. Metternich răspunse la 15 Martie 1822 (1), că a in- 
„tervenit pe lângă împărat. Brâncoveanu strărui din nou prin sori- 
soare din 24 Oct. 1822, datată din Brașov, şi sprijinită iarăș prin 
raport al lui Fleischhakl din 29 Oct. Brâncoveanu făcu chiar o călătorie 
la Viena, după cum rezultă dintr'o scrisoare a lui, datată din Brașov, 
dela 19 Dec. (2) pe care o trimise, prin Zamfirache sau Zenovie, - 

fiul lui Hagi Constantin Pop (3), lui Gentz — probabil — rugându-l 
să stăruească «pentru reînnoirea actului de donaţiune a moșiei Fels- 
Szombath (Sâmbăta de sus) din Ardeal» (4). Fără a mai aşteptă rezulta- 
tul atâtor intervenţii, Brâncoveanu dărui bisericii Sf. Treime din ceta: 
tea Braşovului, unde erau îngropate mai multe rude ale lui de aproape, 
moșiile Sâmbăta de sus și Poiana Mărului (5). Documentele pe cari banul 

Grigorie le transmisese cancelariei împărăteşti erau: actul de donaţie 

al moșiei Sâmbăta; un paşaport liberat de Maria Tereza; o diplomă 
de principe şi alta de: comite al imperiului; o patentă de protecție 

sau suditență (6). Afacerea moşiei Sâmbăta nu eră încă definitiv 

tranşată la 10 Aprilie 1827, data unei scrisori (7) în care Metternich 

(probabil) făceă cunoscut lui Brâncoveanu, dejă întors la București, 
că legile Ardealului nu îngăduiau confirmarea actului de donație a 
moşiei, care eră revendicată de fisc, dar că împăratul consimțise 
ca în cazul când fiscul ar aveă câştig de cauză la judecată, moșia 
să fie lăsată, totuş, în folosința Brâncoveanului cât va trăi. 

De altfel, din pricina avuţiilor lui de sigur, banul Grigore nu se 

simţise tocmai în siguranță la Brașov. La 25 Uct. 1824, denunță 
lui Gentz un atentat — nu cel dintâiu — plănuit la Brașov în contra 

neamului Brâncovenesc (8). Banul Grigore intră în toate amănun- 

ţimile incidentului ce spăimântase foarte mult, se pare, pe bătrânul 

boier, pe care Gentz îl linişteşte la 27 Noemvrie (9). | 
O altă pribeagă de seamă, Smaragda, soția vistierului Alexandru 

Balş și fiică a vistierului Sandu Sturdza (10), se plânge, din Viena, 

  

(1) Zid. 

(2) 2bid, 
(3) Lorga, Studii și doc., VII, pag. V. Cf. şi Pilitti, Aşezământul Dositei Fihtti, 131, no. 8. 

(4) Ac. Rom. Rap. cons. austr, ultimul volum. 

(5) lorga, Studii și doc., X, 247. 

(6) Pop către Gentz (?), din Sibiiu, 28 Dec. 1825 și o notiţă de cancelarie cu data de 

10 Ian. 1826. — Ac. Rom., rap. cons. austr,, ultimul volum. 

(7) Ibid. 

(8) Dbid. 
(9) Ibia. : . 

(10) P. Alecu Balş și Sandulache Sturdza, Hurmuz., X, tabla numelor.
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lui Metternich, la 2 Aprilie 1822 (1), că fostul Domn al Moldovei 
Mihaiu Suțu a rămas dator 5.700 galbeni soțului ei şi 5.000 galbeni 
tatălui ei. Acum Suţu care, la izbucnirea eteriei, se adăpostise în 
Rusia, se află în statele austriace, şi cancelarul eră rugat să-l invite 
a plăti. Reclamanta arată că ea şi rudele ei au fost «victime ale 
Grecilor, cari au pustiiţt mai ales casele lor dela oraş și dela țară». 

Alte scrisori provin dela familia Domnului pribeag loan Caragea. 
Soţia acestuia și fiica lor măritată cu Arghiropol roagă din Gârz, 
Ja 24 Iunie 1822, pe Metternich (2) să îngădue ca o altă fiică şi 
soră a lor, — soția tocmai a lui Mihaiu Vodă Suţu de care se plângeă 
Smaragda Balș — să vie să stea cu dânşii la Florența, pentrucă 
au găsit-o izolată și nenorocită la Gârz. La 1830, loân Vodă Ca- 
ragea însuș se află la Livorno, de unde, la 9 August, trimite, prin 
Arghiropol, o scrisoare către un «Monsieur le Comte» la Florenţa (3). 
Un an mai târziu familia lui Caragea se adresă lui Metternich, ce- 
rându-i sprijinul pentru a scăpă o creanță compromisă în falimentul 
bancherului Meitani (4). 

IV. Relaţiile de vecinătate. 

Domnii români își dădeau toate ostenelile pentru a întreţineă cele 
mai bune relații cu monarhia vecină. Indestularea Ardealului cu 
grâne românești făceă parte din aceste relaţii și puneă adeseori 
pe Domni în grea situație. Intr'adevăr, până la tratatul dela Adria- 
nopole, exportul grânelor din principate eră subordonat nevoilor 
capanului împărătesc și, arătându-se prea grăbit a satisface cerințele: 
exprimate dela Viena, Domnul se expuneă urgiei Porții. Intro scri- 
soare din 25 Iunie 1814 a lui Caragea, probabil către Gentz (5), 
Domnul se explică asupra învinuirii ce i se adusese din Viena că, 
departe de a favoriză aprovizionarea din Valahia a provinciilor ]i- 
mitrofe austriace, ar fi stăruit la, Poartă pentru împiedicarea ex- 
portului. Caragea afirmă că nu numai a obţinut permisul necesar, 
dar a mai şi îndoit cantitatea pentru care se îngăduise exportul (6), 
Eră vorba însă de trebuințe nouă și firmanul necesar pentru export 

(1) Ac. Rom, . c. 

(2) Ac, Rom., 2. c, 

(3) Did. 

(4) Metternich (?) c. Doamna Elena Caragea 10 Noemv. 1831, 1did. 
(5) Ac. Rom. rap. cons. austr., ultimul volum, 

(6) Cf. Iorga, Acte și frag., Il. 497. 
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eră greu de obţinut. La 13 Noemv. 1814, internunţiul Stiirmer seriă 
din Buiucdere lui Raab la Iaşi, că Poarta consimţise la un export 
de 50.000 chile din Valahia, dar că se opusese la verice export 
de grâne din Moldova (1). Internunţiul ar fi vrut ca numărul chilelor 
de Constantinopol încuviințate de Poartă să fie transformate de Domn 
în chile românești. Fleischhakl observă (2) că oricât de binevoitor 
ar fi fost Domnul, tot i se cereă prea mult, căci chila românească 
eră înzecită decât; cea, de "Țarigrad (3). 

Invers, la 1 Sept. 1815, Caragea explică lui Gentz (4) că Poarta 
îi poruncise să furniseze cetatea, “Belgradului cu 4.000 chile grâu, 
și cum eră greu ca transportul să se facă prin Turcia, aveă ordin 

să ceară grâul din provinciile austriace vecine cu Sărbia, rămânând 
ca o cantitate egală să fie exportată din Valahia în locul ce curtea 
din Viena ar desemnă, sau să se plătească în bani pe prețul ce gu- 

vernul austriac va, fixă. Caragea reamintiă cu acest prilej că Poarta, 
adică principatele — «se grăbiseră a veni de asemenea în ajutorul 
provinciilor Ardealul şi Banatul prin furnituri de grâne, de câte ori 
fusese lipsă». 

Dintr'o scrisoare a lui Caragea către Metternich cu data de 6 
Fevruarie 1817 (5), se vede că Vodă fâgăduise lui Fleischhakl că 
va autoriză exportul unei nouă cantități de cereale şi adăoge că ar 
fi dat dovezi și mai vădite ale devotamentului său dacă cimpre- 
jurări neprevăzute» nu l-ar fi împiedicat. Caragea rugă însă pe 
agentul austriac (6) să afirme colegilor săi că nu putuse obţineă per- 
misul dorit. 

* 

* + 

Alte raporturi de vecinătate decurgeau din obiceiul străvechiu al 
păstorilor ardeleni de a-și aduce turmele la păşunat pe câmpiile 
româneşti. La 17 Fevr. 1816, Metternich mulțumește (7) lui Ca- 
ragea, în numele împăratului, pentru «interesul ce a arătat de a 
asigură păstorilor ardeleni, ce se găsesc cu numeroasele lor turme 

(1) Ac. Rom., rap. cons. austr. Iași, VI, 63. 

(2) Rap din 21 Ian. 1815, la Ac. Rom. 

(3) 36 şi 360 ocă. 
(4) Ac. Rom., rap. cons. austr., ultimul volum. 

(5) Dia. 

(6) Rap. al acestuia, din 20 Fevr. 1817, 

(7) Ac. Rom, l. e.



30) IOAN 0. FILITTI - 1002 
  

în Valahia, protecţia ce le este hărăzită prin tratate». liste vorba 
de «nizamul oierilor sudiţi», dat la 1815 (1). 

Chestia păstorilor revine în discuţie la 1817, când se schimbă, 
între Domn, marea logofeţie şi Fleischhakl, o întreagă corespon- 
dență, urmată, la 22 Oct. (st. v.) acel an, de pitace domneşti către 
ispravnici (2). 

* %* 

Un motiv de turburare a relaţiilor de bună vecinătate izvoră din 
chestia predării reciproce a dezertorilor şi vinovaţilor, chestie ce 
aveă să fie regulată prin convenții speciale în epoca regulamentară. 
la 24 Maiu 1815 (3), vedem pe Caragea cerând lui Metternich ex- 
tradarea. lui Muhtar Pașa și a unchiului său Salih Aga, rebeli din 
părțile Orşovei, ale cărora bande pătrundeau î în Oltenia și jefuiau. 
Comandantul Orşovei austriace le dăduse pașapoarte ca să plece 
la Viena şi cancelarul împărătesc răspunse printr'un refuz la stă- 
ruințele Domnului (4), referindu-se ia tratatele dintre Austria și 
Poartă, și asigurând, în chip de mângâiere, că refugiații sunt puși 
sub supraveghere. 

