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Şedinţa dela 2 Martie 1907. 
  

I. Censura cărţilor religioase. 

Censura cărţilor religioase aparţineă Mitropolitului Și vedem pe toți Mitropoliţii geloși de această prerogativă a lor. | 
Dacă Mitropolitul Veniamin eră un păstor în adevăratul înţeles al cuvântului, ducând o vieața, de o curăţenie neprihănită, plin de o evlavie adevărată, bun până la slăbiciune, milostiv și darnic chiar cu exces, el eră totdeodală și un neadormit păzitor al dogmelor Bi- sericii Răsăritului şi ca atare nu suferiă ca, scrieri cu cuprins an- ticanonic să fie împrăștiate în țară. 
Societatea biblică engleză Făcătoare de bine trimisese în ţară, pe adresa, librarului Bell, un transport de Vechi și Nouă Testamenturi „Și de Psaltiri în limbile greacă clasică și modernă, franceză, italiană, Sh și evreească. Un exemplar grecesc ducându-se Mitropolitului, el re- = cunoscu într însul niște tălmăciri din Sfânta, Scriptură ce-i fusese semnalate incă dela 1829, de către Patriarh, ca împotrivitoare Bi- „sericii Răsăritului şi a căror împrăştiere urmă să fie oprită. Mi- tropolitul îndreptă, deci către Domn, la 3 Maiu 1835, o anatoră prin 

care arătă că traducerile în chestiune, făcute «poate din râvnă, fără, cunoștință, după zisa apostolului ... depărtându-se, din rătăcire, cred, mai mult decât din voință, din tălmacirea acelor 70 de învățați din 
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vremea, Împăratului Egiptului, a acelui mare apărător a învățăturilor, 
a vestitului, zic, Ptolemeu Filadelf, când s'au tălmăcit de pe limba 
evreească în acea elinească, Sfânta Scriptură veche, pe care dela 
început primindu-i dela ei și Sfinţii Apostoli, se răzimă cu ere- 
dință Biserica, Răsăritului», cere Domnului că aceste cărţi, me- 
nite a fi vândute la bogaţi, dar dăruite la saraci, fiind «un lucru 
atât; de însemnat și care se atinge de canoanele sfintei noastre 
legi . . . neprimit de pravoslavnica Biserică a Răsăritului, să se în- 
toarcă la locul de unde s'au trimis, ca să nu cază smeritul Vostru 
rugător în categoria sfintei noastre Biserici» (1). 

Domnul porunci ca cărţile să se oprească și pecetluindu-se să se 
trimită Postelnicului. Procopie Florescu, însărcinat să iea cărțile(2) pe 
samă, face un raport Postelniciei, prin care îi arată că proprietarul 
lor, Bell, cere deslegare dacă și acele în limba franceză, italiană, 
și evreească urmează a fi date peste hotar sau numai acele în limba, 
greacă, adăugând că nu-i dă mâna a le mai trimite peste hotar şi 
că, Postelnicia poate să facă cu ele ce va găsi cu cale (3). 

Tocmai la Fevruarie următor, 1836, Mitropolitul răspunde că numai 
cărțile scrise «în limba greacă aplă (4)-de pe originalul evreesc iar 
nu după acelor 70 de dascăli, se vor trimite peste hotar,» (5) dându-și 
seamă fără indoeală că cele scrise în limbile franceză, italiană sau 
evreească aveau puţini sorți să aducă în rătăcire pe nişte creştini 
pravoslavnici. 

La 1847, luându-se de ocârmuire măsuri mai serioase pentru apli- 
carea legiuirilor privitoare la censură, s'a poruncit a se face cata- 
logul tuturor cărților aflătoare în comerţ. Dela Tecuciu sosind cata- 
logul unor cărți aflătoare în dughenele a doi Braşoveni, Postelnicia, 
le trimise Mitropoliei spre a se vedeă dacă el are vreo îndoeală, asupra 
acelor cărți din cari cea mai mare parte eră tipărită la Sibiu (6). 