Mai grea însă decât toate acestea eră altă chestiune, de care ră- 
mâne să ne ocupăm, 

V. Suditențele abuzive. 

Am zis dejă că instalarea de consuli în principate în a doua ju- 
mătate a sec. XVIII-lea aveă în ochii statelor cari-i trimiteau un 
indoit scop, economic şi politic. Numărul străinilor la noi creșteă 
mereu. Măsurile luate, încă dela sfârșitul acelui secol, de Alexandru 
Vodă Moruzi spre a împiedică surdisirea străinilor în orașe, nu 
dăduseră nici un rezultat (5). De altă parte, nu considerații juridice 
privitoare la autonomia principatelor puteau împiedică pe Turci de 
a, cedă stăruinţei puterilor de a aşeză agenţi nu numai în capitale 
dar și în orășelele din -provincie. Mai vârtos asemenea consideraţii 
nu puteau împiedică pe consuli, odată ce Turcia nu opuneă nici o 

(1) Şi amintit într'un act posterior. Urechia, Ist. Rom,, XII, 417—420 nota. — Anato- 
raua divanului, dela 2 Maiu 1815 și hrisovul domnesc dela, 20 Maiu, sunt anexate, în trad. 

germană, Ja rap. din 24 Dec. 1815 al lui Fleischhakl (Ac. Romi, 
(2) Ac Rom. Rap. lui Fleischhakl pe 1817. 

(3) Ac. Rom. Rap. cons. austr. ultimul. volum. 

(4) Scrisoare din 16 Iunie 1815, sbid. 

(5) Urechia, Ist. Rom., V, 321; VII, 185, 
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rezistență, să-și întinză tot mai mult atribuţiile în dauna autono- 

miei noastre. 'Tendinţa, tot mai accentuată, eră de a aplică în totul 

principatelor tratatele încheiate de Poartă cu diferitele puteri. Jic- 

nitor eră mai ales faptul că agenţii consulari subalterni se recru- 

tau, cele mai adeseori, dintre negustorii greci sau indigeni chiar, 

cari, solicitând asemenea funcţii, pe de o parte se sustrăgeau pe 

sineşi legilor țerii şi îndatoririlor faţă de ea, iar de altă parte, se 

ridicau în faţa, ocârmuirii ca tot atâți mici stăpâni poruncitori, cu 

atât mai necumpătaţi în faptele sau vorbele lor, cu cât fuseseră 

mai puţin pregătiţi pentru neașteptata lor misiune (1). Pentru ase- 

menea oameni, ba chiar pentru consuli, crearea de sudiţi eră un 

izvor de venituri ce se adăogeau la leafa, neîndestulătoare. Sistemul 

beratliilor, adică al localnicilor împodobiţi cu berat de protecție, 

eră în floare la începutul sec. al XIX-lea. Indată după pacea dela 

Sistov, la 1791, încep să intre în categoria sudiților austriaci Ji- 

dovii ce veniseră în Moldova din Bucovina şi Galiţia înaintea ulti- 

mului răsboiu. Acești târtani ridică, firește, toate pretenţiile sudi- 

ților, în privinţa jurisdicției de care atârnă, a vămii și în genere a 

dărilor ce trebue să plătească. De altă parte însă, se împărtăşesc 

la arenda moșiilor (2). | 

Incă dela 18 Dec. 1812, Metternich, în scrisoarea dejă citată, 

prin care răspundeă lui Caragea la comunicarea acestuia că se 

suise în scaunul 'Ţerii-Românești, ziceă că «abuzuri numeroase, 

potrivnice tratatelor, s'au întrodus în timpul ocupației străine. Plân- 

gerile sudiţilor austriaci, loviți de împrejurări, au ajuns până la pi- 

cioarele tronului M. S. Ne măgulim că A. V. îşi va face o mân- 

drie să pună capăt acestor cauze de nemulțumiri. Folosul ce va 

izvori de aci, nu va fi unilateral, ci şi în spre binele locuitorilor 

indigeni cari se îndeletnicesc cu un negoț urmat și profitabil cu 

provinciile noastre mărginașe.» 

Cu toate bunele intenţii ale Domnului, conflicte nu lipsiră de a 

se ivi cu agentul austriac Fleischhaki, în urma anaforalei divanului 

din 14 Dec. 1815, împotriva sudiţilor străini, anaforă pe care agentul 

nu lipseşte de a o transmite lui Metternich, plângându-se totodată: 

de persecuțiile pe cari aga N. Suţu, fratele viitorului Domn Mihaiu, 

le îndreaptă impotriva familiei Sachelario. Nu cunoaștem detaliile cari 

(1) 1. C. Filitti, Despre abuzurile consulilor în epoca regulamentară, în Viața româ- 

nească, lunie 1910. ” 

(2) N. Iorga, Plângerea lui loan Sandu Sturdza Vodă în potriva sudiților străini în - 

Moldova. Extras din An. de. Rom,, Secţ. ist., Seria II, Tom. XXXV, pag. 1—9.
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vor fi motivat scrisoarea din 19 Ianuarie 1816 a lui Caragea către 
Fleischhakl, în care Domnul exprimă acestuia, dorința de a între- 
ținea. cu el raporturi prietenești, cu condiţia să nu crează că poate 
«agir ici comme pareillement râgnant», căci nu va găsiîn Vodă un 
«subaltern» (1). Intr'o scrisoare, dejă citată, dela 17 Fevruarie 1816, 
Merternich relevă acest «malentendu fâcheuxv, născut între Domn 
şi agent, dar crede că Vodă sa lăsat convins «de oameni dușmani 
ai păcii și bunei înțelegeri», căci Fleischhakl n'a avut și n'a putut 
aveă intenţia de a jigni pe Domn care, speră cancelarul, se va con- 
“vinge de corectitudinea agentului austriac. 

Din nenorocire, un nou conflict izbucni în jurul afacerii Gross, 
care luă repede proporţii. La 27 Aprilie 1816, Fleischhakl raportă 
că Vodă se plângeă de atitudinea dușmănoasă faţă de ţară și de 
boieri a suditului austriac Mihail Gross. Agentul austriac nu socotiă 
că trebue daţă deosebită atenție actelor acestuia, care păreă sdrun- 
cinat la, minte, scriă proclamaţii, veșnic neexpediate, către popoare, 
și visă un tron. Afacerea fu dusă totuş de Domn până la Constan- 
tinopol. Caragea, voiă o sentință capitală contra lui Gross şi exe- 
cutarea la București, conform tratatului dela Carlovitz, fiind vorba, 
scriă C. Rasti, «secretair intime», lui Fleischhakl la 16 Maiu, nici 
mai mult, nici mai puţin decât de. lez-majestate! La 26 Iunie 1816, 
Caragea scriă lui Metternich (2) că Poarta hotărise pedepsirea cu 
moarte a lui Gross și tovarășilor lui. Executarea trebuiă să aibă 
loc, pe baza art. 18 al tratatului dela Belgrad, pe locul chiar unde 
făptuiseră actul de «conspirație împotriva Domnului, a boierilor si 
a clerului», făcându-se vinovaţi de «lez-majestate prin încercarea 
de a ridică steagul rebeliunii, de a provocă răsboiu în Turcia și de 
a predică răscoala liniștiţilor supuşi» ai Sultanului. Voind însă să 
dea încă o dovadă de devotament, Caragea propune lui Metternich 
ca pedepsirea să aibă loc «pe teritoriul neutru dintre Orşova nouă 
și hotarele Valahiei, de faţă fiind numai un delegat» al Domnului, 
dăr și aceasta cu două condiţii: Metternich să-i scrie lui Caragea 
exprimândur-i dorința, ca executarea, să aibă loc în aceste condiţii, 

-şi Fleischhakl să nu știe nimic de propunerea făcută, pentrucă, 
faţă de acesta, Domnul trebue să rămâie intransigent, căci nu se 
poate încrede întriînsul, socotindu-l ca pe «un dușman ascuns» - și 
o «inimă ingrată». După rapoarte de altă provenienţă (3), Fleishhakl 

(1) Rap. din lan. 1816 ale lui Fleischhak!, la Ac. Rom. 

(2) Ac. Rom. Rap. cons. austr. ultim. volum. 

(3) Iorga, Acte și frag., Il, 502 sq. 
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a fost susținut în acest conflict de internunţiul Stiirmer care, când 
se văzu dezaprobat de Metternich, intrigă cu Halet Efendi împotriva 
Domnului. Prezenţa lui Fleischhakl la București deveni acestuia atât 
de nesuferită, încât, la 18 August 1816, ceru cancelarului rechemarea 
lui (1). Această cerere n'a fost însă încuviinţată și raporturile dintre 
Domn și agent deveniră iarăș bune, judecând cel puțin după scri- 
soarea pe care Caragea o adresă acestuia la 11 Octomvrie 1818, 
explicându-i pentru ce părăsise scaunul şi mulțumindu-i «des sen- 
timents de la plus tendre amiti6 que vous avez manifestes ă mon 
egard (2). 

= 
%* %* 

Urmașul lui Caragea, Suţu, trăeşte în bune raporturi cu agentul 
austriac, deși iea și el măsuri împotriva suditenţelor abuzive (3). Dintr'o 
scrisoare dela 14 Aug. 1819 a lui Gentz (4) — scrisoare în care e 
vorba și de sticlărie de Boemia ce Vodă ar fi dorit să-și procure— 
se vede că Suţu se plânsese la Viena de aceste abuzuri. Gentz re- 
cunoaște cinconvenientele și numeroasele incălcări de drepturi ce 
izvorăsc din sistemul de ocrotire ce agenţii puterilor străine exer- 
cită în provinciile otomane». Asigură pe Domn că nici Metternich 
nu aprobă «întinderea arbitrară pe care agenţii o dăduseră adeseori 
regimului de ocrotire a supușilor otomani». 

La 11/23 Aprilie 1819, Alecu Vodă scrisese lui Metternich pentru 
a-i face elogiul agentului Fleischhakl căre părăsiă Bucureștii (5). 
Spre sfârșitul aceluiaș an, Domnul institui o comisie pentru revi- 
zuirea, listelor de sudiţi (6). 

* % % 

Ca o reacţie împotriva raielelor sudiţi străini cari avuseseră o 
parte însemnată la mișcarea dela 1821, menită a săpă din temelie 
stăpânirea turcească, energicul sultan Mahmud stărui, de atunci, 
pentru revizuirea, listelor de sudiţi (7). Domnii români sunt, firește, 

(1) Ac. Rom, 2. c. 