Mitropolitul răspunse pe un ton destul de acru că ele trebuiau 
supuse censurii lui înainte de a fi puse în vânzare și că neavând 
pe cine trimite să le censureze prin ţinuturi, să i se trimită la mi- 
tropolie câte un exemplar din fiecare. (7) 

(1) V. apendice, I, 1. 

(2) Ibiq., ibid. 

3) Ibid., ], 2. 

4) Modernă, vulgară. 
5) V. apendice, |, 3. 

6) Ibid., 1, 4! 
) 

( 
( 
( 

(6) 1 
(7) Did, |, 5.
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In anul următor, 1848, trimițându-se la, Mitropolie spre censurare 
o psaltire, un ciaslov, un catihis şi un abecedar, găsite la un negustor 
din Roman, Locotenentul de Mitropolit răspunde că ele cercetându-se 
de o față bisericească «nu s'au găsit împotrivitoare sfintei noastre 
credințţi, iar catihisul s'au văzut depărtat de înţelesul Bisericii noastre 
a Răsăritului, precum în privirea dogmelor asemene și în cât se alinge 
de stilul bisericesc», cerând a fi oprit a intră în Principat. (1). 

Din rezoluţia prin care Postelnicul ordonă pecetluirea și trimi- 
terea peste hotar a exemplarelor aflate faţă, se vede că titlul ce purtă 
cartea, incriminată eră: Catehism creștinesc pentru junimea daco- 
română de religie romană-catolică (dar mai ales pentru școlarii 
din Principatul Moldovei) (2). 

Pe de altă parte însă vedem Ocârmuirea, învoind pe Episcopii 
catolici să tipărească cărți religioase în țară. 

2. Censura cărților româneşti şi măsuri generale 
asupra presei la 1846—49. 

Am deschis aceste dosare așteptându-mă se găsesc în ele științe 
asupra tuturor scrierilor originale în limba română apărute în Mol- 
dova în epoca dintre 1830—1859, atât de interesantă pentru istoria 
literaturii noastre; această așteptare a fost; cu desăvârșire înșelată, 
Nam găsit pentru tot timpul Domniei lui Mihaiu Sturdza, decât ac- 
tele de censurare a următoarelor cărți: | 

1) Partea, intitulată Ciasuri Smguratice din Plăcerea Simtirii, 
a baronului Musteaţă, tipărit la 1837 (3). 

2) Manualul Istoriei Principatului Moldovei, de Stolnicul Ioan 
Albineţ, tipărit la 1845 (4). 

3) Povăţuitorul Educaţiei copiilor de amândouă sexurile, de D. 
Pop, tipărit la 1846 (5) 

4) Farul Amorului de Al. Pelimon, tipărit la 1847 (6). 
5) Oglinda Inimii de 1. Hrisochefal, prezentată censurii la 1847 (7). 

(1) Ibid.. |, 6. 
(2) Ibid, ibid. 
(3) Apendice III, 5. 

(4) Ibid, II, 6. 
(5) Ibid., II, 8. 
(6; lbid., IL, 11. 
7) lbid., UI, 14
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Cele două dintâiu scrieri au trecut prin Censură şi au căpătat 
învoirea ei fără nici o greutate. Pe cea dintâiu n'o cunosc, biblioteca 
Academiei n'o posedă. Cea de:a doua este o prescuriare cu desă- 
vârșire slabă şi plină de greşeli a, istoriei Moldovei, deşi Postelnicia, 
o numește co istorie clasică». Cunosc numai partea întâia, 