(2) Rap. al lui Fleischhakl, la Ac. Rom. 

(3) Hurmuz. X, 60 şi Urechia, st. Rom., XIL. 146. 
(4) Ac. Rom., Ms. Cantacuzino, f. 39. Publicată de Filitti, în Cono, Zit., Maiu 1911 

pag. 551—-8. 

(5) Ac. Rom. Rap. cons. austr,, ultimul volum. 
(6) Vezi nota 3 și Rap. din 5 Dec. 1819 al cons. austr. 
(7) orga, Plângerea lui loan Sandu Slurzda, pag. 10—11. 
Analele A. R. — Tom. XXX V1.—Memoriile Secţ. Istorice. 3
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ecoul voinței împărătești. Dar ordinele reinnoite la 1822, să nu intre 
nimeni în ţară de nu va fi purtător al unui pașiș, iar cei intrați 
să, fie trimiși în cercetarea agăi şi a vornicului politiei (1), ordine 
date în virtutea unui firman (2), nu putură stavili protecţiile abuzive 
și îmmulţirea străinilor. 

Ioniţă Vodă Sturdza o duse rău dela început cu agentul austriac 
Lippa. In Dec. 1823 se împăcaseră (3), dar neînțelegerila începură 
odată cu noul an. Intr'un raport din 26 Nomv. 1824 (4), Lippa co- 
mentează o notă ce primise dela postelnicie cu privire la stărostii, 
dezertori și revizuirea listelor de sudiți. Acţiunea staroștilor în- 
greuiă și mai mult relaţiile cârmuirii cu agenţia. La 25 Fevruarie 
1825, vornicul Ştefan Catargi raportă Domnului asupra cazului unui 
oarecare Simeon loan Tekle. Acesta, originar din statele austriace, 

venise cu părinţii săi în judeţul Fâlciului, pe o moşie a vornicului 
Nicolae Costaki. In urma unor neînţelegeri cu stăpânul moșiei, care-l 
luase intendent, 'Lekle trecuse în Basarabia, încă de pe vremea când 
această provincie făceă parte din trupul "Moldovei. Întorcându-se 
acum, și trecând prin Huși, starostele austriac pusese mâna peel, 

îi luase calul, banii și hârtiile. Tekle se plânsese Domnului, și de 
aci urmă corespondența între postelnicie și agenţie. Postelnicia con- 
testă dreptul de amestec al agenţiei, pentrucă Tekle nu eră înscris 
pe listele de sudiţi ai acesteia, şi pentrucă nu eră nici fugar, nici 
dezertor, iar de ar fi fost, arestarea lui nu puteă fi operată de stă- 
rostie, ci ar fi trebuit să fie cerută cârmuirii locale de guvernământul 
Basarabiei, de unde venise împricinatul. In fine, paharnicul lordache 
Isăcescu dând o chezășie pentru fugar, nu se puteă înțelege îngri- 
jorarea agenţiei (5). 

Se vede că asemenea, conflicte se repetau des, căci Sturdza, găsi 
cu cale să îndrepte către Metternich, la 8 Maiu 1825, o lungă și prea 
interesantă scrisoare (6) în această gravă chestiune. Domnul se ex- 
plică asupra măsurilor ce a luat, în baza firmanului dela 1822, 
pentru revizuirea listelor de sudiţi şi ştergerea de pe ele a celor 
ce fuseseră înscriși «sub masca de supuși străini, cu vechi pașa- 

poarte expirate... cari trăesc ascunși fără a se prezentă la consu- 

(1) Arh. St., Cond. 98. f. 380. 
(2) Arh. Stat., Adm. vechi, No. 2430, f. 23. 

(3) Hurmuz., X, 262. 

4) Ac. Rom. 

(5) Raportul, în trad. în. la Ac. Rom. rap. cons. austr., ultimul volum. 
(6) Zbid. — O reproduc în extenso, în Anexă d). 
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latele lor... și cari, goniţi din ţara lor, sunt fără chezăşie și rătăcesc 
din țară în țară». Cu toate intervenţiile Domnului, agentul Lippa nu 
vrea să dea concurs la lucrarea de revizuire. Creştini, Armeni şi 
Jidovi sunt declarați deopotrivă sudiţi austriaci şi abuzul e aşă de 
mare, încâţ «orice negustor de aici, poftit să se arate la judecată 
pentru acte de violență sau pentru datorii, se declară îndată sudit 

austriac». Vaţă cu rezistența lui Lippa, Domnul a fost silit să ra- 
porteze Porții, «care cereă chezășia, tuturor stărilor ţerii înainte de 
a retrage trupele de pază», că divanul nu credeă că puteă da o ase- 
menea chezășie cât timp nu eră pus în măsură de a controlă pe 
străinii din țară (1). Pleischhakl venise dela Bucureşti pentru a se 
înțelege cu divanul. El dăduse «garanţie înscris... pentru supușii 
curților străine, făgăduind din partea lor că totul se va orândui 
conform tratatelor.» Mai făgăduise că va consimți la expulsarea va- 
gabonzilor și că va, desființă stărostiile din judeţe. Sturdza, face apoi 
istoricul îmmulţirii sudiților prin patente date în secret de agenţie, 
dela tratatul dela Sistov încoace. Numărul lor sporise în timpul lui 
Calimah, cu tot firmanul dela 1813 (2), adus la cunoștința lui Raab 
de postelnicul Negri la 12 Martie acelaș an (3). Printre sudiţi figurau 
și proprietari de imobile. Idea, stărostiilor născuse din immulţirea 
sudiților. Inainte de 1812, staroști nu se întâlniau decât la Galaţi 
și Focșani. Menirea lor oficială eră de a supraveghiă pe dezertori, 
dar sub acest cuvânt; cancelariile lor se transformaseră în tribunale 
neatârnate de autorităţile locale, impunând chiar taxe şi amenzi. 
După plecarea lui Fleischhakl dela Iași (4), Lippa nu numai că nu 
căută a stavili răul, dar se şi legă cu potrivnicii Domnului şi se 
arătă față de acesta foarte puţin cuviincios și plin de ură. Invinui 
pe Sturdza că, vrea să pună dări pe străini. Eră influenţat, de sigur, 
tânărul agent de boierii mari pribegi, în frunte cu Mihail Sturdza (5). 
Arzul către Poartă, dela 1824, al boierilor, se plângeă, într'adevăr, 
de aceste dări, asupra cărora Domnul dă explicaţii amănunțite lui 
Metternich, spre a se desvinovăţi: «N'am cunoscut niciodată și nu 
cunosc nici ambiția, nici cupiditatea, — scrie Vodă — deoarece cu- 
nosc mai mult decât oricare,... încă din tinerețe, zădărnicia acestei 

  

(1) Hatihumaium din Maiu 1824, pentru reducerea beșliilor, Hurmuz. S. I4, 40--1. 
(2) Hurmuz. S. In, 743—4. 
(3) Ac. Rom. Rap. cons. austr. Iași, V. 400. La 10 Iulie 1822, Raab raportă din Cer- 

năuţi lui Metternich, că Scarlat Calimah redusese fără dreptate privilegiile sudiţilor. 
(4) Ci. Iorga, Acte şi frag., IL, 703-— 4. 
(5) Cf. Hurmuz. 3. li, 71—2,
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lumi, și că moștenirea mea nu va fi decât trei pumni de pământ.» 
Nu numai că Lippa a puscea mai rea voință în afacerea, revizuirii 
listelor de sudiţi, dar a mai și asmuţit pe staroști împotriva auto- 
rităţilor locale și el însuș a lovit pe impiegaţii agiei. 

Lippa, la rându-i, se plângeă de Domn. La 4 Noemv. 1825, protestă 
pe lângă guvernul său contra unui firman care opriă exportul vi- 
telor din Moldova. Conflictele se ţineau lanț. La 8/20 Noemvrie 
1825, marele vornic Nicolae Dimaki raportă Domnului asupra con- 
flictului dintre agenţie și autorităţile locale pentru ridicarea cu sila, 
din ordinul lui Lippa, a lui Hascal, negustor raiă (1). La 12/24 
Noemvrie, serdarul Nicolae Dimitriu se plânge Domnului că fusese 
amenințat cu pistolul de secretarul agenţiei, Liehmann (2), pentrucă 
atrăsese atenţia acestuia asupra pericolului de incendiu la care erau 
expuse casele minorilor Dimitrie Plastară — nepoți ai lui Dimitriu, — 
din cauza fânului ce grămădiseră acolo locatarii, acel Liehmann și 
alt secretar, Cantemir (3).. In fine, tot la 12/24 Noemvrie, divanul 
îndreaptă, către Domn o lungă anaforă în afacerea lui IHascal, pro- 
prietar de case. şi prăvălii, deci raiă. Când «trei indivizi atașați la 
dicasterie, numită cămara, de judecata căreia atârnă, după aşeză- 
mintele ţerii, Jidovii indigeni», precum și guler-agassi, însoțit de 
doi neferi, căutară să scape pe Hascal, tras în bătăi pe ulițe, fură 

ei însişi bătuţi. Divanul constatţă «piedicile pe cari agentul Lippa 
le pune la împlinirea, taxelor şi datoriilor ce raialele au de reclamat 
dela sudiți». Afirmă dreptul autorităţilor locale de a asigură liniștea 
şi de a mănțţineă ordinea publică, nu numai față de indigeni, dar şi 
de străini. Examinează apoi naționalitatea lui Hascal care, fiind pro- 
prietțar de imobile în Moldova, şi dorind a le păstră, ceruse pro- 
tecţia Porții spre a fi recunoscut raiă, ceeace se adusese la cunoș- 
tința agenţiei. Cu acest prilej, divanul recunoaşte competența con- 
sulatelor de a judecă pe sudiţi, cu excepția măsurilor ce auto- 
ritațea locală trebue să iea pentru păstrarea liniștii și ordinei 
publice. Atitudinea impiegaţilor “agenţiei faţă de neferii cârmuirii 
este un precedent anarhic «fără pildă în vreo ţară civilizată». Di- 
vanul se plânge apoi de instalarea abuzivă a stărostiilor, pe cari 
le califică, în mai multe rânduri, de «state în stat», instalare po- 

trivnică tratatelor dintre Poartă și puteri, cari nu vorbesc decât de 
consuli funcționând în virtutea unor berate împărăteşti. Deși abuzul 

(1) Ac. Rom. Rap. cons. austr. Ultimul volum. 