A treia, precum arată în destul titlul ei, este un tratat de edu- 
caţie a copiilor. Are în frunte o dedicație în limba franceză către 
Doamna Moldovei, pe care autorul o tămâește cât poate, numind-o 
«une Princesse 6clairee autant que vertueuse, qui, au moment oi 
s'ouvre pour ma patrie une &re nouvelle de civilisation et de gran- 
deur, se râjouit de voir toutes les classes de la Sociste participer 
aux bienfaits de l'education et de Pinstruction et qui, animâe de 
sentiments vraiment patriotiques, a pris avec un noble empresse- 
ment, sous son Auguste patronage, Vinstitut W'education des jeunes 
filles moldaves; enfin une princesse en qui on voit briller, au degre 
le plus eminent, tant de belles qualit6s qui font d'Elle la meilleure 
des &pouses et la plus tendre des mores» (1). 
„Dar autorul avuse imprudenţa să scape în această, dedicație, 
“într'o frază oarecare, cuvântul cind&pendance». Deşi această frază 
s'a scos din text înainte de tipar, putem conchide în toată liniștea, 
din tonul general al închinării, că ea numai nerespectuoasă sau sub- 
versivă nu puteă să, fie, totuş censorul, căminarul D. Bibire, refe- 

„rează, că socoate că cuvântul «indspendance» să se scoată; apoi mai 
opinează, pentru suprimarea unui pasaj de pe pagina 211 (9). 

Aceste observaţii ale censorului aduseră editorului un vigavor sau 
dojană din cele mai aspre, mai ales că scrierea se prezentase cen- 
surii în foi tipărite, ameninţându-l că, în caz de recidivă, i se va, 
închide tipografia și poruncind să se scoată filele însemnate de 
censori (5). 

A patra scriere, Farul amorului, de Al. Pelimon, o colecţie de 
poezii cu deosebire slabe, fu încredinţată spre censurare lui 'I. Co- 
drescu. Acesta găsi oareșcari versuri cari îi părură suspecte. Nu le 
citează, dar zice că, «la fața 16, sub No. III și la fața 38 sub: No. 5, a 
însemnat ceva, însă aceasta nu este nici împotriva religiei nici a 
moralului, ci numai o cugetare a poetului spre a arătă simţirea, 

  

(1) Ibid,, 11, 8. 
(2) Ibiq., ibid. 
(9) Ibid., 11, 10.
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ce poate avea nenorocitul în disperaţia sa...» Se dădu ordin a se scoate cu totul versurile incriminate (1). 
Oglinda Inimii, a lui Hrisochefal, fu trimisă de Postelnicie Mitro- politului spre censurare, ca, «cuprinzând în sine materie duhovni- cească». Mitropolitul o restitui, arătând că «o asemenea carte este tipărită la anul 1839, în tipografia mănăstirii Neamţul, de care fiind plină toată ţara, precum și în mănăstirea Neamţul sunt destule, apoi nici urmează trebuința de a se mai tipări...» (2). 
Hrisochefal însă răspunse Postelniciei, la împărtăşirea acestui răs- puns al Mitropolitului, că cartea lui este cu totul străină de cea tipărită la mănăstirea, Neamţului, «fiindcă aceasta-i tradusă din acea grecească, și înzestrată cu o mulțime de sfaturi folositoare de suflet, culese din felurite sfinte cărți și anume din Ușa Pocăinții şi din Vămile Văeduhului. Postelnicia, în urma, acestui răspuns, trimise din nou manuscriptul la Mitropolie spre censurare, dar nu se vede cu ce rezultat (3). 
Vederat că, în cazul de față, Mitropolitul nu voiă să se facă con- curență tipografiei din mănăstirea Neamţului. 
Găsim în aceste dosare și cererea lui Kogălniceanu de a i se învoi tipărirea Letopiseților, făcută la 6 Octomvrie 1847, dar din rezoluția pusă pe petiție reiese că încuviințarea, fusese dată de Po- stelnic direct în urma unei alte cereri (4). 
La 1835, vedem Comisia censurii comunicând Mitropolitului că, Ocârmuirea fusese foarte îngrijită de vestea căpătată, nu se ştie de unde, cum că coareșcine din altă țară, prin lăturalnice mijloace, slujindu-se de un Jidov, voește a tipări în tipografiile din Prinţi- paturi o carte în limba românească cu titlul: asupra prejudiţiilor sau prolipsurilor, care cuprinde în sine prințipuri de revoluţie». Co- misia sfârşiă cerând Mitropolitului să dea poruncă, tipografiilor atâr- nând de chirarhii că cindată ce s'o ivi o asemenea carte, să se pună, mâna pe dânsa, precum și pe înfăţișătorul ei şi să se trimită drept la Comisie» (5). 
Mitropolitul răspunse că a daţ ordinele cele mai aspre ca în tipo- 

  

(1) Ibid., 11, 11. 
(2) Ibia 11, 14. 
(3) Ibid., 11, 15, 16 
(4) Ibid., 11, 7. 
(5) Ibid., 3, n.
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grafiile atârnând de el să nu se tipărească nici o carte «politicească» 
neînvoită de censură» (1). 

Mai mult despre cartea, a cărei tipărire îngrijiă alât de mult pe 
Guvern, nu știm. 

Mai găsim, sub data de 29 Decemvrie, o cerere a lui Alexandru 
Avram către Inspectorul Secretariatului de Stat (2), de a i se învoi ti- 
părirea unei ode de urări pentru Domn cu prilejul anului 1848, ceeace 
i se încuviințează chiar în aceeaș zi. 

De astă dată censura ar fi făcut bine să se arate severă, căci 

cu greu ni-am puteă închipui versuri mai proaste și mai lipsite de 
orice însuşire, iar slugărnicia lor nu contribue de loc a micșoră 
aceste cusururi. 

Acelaș autor, recompensat, se vede, pentru anostele lui versuri, 

mai vine și la, sfârşitul anului 1848 cu cererea de ai se învoi tipă- 
rirea altei ode, pentru anul nou 1849. Găsim învoirea, dar textul 
lipseşte. 
„Vedem Comisia, Censurii, astfel cum o întemeiase Kisselev, în ființă 
numai la, începutul Domniei lui Mihaiu Sturdza; în urmă Postelni- 
cul singur este însărcinat cu censura. Piesele relative la această 

“schimbare nu le-am găsit. 
„Nam putut constată ce motive făcură pe Mihaiu Sturdza să înăs- 
prească la 1847 măsurile privitoare la censură. Librarii din lași 
fură din nou siliți să subsemneze declaraţii la fel cu cele dela Ia- 
nuarie 1833 şi ordinele cele mai aspre fură date Isprăvniciilor să 
facă, caţalogui cărţilor aflate de vânzare și să-l trimită Postelniciei. 
Găsim în dosare o mare parte din aceste cataloage. Pentru cele 
mai multe oraşe ele cuprind numai cărţi bisericeşti. Intro brașo- 
venie din 'Tecuciu se mai găsesc: Alexandria, Călindarul Valahiei 
pe 110 ani, Istoria lui Sofronim și Hariclia, Astronomie, Vână- 
towrea, Piram şi Lisbe (3). 

In altă brașovenie, la Galaţi, pe lângă Psaltiri, Octoihuri și Ceas- 
loave, găsim Istoria pentru începutul Romanilor de Petru Maior, 
2 trupuri Cantemir Vo., Istoria Naturală de Cihac, 1 Hronograf, 
Gonzalez de Cordova, Vieaţa Femeiască, Costache Caragiale, Le- 
giuiri, Retete pentru bucate, Dascălul Agronomiei, Pabulele lui G. 

(1) Ibid., II, 3. 

(2) Alecu Avram, originar din ţinatul Bacăului, avocat, supranumit Impăratul păpu- 
şilor, a murit în Botoșani între 1885—1895. 

(3) Tbid., II, 19.
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Asachi, Culegere de ofisuri domnești, Voiajul tânărului Ana- 
harsis (1). 

Cât de sărăcuţ este acest catalog, lotuș prezentă un mare progres 
asupra acelui al cărților aduse din București la Iași în anul 1834 
și care sa văzut în Apendicele memoriului precedent (2). 