(2) La 1823 fusese secretar al agenţiei din București, Furmuz., A. Tabla numelor. 

(3) Pentru acest loan de Cantemir, id. 
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a fost constatat de însuș Fleischhaki, cu prilejul vizitei sale, la Iaşi, 
în Maiu 1824, totuş Lippa nu iea nici o măsură de îndreptare. Mai 
mult, în urma incidentului Hascal, a găsit cu cale să închiză can- 
celaria consulatului și să înapoieze fără răspuns adresele postel- 
niciei. Incheie divanul rugând pe Domn să transmită Porții o ex- 
punere a acestei triste situaţii, ca să se iea măsuri de îndreptare (1). 

Raportul lui Dimaki, petiția lui Dimitriu și anaforaua divanului, 
traduse în franțuzește de Asachi, la 17 Dec. 1625, fură prezentate 
cancelariei împărătești ca anexe la o scrisoare, din cele mai demne, 
adresată în chestiune de Sturdza lui Metternich, cu data de 13/25 
Noemvrie 1825 (2). Din această scrisoare se vede că în urina and- 
foralei amintite a divamului, a adresat Ioniţă Vodă Porții plângerea, 
de curând publicată sn extenso de d-l Iorga. 

La 28 Noemvrie 1825, Lippa se plânge îndelung guvernului său 
de atitudinea puţin plecată a Domnului față de agenţiile străine. In 
Dec. acelaș an, relaţiile erau mai înăsprite ca ori când (3). La 2 Ian. 
1826, Lippa protestă contra suprimării privilegiilor străvechi ale 
poştei agenţiei (4). N'au fost totdeauna cârmuirile trecute atât de 
plecate față de reprezentanțele străine pe cât se crede de obizeiu. 
Ioniţă Vodă, acel boier cam simplu printre contimporanii lui, ajuns 
Domn, dă o pildă înălțătoare. 

(1) Ac. Rom,, 2. e. Reprodus în Anexă (II), 

(2) Ibid. Reprodusă în anexă |(Ill). 

(3). Hurmuz,, X, 332—5, 
4) Rap. la Ac. Rom. -



ANEXA |. 

Ioan Sturdza ce. Metternich. 

Iassy, le 8 Mai 1825. 

Monseigneur, 

Ce sont les sentiments que mon devoir miinspire envers Pauguste maison 

dAutriche, sincere amie de la tr&s Sublime Porte, qui, d'accord avec la pariaite 
persuasion dans laquelle je suis de la sincerit6 et de Pamour pour la verite 

dont V. A. a toujours 6t€ animee pour travailler ă consolider Pamiti6 entre 

les deux empires, ce sont ces sentiments, dis-je, qui me font trâs bien con- 

naître que je dois entiorement me devouer avec le plus grand soin ă tout 
ce qui peut augmenter la bonne et parfaite harmonie et affermir Pamiti6 

entre cette auguste maison et la tres Sublime Porte, conformement aux traites 

qui sont heureusement observâs entre ces deux hautes puissances. 

C'est pourquoi Jai toujours eu, et jai encore Pesperance que, moyennant 

les rapports de voisinage qui ont lieu entre cette principaute et les €tats 

de la Monarchie dYAutriche, et en observant avec soin les devoirs de bon 

voisin et ceux qui sont commandes par la reconnaissance de cette province, 

je pourrai acqusrir des droits ă la haute bienveillance de $. M-te [. R. ei 
Apostolique. 

Dans cette persuasion, je prends la liberts dinformer V. A. que, lorsque 

je fus nomm6 Prince en Moldavie,il me tut donne Yordre expressit de faire 

un examen de tous les 6trangers qui se trouvent en Moldavie, de quelle nation 

et protection qu'ils puissent tre. J'ai donc alors aussitât averti les boyards, 

caimacams de la principaute, d'etablir un comite des boyards pour cet examen, et 

hors ceux qui, connus par leur €tat et leurs rapports de commerce, sont caracteri- 

ses comme hommes de bien et sont sous la garantie des honorables consulats, 
dWexaminer avec attention la condition de ceux qui, sous le masque de sujets etran- 
gers, avec de vieux passeports expirâs, comme aussi celle de ceux qui vi- 

vent cach6s sans se presenter ă leurs consulats, et de ceux qui chasses de 

leur pays, sont sans garantie et errent de pays en pays, et de les obliger 

ă quitter le pays. Ce comită ayant 6t6 6tabli, a par plusieures notes invită 

Vhonorable Agence I. R. ă donner ses ordres ă tous ceux qui se dâclarent 
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tre protâgâs d'Autriche, comme aussi aux prot6g6s d'Angleterre et de Rus- 

sie, que cette Agence protege actuellement, de se prâsenter ă cet examen 

et de nommer un employe de sa part pour y assister. 

I/honorable Agence, tardant de se conformer ă cette invitation qui lui fut 

faite par les boyards, n'a pas voulu nommer un. commissaire de sa part, ni 

entrer dans Pexamen sollicite. 

Aprăs mon arriv6e dans cette principaut€, jugeant que ces boyards na- 

vaient pas mis assez de dilligence ă ex6cuter les ordres de la trăs Sublime 

Porte, jen nommai Wautres que je chargeai de la plus prompte ex6cution- 

Des notes furent done de nouveau adressâes ă Mr. Jean de Lippa, Agent 

3. M-t6 L. R. Apost. dans la Moldavie, en lui râiterant cette invitation, que 

je lui fis aussi souvent de vive voix dans les entrevues particuliăres. Il a 

reconnu lui-mâme combien pour le maintien du bon ordre et,de la siiret 

publique, il 6tait n6cessaire de faire cot examen, afin de pouvoir distinguor 

les sujets qui dependent des cours 6trangeres de coux qui, sous le masque 
de sujet, sont des hommes suspects excitant des troubles ; d'autant plus que 

les vrais sujets des cours 6trangeres n'6tant point distingu6s de ceux qui 

abusent du nom de sujets, ceux-ci en semparant des droits des sujets des 

cours alliges, peuvent porter des obstacles ă Padministration locale, et com- 

promettre Phonneur des consulats. 

Mr. PAgent de Lippa qui ne consentait nullement ă ce que cet examen 

se fit, me promit enfin quiil le ferait lui-mâme, et qu'il donnerait une note 

exacte de tous ceux qui par leurs passeports prouveraient tre vraiment 

sujets de Sa Majeste 1. R. 
Le temps se passant en prolongations et voyant avec beaucoup de peine 

les abus qui dâjă avaient eu lieu du temps des princes grecs, lorsque la 

plupart dos habitants des villes dici, tant chretiens, qwarmânicns et juiis, 

recevaient avec facilite des patentes des consulats, surtout de PAgence |. R. 

et se dâclaraient &tre sujets autrichiens, au point mâme que tout habitant 

n€gociant d'ici qui se voyait somm6 de paraitre en justice pour des actes 

de violence ou pour dettes, se declarait aussitt, sujet autrichien, sans avoir 

Wautres titres que la seule facilite avec laquelle VAgence recevait tous ceux 

des sujets de la tr&s Sublime Porte, qui se prâsentaient. 

Je nai donc pas manque dans les entrevues particulitres que jai eues 

avec Mr. PAgent de Lippa, de lui en t6moigner mon mâcontentement et de 

le solliciter en Pexhortant de remâdier ă ces abus. qui se sont multipli6s 

surtout au jour d'aujourlhui; mais lorsque je vis, avec tat des boyards, 

que les precedants abus augmentaient malgr6 cela, et qwune quantite de 

negociants chrâtiens, armâniens et juifs, qui depuis leurs ancâtres ont habit6 

et commercâ dans ce pays et y possedent des biens-onds, comme aussi
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dautres gens de mâtier, qui €taient auparavant tributaires du gouvernement, 
staient maintenant protâges avec des patentes de PAgence d'Autriche, et 
que les dâsordres et les abus ă ce sujet ne cessaient, je me suis vu 
oblige, avec tous les boyards et âtat du clerge, den rapporter â la tr&s 
Sublime Porte, vu qw'elle demandait la garantie de tous les 6tats du 
pays pour retirer le militaire destin6 ă sa strete. Ces stats se virent 
obliges de r6pondre qwâă cause des €trangers de diffârentes nations qui ne 
se sont point prâsents ă la police locale et dont Pâtat west point connu 
comme aussi ă cause du grand nombre de vagabonds et de ceux qui sont 
proteg6s avec des patentes des consulats, ils mosaient point donner de ga- 
vantie, sachant surtout les 6venements pass6s, et qwun grand nombre d'e- 
trangers qui errent de lieu en lieu dans les villes et villages du pays ont 
commis beaucoup de violences et de troubles parmi les habitants, de mâme, 
qwune quantit6 de grecs venant au port de Gallatz et se disant &tre des îles 
ioniennes, et par cons6quent protâgâs par PAgence comme sujets anglais, et 
daulres grecs sous le masque de sujet autrichiens, ont souvent caus6 â 
Gallatz des rebellions et se sont opposâs ă la police du pays et ont commis 
des assasinats et des vols parmi les habitants, et qwenfin ils ont aussi cause 
le triste incendie de Gallatz et la ruine complăte des familles de cette ville. 