Găsin: altul, însă mai sărac decât; cel ela Galaţi, dar conţinând 
și el cărți cu conţinut profan, la Bârlad, la prăvălia Şatrarului 
Angheluţă Nicolau (3). 

Cărţi profane românești, mai cu seamă traduceri din limba fran- 
ceză, în număr mai însemnat ne arată şi catalogul fraților N. și 
Hr. Gheorghiu dela Iaşi (4). 

O surprindere plăcută ne pricinuește catalogul cărţilor aflate în 
«dugheana» lui Ivan Han Calciu, vederat un Bulgar, la Focşani. 
Acest catalog cuprinde o mulțime de scrieri originale sau traduceri 
din limbi străine, cu subiect literar, pedagogic sau moral. El ne 
dă tot odată numele tipografului din ale cărui teascuri a, ieșit; [iecare 
operă precum și anul tipăririi. Cole tipărite la Bucureşti în tipo- 
grafiile lui Eliad, Roman, Valdbaum, C. A. Rosetti, Carcalechi, 
Peșian, Pencovici, Anton Pann sunt în majoritate. Cu mult cea mai | 
mare parte iese de sub tescurile lui Eliad și ne putem face idee de 
mărimea, părții ce el a luat în mișcarea noastră culturală. Sibiiul, 
Buda și Brașovul au și ele contingente respectabile, cel dela Iași 
este cu mult mai slab (5). 

Pe cel neiniţiat însă îl cuprinde mirarea când vede această | 
mulțime de traduceri, ea dovedeşte o mișcare culturală foarte vie 
și faptul că toate aceste cărţi se află într'o librărie de provincie, 
constitue un simptom din cele mai îmbucurătoare. 

Una din urmările mișcării neizbutite dela Martie 1848 fu o înăs- 
prire a regulilor censurii: scrierilor cu «tendinţe primejdioase» li 
se făcu o goană din cele mai aprige, ziarele mai cu seamă fură 
obiectul măsurilor celor mai drastice, după cum vom constată în 
capitolul relativ la ele. . 

La, sfârşitul anului 1848, Mihaiu Sturdza și Rusia negăsind re- 
gulile asupra censurii stabilite de Kisselev îndestulătoare pentru a 

  

(1) Did, II, 21. 
(2) Ibia., 11, 1. 
(3) Ibia,, 11, 25, 
(4) Did, 11, 36. 
(5) Ibia, UI, 27,
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li închezeșlui liniștea, hotăriră măsuri mai aspre (1). Ele fură pro- 

mulgate prin ofisul No. 93, adresat de Domn Sfatului Ocârmuitor 
la Noemvrie 1848. 

In preambulul acelui ofis, Domnul arătă nevoia de a seexercită pri- 
vegherea cea mai de aproape asupra cărţilor de cetit ce vin de 
peste hotar sau se tipăresc în țară, având în vedere și «împreju- 
rările de faţă cari cer măsuri spre a se opri împrăștierea relelor 
principii de anarhie și de tulburare și a se feri condiţiile existenţei 
politice a Principatului Moldovei de orice ferire», şi hotăreşte regulile 
ce urmează: 

CAPUL 1. 

Librarii nu pot cunelti» comerţul lor fără a subscrie mai nainte 
condiţiile îndatoritoare de a fi cu cea mai mare băgare de seamă 
întru a nu da în circulaţie cărți, caieturi, broșuri sau jurnaluri 
ce ar fi cuprinzătoare de principii impotriva religiei domnitoare, 
împotriva, vechei temelii pe care esie așezată obşteasca bună fe- 
ricire, împotriva existenţei politice a ţerii, a sistemei Guvernului 
și a legilor, cu atingere defăimătoare altor religii, propovăduitoare 
de învățături răsturnătoare, îndemnătoare la răscoală şi împotriva, 
moralului public, a, cinstei persoanelor și clevetitoare funcţionarilor 
Statului. 

Sunt personal răspunzători pentru ţinerea unor asemene cărţi 

putând, în caz de încălcare, să-și vază librăriile închise și să piardă: 
dreptul de a ţineă librării. Urmează apoi regulile statornicind chi- 
pul de exercilare a controlului censurii asupra, librăriilor. 

CAPUL II ȘI III. 

Tralează despre modul de procedare la intrarea cărților străine 
în țară și pentru transitul lor, precum și îndatoririle în această 
privință a Ispravnicilor și a Vameșilor. 

Cărţile tipărite în 'Țara-Românească, purtând viza censurii de a- 
“colo, nu se mai censurează. 

. 

(1) Did, 11, 38.
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CAPUL Iv. 

Este privitor la tipografii. «Nici o tipografie nu se poate înființă 
în țară lără o speţială autorizaţie a Guvernului; Ocârmuirea va 
cumpăni localităţile în cari sar puteă învoi deschiderea tipo- sau 
litografiilor, spre a puteă fi subt o deaproape priveghere. 

«Așă precum arta, tipografică are o mare înrâurire în societate, 
care înrâurire poate fi folositoare și vătămătoare, de aceea oricare 
doritor a deschide tipografie este dator să înfățoșeze închezeșluire 
morală și materială, adică să fie cunoscut că urmează principiilor 
de moral și de bună rândueală. 

«Tipografiile și litografiile nu se pot deschide decât în urma do- 
bândirii unui hrisov domnesc». 

In capitală se autoriză numai tipografiile lui Gheorghe Asachi 
și a Mitropoliei, precum și litografiiile lui Miller şi a lui Paxr- 
tenie Anton; în Galaţi tipografia lui Marius Petru Cuzino «me- 
nită la tipărirea Gazetei Danubiene care este încredințată Părcăla- 
bului de Galaţi după deosebită instrucţie» și, în sfârșit, tipografia 
dela mănăstirea Neamţului. Ori unde aiurea s'ar găsi funcţionând 
vreun teasc tipogralic sau litografic, poliția este datoare să-l sfarme 
și să arestuească pe proprietar. 

Dreptul de a ţineă tipografie se poate trece la altul numai în urma 
autorizaţiei Guvernului. 

Nimic nu se poate da la tipar fără de prealabila învoire a Se- 
cretarului de Stat: fac excepţie avizurile de negoţ, tarifele, bile- 
turile de vizită și socotelile de negoţ. 

Censura, va interzice tipărirea tuturor scrierilor specificate în 
Cap. Il. art. 1. 

Tipărirea, cărţilor bisericeşti nu atârnă de censura politică, ci de 
aceea a Mitropolitului: tipărirea lor însă trebue comunicată Secre- 
tariului de Stat. Cărţile politice (profane) tipărite în tipografia Mi- 
tropoliei sau în a mănăstirii Neamţului sunt supuse la aceleași 
reguli ca și tipăririle de aceașş natură în tipografiile particulare. 

Fiecare tipografie trebue să aibă un registru parafat şi şnuruit, 
în care se trec toate coalele puse sub teascuri; comunicându-se un 
extract Secretariatului pe fiecare lună. In caz de contravenire la 
această îndatorire, al cărei control este specificat cu deamăruntul 
în articolele următoare, tipografia se închide și atât editorul cât și 
autorul cad sub grea răspundere.
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Capul V expune cu amănunţime chipul în care se va face cen- 
sura la Secretariatul de Stat şi toate formalităţile la cari vor fi 
supuse cărțile române și străine precum și ziarele; asemenea înda- 
toririle isprăvniciilor și poliţiilor locale spre a împiedecă răspândirea 
tipăriturilor oprite alât prin casele particularilor cât și prin loca- 
lurile publice. 

Ziarele străine mai ales sunt ţinta preocupărilor Ocârmuirii : 
librarii cari primesc abonamente sunt îndatoriți a supune Secreta- 

” riatului listă de numele abonaților şi o asemenea listă are a se cere 
dela. Agenţia, austriacă. 