La tres sublime Porte ayant done envoye, sur le rapport de Passemblse 
generale, un Hatehoumai Imperial ă Peffet dexaminer les Strangers de 
toutes les națions et de s6parer les sujets des rayas demandant garantie 
pour les &trangers, il fut aussi nomme de la part de Pauguste cour d'Au- 
triche, pour terminer cette affaire, Phonorable consul de S. M-t6 [. R.âa 
Bucarest, Mr. Pleischhakel, qui apres son arrivee fut inform& par Pas- 
semblâe gensrale des abus de PAgence afin d'y remâdier, et qui apres 
S6tre, par son examen, convaincu lui-mâme de la vârite, promit en 
presence de Passembl6e generale, et donna garantie par 6crit avec Mr. PAgent 
ici pour les sujets des cours 6trangeres, en sengageant de leur part que 
tout seraitirâgl€ conformâment aux traitâs. ]l ne restait plus qwă faire dabord 
dans le pays Lexamen de tous ceux qui se d6clarent tre sujets 6trangers 

st de ceux qui sont proteg6s par Phonorable Agence comme sujets autrichiens, 

moyennant que les vrais sujets seraient distingu6s des rayas ; ces Messieurs 

promirent aussi dexpulser les vagabonds &trangers et de supprimer les sta- 
rostes des districts dont il en est comme suit: 

IPhonorable Agence d'Autriche, apr&s la premiere prorogation du traite 

de ban 1792, a donn6 secretement des patentes ă quelques negociants ha- 

bitants d'ici, et ă la: seconde prorogation du traite de Pan 1812 il tut trouve 

un petit nombre de pareils porteurs de patentes parmi les babitants des 

villes des districts de cette province; mais cet abus ayant encore 'augmentâ 
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pendants le răgne du Prince Charles Callimachi, oi chaque jour 'des patentes 

furent distribuces ă ceux qui se prâsentaient ă cette Agence, sans que ce 

Prince, par inattention, se făt oppos€ â cet abus, elle attira ă elle, sous le 

nom de sujets autrichiens, tous ceux qui staient les plus moyenn6s, tant chr6- 

tiens que juits et armeniens, qui depuis leurs ancâtres et depuis longtemps 

Staient et sont habitants 6tablis avec des biens immeubles, des hans, des 

boutiques, des vignes et des auberges dans ce pays. Le nombre des proteg6s 

patentes par PAgence s'&tant augment6 pendant le regne de ce Prince, 

elle a aussi nomme des fondâs de pouvoir dans les districts, tandis qu'avant 

la prorogation du traite de Pan 1812 Phonorable Agence et le consulat de 

Russie men avaient qwun ă Gallatz, qui est un port, et un autre ă Fokchani 

qui est ville frontiere et commergante. 

Apres en avoir €tabli pendant le r&gne du dit Prince Callimachi dans trois 
autres villes, sous prâtexte de surveiller les deserteurs, ils en 6tablirent pen- 

dant la dernisre revolţe dans toutes les autres villes, et leur donnsrent en- 

suite le titre de starostes. Ces starostes ont mis la bandiere et expose aigle 

impâriale ă la vue du peuple dans Pendroit de leur râsidence, et formant 

chacun un tribunal, ils âtablirent ainsi une sorte de gouvernement dans un 

auire gouvernement, ayant chacun des executeurs sous la forme de caporaux, 

qui, sous pretexte de chercher des dâserteurs, se rendent dans les villages 

chez les habitants qw'ils inquetent beaucoup, en exigeant deux tout le n€- 

cessaire ă leur existence, et en mettant Vautres ă Pamande sous pretexte 

quw'ils sont 6migres ou dâserteurs, comme le prouve le rapport que jaccom- 

pagne ci-joint sub No. 1 d'une pareille d&marehe faite dernitrement par un 

staroste. Outre cela, Wautres ont encore la hardiesse de proteger des habi- 

tants sous le nom de sujets, et sans avoir aucun 6gard ă la police locale 

et au bon ordre qui visent ă la tranquillite publique,ils ont caus6 et causent 

journellement des dâsagr&ments au gouvernement. Mr. de Fleischhakel, consul 

1. R. dAutriche ă Bucarest, ayant ât€ informe de tout cela, donna par 6crit 

qu'il serait mis bon ordre ă tout conformement aux traites, et quit serait 
dWabord fait un examen pour distinguer les sujets des rayas, et que les va: 

gabonds et ceux sans garantie et suspects seraient chass6s. Mais, apres le 

depart de monsieur le consul de Bucarest, je vis avec beaucoup de regret 
que Mr. de Lippa, pour avoir devoil6 ces abus, me portait rancune, et cela 
au point mâme qw'il excita des intrigues contre moi et fit de faux rapports 

sur mon compte. Quoique je n'aie jamais manqus ă Lestime et ă la consi- 
dâration qui lui sont dues, comme ă un employ€ nomme de la part de 

Pauguste maison dAutriche, amie de la tr&s Sublime Porte et notre bien- 
faitrice, Mr. PAgent oublia tous les devoirs et ne consentit pointă porter le. 
moindre remăde ă tout ce que je lui reprâsentai comme juste et indispen-
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sable, mais il chercha au contraire des moyens pour exciter la discorde 
contre moi, et m'approcha toujours transporte de son ressentiment, avec trăs 

peu de dâf&rence. Ayant €gard ă sa jeunesse je Pai toujours mânag6 avec 

patience et en lui dâmontrant les plus sincăres sentiments. Enfin, continuant 

ă me garder rancune, il renouvelle de fausses accusations contre moi, en 

rapportant que jai voulu lever de grandes contributions sur les sujets 6tran- 

gers, ce qui est tout-ă-fait faux, puisque la verit6 est comme suit : 

La pauvret6 actuelle des habitants tributaires du pays ne permettant 
pas de subvenir ă tout ce qui fut n6cessaire â Ventretien de mille hommes 
pendant le temps que, par ordre de la trăs Sublime Porte, ils ont s6journ6 
dans cette province pour la garder, il fut jug ă propos par le conseil g6- 

n6ral de. prendre une partie de ces provisions, tel que foin, orge et bois sur 

le pays, et une somme sur les boyards pour payer d'autres provisions, tels 

que pain, viande, riz, miel, beurre, cate, chandelles et autres. Mais cette somme 

ne suffisant pas, il fut de meme jug6 ă propos, par le conseil gânral des 

boyards et du clerg6, que les marchands en dgtail contribueraient par 180.000 
piastres, chacun analoguement ă ses moyens et ă son commerce, puisqui'ils 

font toutes les petites speculations dans le pays, quiil n'ont point 6t6 chargâs 

de quartiers militaires, ce qui fut ă la charge de quelques boyards, qu'ils 

vivent tous dans la m6me sociste et que le militaire a veillă ă la strete 

de tous les habitants de cette province. Mr. PAgent de Lippa âtait dacord 

dans cet avis et donna lui-mâme le projet qwă Pimpât du semestre dhiver, 

qui est un impât l6gitime sur les boutiques ettauberges de ceux qui font 
le commerce en d&tail, il devait âtre ajoute une somme analogue aux moyens 

et au commerce de chacun pour retirer cette somme. Mais ă present qwil 

est indispos6 contre moi, parce que je me suis oppos6 aux abus qui ont 

lieu, non seulement il sest oppos6 ă ce que ceux qui sont protâg6s sous le 

nom de sujets contribuassent aux dits frais, mais il a meme fait de faux 

rapports contre moi en rapportant que jexige des millions de contribution, 

Par consequent, je ne manque pas ă informer V. A., avec toute la since-. 

rit& possible, que Mr. PAgent de Lippa m'a cause beaucoup de chagrins, 

puisqw'il a voulu par des fausses accusations m'attirer des intrigues, sans 

considârer que tous les comptes que jai avec les finances du pays sont ă 

la vue de tous les boyards, et que je me suis charg6 de dettes pour sub- 

venir aux grandes dâpenses du pays, entretenir la dionite de Prince, et epar- 

gner les habitants, qui sont actuellement tombes dans la derniere pauvrete 

ă cause de la stagnation de tout commerce et ne peuvent vendre leurs pro- 

duits ă cause du manque Wargent. Au lieu que Mr. PAgent devrait &tre d'ac- 

cord avec moi dans les mesures qui ont 6t6 jugâes n6cessaires Vaprâs les 

circonstances actuelles, de mâme que je suis aussi anime des meilleurs sen- 
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timents pour lui et les sujets de S. M-t6 I. .R. d'Autriche, en faisant mon 
possible ă ce que la bonne harmonie et la bonne intelligence dans les re- 

lations officielles soient observâes, je le vois, contre mon attente, 6loign€ de 

toute bonne intelligence et sincsrit6, croire me causer des peines, sans qu'il 

connaisse suffisamment mon caractăre moral, car je mai jamais connu et ne 

connais point ni Yambition ni la cupidite, puisque je connais plus que tout 

autre, je puis le dire, m&me d&s ma, jeunesse, la vanite de ce monde, et que 

non hsritage ne sera que trois brassces de terre. 

Enfin, Mr. PAgent oubliant Pengagement qwi'il avait pris par 6crit avec Mr. 

PAgent de Bucarest, ne voulut pas qu'il fât fait un choix des vrais sujets 

autrichiens davec les rayas qu'il protăge avec ses patentes, et apr&s avoir 
fait exporter un certain nombre de vagabonds €trangers de diltârentes na- 

tions qui 6taient sans garantie, de 1.514 personnes qui se prâsentârent avec 

des patentes de PAgence, se disant tous sujets autrichiens, il en rejeta 265 

qui &taient aussi du nombre des rayas qwil protâgeait avec ses patentes, 

mais il ne voulut point abandonner 951 autres, qui par examen furent con- 

vaincus tre des rayas n&gociants des villes dici, ou ils habitent depuis long- 

temps, et ou ils ont leurs tablissements ; et autres dont les ancâtres ont ha- 

hits cette province et qui sont mari6s avec des femmes du pays, pos6dant 

de meme des immeubles et qui sont du nombre des negociants et des bour- 

geois tant chrâtiens, qwarmâniens et juifs les plus riches. 

II ne voulut point consentir ă remedier aux abus prâcâdants, ni rappeler 
les starostes des districts qui causent tous les jours des dâsordres. Il ma 

aussi remis des protestes, dont il a envoye des copies aux starostes des 

villes, par lesquels il a voulu exciter aussi les rayas ă toutes sortes din- 

subordination, et les proteges ont eu la tâmerite de sopposer ă la police 

locale jusqwă frapper meme les huissiers de la police du boyard Aga de 

Jassy. Jugez done par lă, V. A., ce quiil peut arriver dans les autres villes 

ou il n'y a pas dautorite superieure, puisquiils meprisent les ordres donnes 

pour la sârete publique et causent des troubles et des desordres parmi les 

habitants et commettent dWautres escăs, apres quoi ils trouvent un asile sous 

le masque de sujets dans les maisons des starostes des districts et ă PAgence 

de Iassy. 

Par lă les rayas sont accabls dinjustices, ne peuvent obtenir leurs droits 

et perdent ainsi leur bien et Vavantage de leur commerce. Je reprâsente 
tout cela ă V. A. dans la plus parfaite vârite et jattends de Pamour que 
V. A. a pour la justice qw'elle remâdiera ă ces abus, puisquă cause de Pad- 
ministration que Mr. PAgent de Lippa veut 6tablir, et ă cause des starostes 
des districts le gouvernement local souffre beaucoup en tout ce qui viseă 

la tranquillits publique et au maintien du bon ordre.
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En offrant mes respects ă V. A. jai Phonneur de Lassurer que c'est le 
partait dâsir du bien public qui ma forc6 de me prâsenter avec cette adresse 
et de la prier de m'accorder ses conseils sur les mesures que je dois prendre. 

Pân6tr6 de zăle ă remplir les devoirs de ma soumission, jai Phonneur 
detre, avec le plus profond respect, de Votre Altesse, 

le tres humble et obeissant serviteur 
JEAN STOURZA PRINCE 

ANEXA Il. 
  

Rapport du Conseil-General du haut clerge et des boyards de la 
Moldavie, adress€ a S. Altesse le Prince r&gnant. 

Pour traduction conforme ă l'original. 
Vienne, 17 Decembre 1825. Asaky. 

Jassy, le 12/24 Novembre 1825. 

Allesse! | 

Le conseil-gâneral du haut clergă et des boyarăs, prâsid6 par S. Eminence 
VArcheveque-Primat, a 6t6 inform& du malheureux 6v&nement qui vient 
davoir lieu au centre de cette capitale, concernant le nomms& Hascal-Kaufmann 
israelite, y domicilig, connu pour un des premiers n&gociants de la ville ou 
il est 6tabli depuis trâs longtemps et ou il possăde plusieurs propriâtâs, . 
maisons et bontiques, lequel fut le 6/18 du courant saisi ă Pimprevu dans 
sa maison par des sous-ofliciers armâs et prâcisment par ordre de Pagent 
consulaire Mr. de Lippa. Ceux-ci sâtant emparâs de vive force de la per- 
sonne du dit Hascal, Penlevărent violemment de sa maison et le traînant 
dans les rues, Passommărent de coups de bâton, au milieu dune foule de 
peuple et parmi les cris du malheureux patient et de sa famille, qui im 
plorait du secours. Sur ces entrefaites survinrent trois individus attachâs au 
dicastăre, nommă camăra, ă la jurisdiction duquel, selon les institutions 
du pays, appartient le corps de juits indigenes. Ces individus, accompagnes du 
Sieur Guler-Agassi, employe du dit dicast&re, accoururent aussitât vers la foule 
et demandărent la cause de ce tumulte et d'un pareil procâd€ et ayant appris 
que ]a personne maltraitâe de cette maniăre tait un des n6gociants et propri6- 
taires, connu et stabli dans le pays, voulant, comme îl en stait de leur devoir, le 
soustraire ă un maltraitement aussi arbitraire que dangereux, les sous-officiers 
non seulement s'y oppostrent, en chargeant, de coups le dit Sieur Guler-A grassi, 
mais ayant tir6 Pep6e, et menagant: de fâire main basse, blessărent plusieurs 
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des dits employes et couptrent le bonnet dun tzohodar. La foule du peuple 

Saugmentant toujours plus et les soldats de la police de la ville 6tant accourus 

au bruit, les sousofficiers lachârent prise, laissant le dit negociant ă demi-mort 

„sur le pavă et le Sieur Guler-Agassi assomme de coups de bâton. 

Ce fâcheux 6vânement causa ă tout le conseil-gâneral un stonnement et 

“une affliction trăs sensible, non moins qwuniverselle, lequel, ayant pris en 

consideration les desordres continuels qui ont lieu, et les entraves que Mr. 

PAgent de Lippa met ă Paccomplissement des droits et des dettes que les 

rayas ont ă râclamer de la part des sujets, ainsi que le mspris des ordres 

'et râglements €man6s par le gouvernement, qui nont Wautre but que la 

protection des droits, de la siiret6 individuelle et des biens particuliers ; s'est 

aussitât r6uni au palais de PArchevâchs, ă Pobjet d'adresser en pleine s&ance 

un rapport ă V. A. et de faire parvenir au seuil de la Sublime Porte Otto- 

mane sa tr&s humble pstition, dans laquelle il va exposer les griets touchant 

la conduite de Mr. PAgent de Lippa. A Pouverture de la seance, le conseil. 

gânsral regut Padresse, que V. A. lui fit parvenir, par laquelle elle Pa charge 

Wexaminer la requâte du nomme Hascal, qui fut present le 25 du moiş 

pass6, ainsi que le rapport de la visite faite par le chirurgien, qui le declare 

on 6tat de danger, et le procâs-verbal, dress€ par les boyards delâguâs ă cet 

objet ă se rendre sur les lieux. Ayant done pris connaissance de Paffaire du 

pâtitionnaire, dont la maison a 6t6 fouilice par cinq sous-ofliciers, et lui 

m&me arrach6 et traîn6 dans les rues, non moins que de la conduite des 

quatre omployâs de la Camăra, qui s'âtaient rendus au lieu ou le dit Hascal, 

ainsi que sa famile, plongâs dans le dâsespoir et les souflrances, deman- 

daient ă haute -voix du secours et de la protection ă la Police; (:laissant, 

en attendant, en suspens le droit de protection du reclamant, jusquă ce 

que ce doute soit 6clair6 entre le gouvernement et Mr. PAgent de Lippa:] 

aux demandes quwiil a plu ă V. A. de faire au conseil-gâneral. | 

1. Si le procâd& des: sous-officiers, en fouillant ă main armse la maison 

du dit nâgociant, ait 6t6 bun mode I6gal dans Letat actuel de partaite har- 

monie qui existe entre les deux hautes cours, surtout lorsque le droit de 

protection du râclamant est encore douteux, et dont on a convenu dattendre 

la decisive souveraine resolution des respectits gouvernements, avec condition 

que la partie qui la premiăre recevrait la susdite solution la communi- 

querait ă Pautre. 

2. Si dans les affaires de pareille nature, telles que: querelles, voies 

de fait, bastonades et autres semblables procâdes, qui compromettent 

la tranquillite et la stret6 individuelle, et celle des biens publics, la police 

de quelqustat que ce soit, ne soit pas tenue ă les en empecher, et si celle 

de la Moldavie n'ait pas toujours rempli ses devoirs, en empâchant de pareils
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dâsordres, et si elle n'est pas responsable de tous ceux qui, soit indigenes, 
soit €trangers, habitant ce pays, et si elle n'est pas tenue de prâter assis- 
tance et main forte toutes les fois qwelle en est reguise. 

3. Sous quel point de vue et de quelle manitre faille-tiil considârer la 
mesure prise par les sous-officiers en tirant Pepe vers les neffers (:soldat 
de la Cour:) qui, comme charg6s de la police aecoururent aux cris et aux 
râclamations du maltraite Hascal, afin d'empâcher un tel acte arbitraire, qui, 
quand mâme eât-il 6t6 autoris par une ]oi quelconque, âtait dstendu par 
celle de Phumanitg, surtout lorsque Pautorit6 locale ne sest jamais. retusee 
de prâter assistance aux râclamations des agents des cours respectives, pour 
soumettre des sujets recalcitrants aux ordres de leur autorit€ compstente, 
et cela dWaprăs les principes qui sont en vigueur partout, 

4. Si ce proc6d€ n'ait pas &t6 une forme de guvernement, qwon peut ap- 
peler «tat dans Yâtat», et si son 6tendue et sa nature n'aient pas 6t6 favo- 
ris6es par la deference, que le gouvernement local, vu la parfaite harmonie 
existante entre la Sublime Porte Ottomane et la Cour I-le et R-le d'Autriche, 
donne ă PAgence de cette dernitre, au-dela de celle qwelle a le droit de 
pretendre contre Pancien usage &tabli, tel que la creation des starostys [: sous- 
agents :) que Lhonorable 1. et R. Agence a faits dans tous les districts de la 
principaute, sous le nom de commissaires de PAgence, qui depuis P&poque 
de la gestion de M. de Lippa ont 6lev6 des drapeaux dans toutes les villes 
de la principaute,. 

5. Sil y a un exemple que pour de pareilles affaires, qui stant examinces 
auraient pu 6tre arrangâes sur-le-champ, la chancellerie de PAgence LI. R. 
ait st6 fermse, suspendant par cela toutes les afiaires et tous les procâs, et si les 
notes du departement des affaires &trangăres et de la postelnitzie (: ministere :) 
aient jamais ât6 rejetees avec mpris et d6daigneusement par quelqwagent que 
ce făt, au moment 'meme ou la postelnitzie, par une note accompagn6e 
du proces-verbal et des temoignages â Pappui, invitait Mr. de Lippa ă d€- 
l6guer un de ses employâs pour assister ă Pexamen de Patfaire du dit Has 
cal, ă Yegard de laquelle Mr. PAgent lui-mâme avait demande une satisfac- 
tion contre les soldats de la police, qui avaient 6t6 battus et blessâs par 
les sous-officiers, envoy6s de la part de PAgence Ile et R-le. 

La conseil-gânâral remplissant les ordres de YV. A., examina en premier 
lieu le contenu de la requste qui fut presentâe a V. A. par le nomm6 Has- 
cal du 25 du mois d'Aoit; et dans laquelle il expose, que depuis sa pre- 
mire jeunesse jusqwă present, âtant domicili& dans ce pays, il y exerce 
dune maniăre trăs intăgre Letat de nâgociant, moyennant lequel ayant fait 
ă lassy, ouă il est 6tabli, Pacquisition de differentes maisons et proprietes, 
il est intentionn€ et râsolu de finir ses jours dans cette ville au sein de sa 
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famille, et qwen vertu des firmans publis, il râclame d'âtre reconnu Raya 

ou sujet de la Sublime Porte Ottomane, afin de pouvoir jouir, conserver et 

administrer les biens immeubles qu'il possăde en Moldavie, laquelle requtte 

ayant 6t6 renvoyte ă la Camăra princidre et de lă tant parvenue ă la tre- 

sorerie et par celle-ci 'communiquse au departement des affaires 6trangeres, 

pour informer Phonorable Agence I-le et R-le que le nomm6 Hascal, ne 

voulaut pas se defaire de ses propristâs dont il jouit avec sa famille, a r6- 

clam6 la protection de la Sublime Porte Ottomane, pour en âtre reconnu 

comme sujet raya. Le dâpartement des affaires 6trangeres n'a pas manque 

de la, communiquer ă PAgence, par une note quiil lui a adress6e et sur la- 

quelle Mr. PAgent de Lippa garda, un silense absolu. Ensuite le conseil-gâ- 

n&ral s'est aussi occup6 de Pexamen de la pâtition de la femme du dit 

Hascal, dans laquelle elle expose sa plainte sur Vetat deplorable de son mari, 

qui a 6t6 couvert de meurtrissures, traîn6 dans la boue et râduit au danger 

de mort, dont il n'est pas encore €chapps, malgr6 les secours des mâdecins 

qwils Pont soign€ et qui le soignent ă Phâpital, en suppliant: qwen vertu 

des reclamations, faites aupres de la Sublime Porte, il soit protâg6 ainsi 

que les autres Rayas. 
En outre le conseil-gâneral passa ă Pexamen du rapport du mâdecin de la 