Se vede că, dispoziţiunile acestui ofis, imediat comunicate libra- 
rilor, tipografilor și Agenţiei austriace (1), se vor fi deosebit de 
cele în vigoare în Rusia sub împărăţia lui Neculai Pavlovici numai 
prin faptul că nu se vorbește în ele de Siberia; în ori ce caz cele 
din Rusia nu vor fi fost mult mai vexatorii. Ne putem lesne în- 
chipui. ce progres pe calea culturală ar fi putut face Moldova, dacă 
Ocârmuirea, care decretă asemenea măsuri de punere 'sub oboroe 
a activităţii noastre intelectuale ar fi dăinuit. 

3. Censura cărţilor străine. 

Cărţile străine aduse în ţară în vremea lui Mihaiu Sturdza erau 
în cea mai mare parte cărți franceze. Dacă la început cărțile clasice 
și didactice, precum și operele istorice, predomină în cataloagele cari 
se âflă in dosar, vedem numărul lor scăzând din an în an, pe când 
cele de literatură ușoară, mai ales romanele, se fac din ce în ce 
mai numeroase. Suntem în plină perioadă de lăţire a limbii fran- 
ceze și aproape de momentul în care ea a avut o înrâurire covâr- 
șitoare în mișcarea noastră naţională. Această răspândire, datorită 
mai ales ușurinții cu care Românii o puteau învăță, dacă a con- 
tribuit mult la europeanizarea obiceiurilor claselor superioare, a 
avut însă și două cusururi mari: 10 a mănţinut și poate chiar 
că a lăţit întru câtva hogașul săpat de cultura greacă între pătu- 
rile de sus și popor; 2 a întârziat ecloziunea, producerilor în limba 
țerii, 

Cărţile germane, mult mai puţine la număr, nu conțin aproape 
de loc literatură uşoară, ele sunt mai toate cărți clasice, științifice 
sau didactice. 

  

(1) Ibia., 11, 29,
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Din această epocă datează bibliotecile ce le-am văzut în ființă, 
în copilăria noastră, în casele aproape tuturor boierilor cu cul- 
tură europeană de pe acea vreme. Proporţiunile celor mai multe 
erau foarte modeste, un dulap de mahon sau de nus cu geamuri 
cuprinzându-le de obiceiu toate. Chiar din aceste puține cărți nu 
erau toate cetite și uneori erau aduse numai de ochii lumii. be 
alocurea insă numărul de cănţi eră relativ mare și ele erau celite, 
nu în fugă ca astăzi, ci cu încetul, pe indelete, spre cel mai mare 
folos al cetitorului. 

Celelalte limbi europene fiind aproape cu desăvârșire necunoscute, 
găsim în aceste dosare numai două mențiuni despre scrieri în alte 
limbi afară de cea, franceză şi germană. Intâia, este o scrisoare a lui Pe- 
iache Roset Bălănescu către Beizadeă Nicolae Șuţu, prin care îl 
roagă să dea ordin să i se elibereze niște cărți italieneşti aduse 
dela Viena pentru fiică-sa. In această scrisoare găsim observaţia 
foarte dreaptă că, «a Viena censura, fiind mai aspră, aceste cărți 
trimise de acolo spre a servi la lectura unei domnișoare (1)» nu 
pot să conţină ide; oprite de Ocârmuire. Are dreptate, dar expre- 
siunea: îdei oprite este nostimă. 

A doua este o corespondență a Postelniciei cu Consulul unei 
puteri care sa arătat totdeauna o potrivnică hotărită a censurii. 

Censorul pentru cărțile străine eră atunci Camil Barotzi, un Grec 
stabilit de mult în ţară. La August 1843, el semnalează Consulului 
englez din Iași, Sam Gardner, că au sosit la Galaţi, la un negustor 
grec numit Panaiti Macri Gherasimos, nişte lăzi cu «cărți tipărite 
în limba italiană la Paris, intitulate Scrisorile unui anonim ASu- 
pra Insulelor lonice, cuprinzând observaţii și critice pornite dela 
un duh de rea voință împotriva Ocârmuirii acelor ostroave.» 