ville et du protomedicus, dans lesquels ils indiquent Pâtat des meurtris- 

sures qui paraissent sur le corps du maltraite Hascal, et surtout dans la 

partie droite du bas-ventre : finalement le conseil-gânsral prită examiner les 

tâmoignages et les procăs-verbaux, dress6s par les boyarăs, qui furent d6- 

putes ă cette affaire et il a soigneusement pris connaissance: du contenu 

des certificats donnes par les marchands, bourgeois, chretiens et juifs, Rayas 

et sujets 6trangers, voisins de la maison du patient, ainsi que des autres 

habitants, qui sy sont trouvâs prsents, qui attestent: que les sous-officiers 

ayant dsbouch6 de chaque rue par deux, et s'6tant enfin presents ă la maison 

du dit Hascal au nombre de cing, deux en ont garde Vavenue et les trois 

autres y entrârent et ressortirent bientât en traînant par les cheveux le dit 

Hascal et en Passommant de bastonades, ă quoi âtant survenu un employ6 

de nazir (:administration des egyptiens primiers:) et ayant vu P6tat d6plo- 

rable du n&gociant, il s'en mâla comme mâdiateur, pour apaiser la chose- 

mais celui-ci ayant st6 lui-meme assomme de coups par les caporaux, avec 

peine a-t-il pu se sauver. | 

Aprăs cela Hascal &tant toujours train€ dans la boue, on arriva de cette 

maniăre jusqwă la maison du chef des juits. Un individu qui en sortait, 

voyant la manidre dont Hascal 6tait traite, observa que le dit n6gociant 

m&tait pas sujet autrichien, sur quoi il fut aussi ă son tour couvert de coups. 

par les sous-officiers, qui continuant ă traîner le malheureux, arrivâs au coin
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de la rue nomme Boylick, îls y rencontrerent Guler-Agassi, avec deux 
neffers, qui informe&rent les sous-officiers, que Hascal 6tant rayas, ils devaient 
le leur remettre pour tre livre au gouvernement local, et Guler voulant 
le. prâserver des maltraitements, il le couvrit de sa personne, ce qui ne 
retint pas les sous-officiers de charger aussi celui-ci de coups, ainsi que les 
deux neffers. Les t&moins ajoutent aussi, que sur ces entrefaites, 6tant sur- 
venus irois autres neffers et un ciocodar, soldat de la garde de la Cour, 
ceux-ci voyant qwon assommait Guler-Agassi, qui demandait du secours, 
commencerent aussi ă leur tour ă se dâtfendre avec leurs bâtons, mais un 
employ de PAgence, qui y tait accouru, ordonna de tirer P6pâe, ce que 
deux sous-officiers firent ă Vinstant, et coupărent, entre autres, le bonnet 
du ciocodar, en. lui portant aussi des coups ă la tâte avec la poionse du 
sabre et que les sous-officiers, voyant enfin que Pattroupement du peuple 
saugmentait toujours de plus, lâchărent prise, et abandonnerent le malheu- 
reux Hascal 6vanoui dans la boue, d'oă il a 6t6 retir6 par les habitants 
ainsi que Guler-Agassi qwon trouva pareillement &vanoui, tel qu'il constate 
par les certificats des tâmoins, lSgalis6s et avâres par le chet des rabins 
et par les hommes de loi de leur culte, sous le serment et Panathăme qui 
leur a 6!6 dâfârg. 

Tous ces faits ont 6t€ aussi constatâs par Agia, charg6e de la police 
interieure de la ville et de la perquisition de cet &vânement. Le conseil 
general ayant pris pleine connaissance des circonstances et du proced6 vio- 
lent des sous-officiers, qui se porterent ă des voies de fait envers les net 
fers de la cour, sur lesquels ils tirorent Vepee, partage ces sentiments: d'€6- 
tonnement et ceux de toutes les classes des habitants de la ville, et ne 
manque pas de reprâsenter ă V. A. les reglements et les usages, qui ont 
€t€ toujours observâs dans cette principaut6 dans de pareils cas et ils em- 
pressent de 'communiquer ă V. A. ses opinions, sur chaque point contenu 
dans Padresse de V. A., bass sur la conduite qui a toujours 6t6 tenue, en 
traitant ă Taimable avec les consulats qui sont €tablis dans cette prin- 
cipaute. 

Ad l-um. Quant au procâd6 des sous-officiers qui ont fouill6 la maison 
du Sieur' Hascal, qui ne voulanț se defaire de ses propriâtâs, en vertu d'or- 
dres supsrieurs, attendu qwil a rsolu de passer toute sa vie, en exercant 
son 6tat dans ce pays, de meme qu'il la fait jusqw ă prâsent, ayant pour 

„cela demande d'âtre reconnu raya. de la Sublime Porte, et le gouvernement 
“local ayant suivi toutes les convenances. et reglements, qui se pratiquent 
dans ces cas, Mr. de Lippa ne pouvait nullement envoyer les sous-officiers 
pour exercer un acte de vive force envers le n6gociant Hascal, sans fouler 
aux pieds toutes les convenances, auxquelles il est tenu envers le gou: 
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vernement et sans sortir des limites de la bonne harmonie existante entre 

les deux puissances respectives, surtout, attendu que cette affaire avait 

6t6 prsc6demment connue et traitee par Mr. de Lippa mâme. Et malgrâ le 

principe stabli que les sujots 6trangers qui se rendent coupables, doivent 

âtre punis par les consulats de la Cour dont ils jonissent .la protection, 

il est certain, que le nomme Hascal en sadressant au gouvernement local 

pour en solliciter la protection, afin de conserver ses propristes, ne sest 

nullement rendu coupable, dautant plus que PAgence Ile et R-le en a 6t6 

informee par une note, qui lui fut adresse. 
Ad 2-dum. Que, dans les affaires de querelles, de voies de fait, de vive 

force et autres qui troublent la tranquillit6 publique, la sârete individuelle, 

et celle des biens particuliers, la police de chaque 6tat est tenue dy accou- 

rir en tout temps, et quwelle en serait responsable si elle ne prâtait pas les 

secours convenables, non seulement aux indigenes, mais aussi. aux habi- 

tants 6trangers dun tat quelconque. 

Ad 3-tium. L/acte de tirer P&pâe envers les neffers, qui accoururent aux 

cris et aux râclamations du patient, dans Pintention d'apaiser et empâcher 
un fait aussi violent, se trouve non seulement en contradiction avec la 

parfaite harmonie qui unit les deux hautes puissances, mais il menace en 

outre Pordre de la soci6te, et cause une esptce danarchie, sans exemple 

dans tout pays organis6, ce qui entraînerait Ia nullite des droits du gouver- 

nement locali en le privant de tous les moyens de pouvoir surveiller ă la 

conservation de Pordre social. 

Ad 4-um. Qwen effet le procâde des sous-officiers parait sous la forme 

dVune domination complete, qwon appelle Pâtat dans Pâtat; de mâme que la 

crâation des starostis (: sous-agents:) 6tablis dans toutes les villes de la prin- 
cipaut6, peut &tre consid6r6 comme un gouvernement au milieu dun autre 

gouvernement, tandis qwavant Panne 1812 les consuls autrichen et russe wa- 

vaient des procureurs que dans la ville de Galatz, qui est un purt, et un 

autre dans celle de Fokschan, ville frontiăre et de commerce; et que cene 

fut que sous le gouvernement du Prince Callimachi, que PAgence voulant 

rechercher les dâserteurs, commenga ă 6tablir des sous-agents dans les prin- 

cipales villes de la Moldavie, qui furent revâtus du titre de starosti: lesquels 

starosti durant la gestion de Mr. YAgent de Lippa, €leverent partout des 

drapeaux, placerent les armoiries impsriales sur les portes de leurs habita- 
tions ă la vue du peuple, âtablirent chacun deux un bureau de justice, et 

formerent par cela un effet en autre gouvernement au sein du guverne- 

ment national, en employant chacun deux des exâcuteurs, en forme de ca-. 

poraux impâriaux, qui pareourant tous les villages, et sous prâtexte de cher- 

cher les deserteurs causent beaucoup de vexations aux habitants, se faisant 

Analele A. R.— Tom. XXXVI.— Memoriile Seci. Istorice. 4



50 IOAN O. FILITTI 1022 
  

nurrir aux d6pens de ces derniers, et percevant deux des amendes pâcuniaires, 

faisant passer plusieurs sous le nom de sujets sans reconnaitre Pautorit6 des chets 
de district et les mesures prises pour la conservation de Pordre publique, ce 

qui cause ă Vautorit6 locale des desagrements presque journaliers, par les 

faits violents qvils commettent envers les habitants, tandis que dapres les con- 

ventions existantes entre la Sublime Porte et les hautes cours amies, il est stipule: 

que des consuls avec leurs dragomans doivent 6tre nommâs dans chaque 

principaute, avec Pautorisation du Berat Impsrial, de r6sider dans les capi- 

tales des deux principaut6s, pour la gestion relative aux affaires du com- 

merce 6tranger, et que le consul-genâral Mr. de Hakenau. ayant 6t6 charg6 

de remedier aux abus qui s6taient introduits contre la teneur des: traites et 

des conventions existantes, entre la Sublime Porte Ott-ne et Yauguste Cour 

l-le et R-le d'Autriche, qui lui furent communiques par 6crit de la part du 

conseil-gânsral, du haut clerge et des boyards, avec le priere Wen examiner 

tous les points y 6noncâs, et dy mettre ordre, sen 6tant pleinement informe, 

assura le conseil-genâral que tout serait arrang€ selon la teneur des trait6s, 

ce qu'il confirma par un acte de mois de Mai 1824, sign€ par lui-meme et 
Mr. Pagent de Lippa, ce qui fit esperer ă V.-A. ainsi quă ce conseil- 

genâral:. que tous les abus allaient cesser. 
Mais ce n'est qu'ă grand regret qu'on se persuade du contraire, et que 

Mr. PAgent de Lippa wa pas supprime les starosti, qui poursuivent dans les 

villes de la province, comme ci-devant, ă exercer leurs fonctions en prote- 

geant tout vagabond, qui ne sannoce pas ă la police locale, et-qui parcourt 

tout le pays sans &tre muni de passeport des autorites locales. 

Ad 5-um. Quant ă la cinguime demande contenue dans Padresse de V. 

A., si jamais en temps de paix il y ait eu des exemples, que pour des af- 

faires qui peuvent &tre entiărement arrangâes, on ait ferm6 une chancellerie 

consulaire, et on ait ă suspendre tout proces et affaire, et si jamais on ait rejet 

avec mâpris et dedain les notes du dâpartement des affaires €trangeres, adres- 

s6es par ordre du gouvernement; le conseil-gânâral informe V. A. quaucun 

de ses membres, ni aucun des boyards qui ont servi antârieurement dans le d6- 

partement des affaires 6trangăres, ma jamais prouv6 un pareil aftront ni 

m&me en a entendu parler. 

Altesse ! le conseil-gâneral du haut olerge et des boyards, profondâment 

afflige, expose ă V. A. que est contre son attente et son espoir qu'il voit 

Mr. PAgent de Lippa s'6carter de tous ses devoirs dans son proced6 envers 

le gouvernement local, dont les sentiments de prâvention mont jamais 6t6 

douteux; et envisageant les desordres qui se succădent de sa part, par 

la tolârance des prâvarications qui ont lieu de la part des starostis et 

par les dissentions qui en râsultent parmi les habitants des villes de la 
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province et par la subversion des droits particuliers de rayas, ce qui porte 

atteinte ă leur tat et ă leur commerce, le conseil-gânâral juge que les pro- 

câdâs de Mr. PAgent de Lippa entravent la marche du gouvernement local, 

et compromettent le repos et les droits publics des indigenes, ainsi que des 

sujets 6trangers, par rapport auxquels Mer. PAgent de Lippa devrait partai- 

tement harmoniser avec le gouvernement local, surtout lorsque ces 6tran- 

gers partagent avec eux de tous les avantages du commsrce et de Pindus- 

trie nationale, ce qui leur impose de se soumettre aux lois de la police, 

qui veille ă la conservation du bien public, car tout homme qui vit dans 

une soci6ts ne peut pas se croire au — dessus des lois qui la regissent, €tant 

tenu au contraire de se prâter aux reglements qui ont pur but sa conser- 

vation et son utilite, tandisque les ordres de M. Lippa :» trouvent entiă” 

rement en oppositionă ces principes salutaires, au moment i6me ou Pamitie 

du voisinage et Pharmonie la plus parfaite prosp&rent entre !es deux hautes 

cours en vertu des traites, qui sont fidelement observâs, ei lorsque V. A,, 

pleine de sentiments de dâvouement envers Pauguste Cour Ile d'Autriche, 

„comme Yune Cour tr&s amie de la Sublime Porte Ott-ne, dir;xe et emploie 
tous ses soins, en tout ce qui peut augmenter Pamiti6 d'un !'on voisinage, 

en favorisant les sujets autrichiens pour acqusrir les droits «wils peuvent 

râclamer en vertu des traites. 

Cest pourquoi, en considâration de tous les motits ci-dessus 6noncâs, le 

conseil-genâral du haut clerge et des boyards, prie V. A. de vouloir 

faire parvenir au seuil de la Sublime Porte Ott. sa tr&s humb'e pstition, 

dans laquelle il expose ses griefs contre les abus qui ont eu lieu de la part 

de Mr. Lippa et contre les entraves quiil en râsulte ă Pexercice ”2s droits 

des rayas sur les sujets qui refusent de payer leur dettes et de remplir 

toute autre obligation contractee, afin que par Pentremise de la S. P. O. cet 

tat dsagreable de choses cesse, et soit tout ă fait annulls, car ain-i que 

Mr. PAgent de Lippa a fait fouiller la maison dun des premiers n6go “iants 

de la ville, qui s'est declare raya de la Sublime Porte Otomane, de m.-me 
dautres pareils procâdâs peuvent compromettre la tranquillit? gânsrale : tel 

que la suspension de sa gestion dagent a cause une grande consternati:n 

dans le peuple qui apprcie moins Paffront fait au gouvernement local, câ» 

ce qwil mapprehende, que ces procâdâs ne soit Pavant-coureur de quelquc 

malheureux 6v6nement dont il a 6t6 nagutre le tsmoin et la victime. 

Cest ce dont le conseil-genâral du haut clerge et des boyards supplie V. 

A. trăs respectueusement 

de Votre Altesse.etc., etc. 

(sign6) Benjamin Archevâque-Mâtropolitain de la Moldavie. 

'Jassy, 12/24 novembre 1825. 
(suivent les signatures des membres du coaseil-gl.:)
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ANEXA III. 
  

Stourza c. Metternich. 

Iassy, le 13/25 novembre, 1825. 

(Orig.) 

Allesse Serenissime, 

C'est avec une veritable douleur que je me vois oblige dentretenir V. 

A. S. de Pevenement fâcheux qui vient davoir lieu dans cette capitale, et 

dont les motifs et les circonstances se trouvent exactement exposes dans 

le rapport, que le conseil-genâral du haut clerge et des boyards, m'a pr6- 

sente le 12/24 novembre, et que jai Yhonneur de mettre aujourd'hui sous 

les yeux de Votre Altesse S6renissime. 

Je deplore dautant plus cet accident, que j'tais trop loin de croire ă sa 

possibilite, apres que S. A. S. avait daiene prendre en considâration mes 

derniăres representations et m'avait fait espârer, par sa missive du 14 juin, 

un meilleur ordre des choses, que je hâtais de tous mes voeux, et par 

toutes sortes de prâvenance envers Mr. PAgent 'de Lippa. 

Tout en reconnaissant le mârite et la droiture de Mr. de Lippa, je ne 

crois pas manquer ă la verite, si Javance que tous les dâsagrements qui 

se succedent depuis sa gestion, doivent âtre attribu6s ă son caractere diffi- 

cile et violent, source feconde des debats, des provocations et dhumilia- 

tions dont il agorave mon gouvernement. 

Les tribunaux qui sont aujourd'hui en rapport avec Pagence consulaire 

de S. M. /Empereur et Roi, sont compos6s en grande partie des boyards 

qui S6taient trouv6s dans les memes relations avec les prâdâcesseurs de 

Mr. de Lippa, et avec lesquels ils ont 6t6 toujours en parfaite harmonie, 

comme iîls Pont 6t6, et le sont actuellement avec les autres consuls râsi- 

dants ă lassy. Non seulement ces tribunaux ne sâcartent en rien de ce qui 

avait 6t6 l&galement pratiqu6 par le pass, mais ils se conforment en outre 

aux instructions, que je leur ai donnes, de temoigner dans toutes les 

oceasions une deference particuliere pour tout ce qwinteresse les sujets de 

S. M-te I. R., comme ceux dune grande puissance, et amie intime de la 

S. Porte Ottomane, et pour laquelle tous les habitants de la Moldavie, et 

moi lepremier, conservons des sentiments de venâration et de vive recon- 

naissance. : 

Cependant, anim6 de ces bonnes  intentions, puis-je, sans enfreindre les 

ordres que jai recus de la S. P. Ottomane, ă Pepoque de P6vacuation des 

Turcs de cette principaute, consentir que les Moldaves soient l6ses dans 

leurs intârâts, et permettre la subversion de leurs droits, telle quelle a 
6t€ effectuse par les: subalternes de Mr. Lippa, qui, contre la teneur des 
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traites, et sans craindre Panimadversion de V. A. S. ont dâveloppe leur: 
systăme dempiâtement et constitutrent un autre gouvernement au sein du. 

gouvernement local. 

De Vexamen de la derniăre contestation, sur la validit6 de la protection: 

que javais accord6e ă un individu, en vertu dun firman de la S. P. Otto- 
mane, on constate: que jâtais convenu avec Mr. PAgent den attendre la. 

decision de nos cours respectives, et nous nous imposâmes en outre Lo- 

bligation mutuelle, que celui qui dentre nous deux recevrait le premier 

cette dâcision, devrait la notifier ă Pautre. Or, en supposant que Mr. de: 

Lippa eât opin6: que ce jugement ne me serait pas tfavorable, €taitiil en 

droit de mettre hors de litige une cause qui restait encore indâcise? 
Je laisse juger V. A. S. si, sans aucun avis prâalable, Mr. PAgent devait 

rompre ses engagements solennels, aux msâpris desquels il a motive lacte 

illegal et au plus haut point scandaleux? En effet, en se refusant ă toutes 

les propositions amiables, et en fermant la chancellerie de PAgence, Mr. de 

Lippa ne pouvait pas se dissimuler qwune telle conduite €tait de nature: 

ă compromettre la tranquillite publique, et ă entretenir cet esprit de m6- 

fiance et de parti, qui se roident contre les principes salutaires, que V. A. 

S. proclame au nom de Son Auguste Monarque, et que je professe dans: 

toute leur purete. 
Mon Prince, ce ne sont plus des individus qui ont essuy6 des affronts 

de la part de Mr. de Lippa, mais un gouvernement lgalement institu€ et. 

reconnu, qui se trouve bless6 dans ce quiil a de plus sacre, et quelque soit 

Pâtat et les relations de la Moldavie, jose espârer que V. A. S. approuvera 

dans sa justice, les sentiments de dignit6, dont le conseil-gâneral est ani- 

mă, et lequel sadresse ă la S. P. Ottomane pour la supplier de solliciter 

aupres de la Cour Ile d'Autriche la râparation due aux griets. dejă 

signal6s. 
Ayant €puis6 toutes les voies de conciliations, il n'est plus en mon pou- 

voir Wempâcher la demarche du conseil-genâral, et il ne me reste que de 

reclamer en cette occasion Passistance tr&s efficace de V. A. S. pour rgler 

une affaire aussi importante. C'est ă Vous, mon Prince, que je devrais le 

bonheur de pouvoir gouverner paisiblement, et de me livrer aux doux 

soins dentretenir et de resserer, en ce qui depend de moi, les liens d'a- 
miti€ qui unissent nos Cours impâriales. 

Je saisis cette occasion pour râiterer ă V. A. S. les sentiments de la, 
haute consideration que je lui ai vou6s, et avec lesquels 

Jai Phonneur dâtre, ete., etc. 
_STOURZA m/p cuyrillisch,. 
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