Consulul ceri îndată Postelniciei prin notă să împiedece circu- 
larea acelor cărți (2), ceeace Postelnicia admise imediat (3). 

Deși multe cărți din facturile prezentate de librari sunt însemnate 
de censură cu o cruce ca suspecte, totuș se constată că după 
cercetare ele se slobod; se găsește menţiunea numai de cinci cari 
vămaseră oprite. Aceste cărţi sunt: 

1) Scrisorile unui anonim asupra Ostroavelor lonice (4). 

  

(1) Dbid,, UI, 1. 
(2) Ibid., UI, 2. 
(3) Ibid., III, 3, 4, 5, 6. 
(4) V. mai sus,
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2) Diz-huil mois ă St. Petersburg (|). 
2) La Turquie el ses ressources par Urquart și 2 Volume asupra 

Răsboiuilui în Polonia (2). 
4) La Romanie par Vailant(3). 
5) Cel mai frumos caz de oprire este fără îndoeală acel cu Re- 

gulamentul Organic (4). 
Casa de editură Vogler editând textul francez al Regulamentului 

Organic al Moldovei, ea crezu că asemenea carte va găsi un debit 
ușor în țara unde cuprinsul cărții alcătuiă legea fundamentală a 
Statului; 320 exemplare fură deci trimise, din Paris, librarului Hennig 
din lași, unde ajunseră pe la începutul lui Maiu. Hennig se aşteptă să 
realizeze foloase bune din vânzarea lor și stărui ca censura să vi- 
ziteze cât mai curând coletul la carvasară. Care fu deci mirarea 
lui, când censorul Barozzi îi făcu cunoscut că cărţile în chestiune 
nu pot sub nici un cuvânt să fie vândute în ţară și că rămân oprite 
la cavvasară sub cea mai de aproape pază. Sub Mihaiu Sturdza cartea 
care nu conţineă altă materie decât textul Constituţiunii ţerii eră tra- 
tată, întocmai ca, o scriere subversivă! 

Această oprire eră pricinuită de capitolul privitor la alegerea 
Domnului care, nu se ințelege pentru ce motive, Mihaiu Sturdza 
„nu voiă să ajungă la cunoștința mulțimii. Textul român al Regu- 
lamentului se tipărise la aşi, dar fără capitolul I, privitor la, alcă- 
tuirea Obșteștii Extraordinare Adunări şi la alegerea Domnului, și 
fără, Capitolul VII privitor la alcătuirea miliției. Această precau- 
țiune eră absurdă, căci dispoziţiile capitolelor omise fusese disculate 
de Adunarea de Revizuire la 1831—1832, erau cunoscute prin 
urmare de toți foștii membri ai Adunării, cari nu le ţinuse de loc 
secrete, și apoi este sigur că multe copii de pe ele erau păstrate în 
acele condici de legiuiri manuscrise, cari se găsiau la toţi boierii 
cărturari. 

Măsura eră cu atât mai ineptă, cu cât în Regulamentul 'Țerii-Ro- 
mânești, tipărit la 1832, Capitolul I, tratând despre Obşteasca A- 
dunare 'Extraordinară și alegerea Domnului, ale cărui dispoziţii sunt 
aproape identice cu ale Regulamentului Moldovei, eră publicat în 
întregime. 

(1) Apendice, III, 8. 

(2) Ibid., III, 9. 

(3) Ibid,, III, 10. 

(4) Ibid,, IN, 11, 19.
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Bietul Hennig, pe lângă că pierdeă foloasele la cari contase, mai 
eră acuma, în primejdie să plătească editorului Vogler şi valoarea 
cărților confiscate. Stăruinţele lui pe la toate autositățile fiind za- 
darnice, ceru ajutorul Consulului său, fiind supus prusian. Mihaiu 
Sturdza, eră absent; îndată ce se întoarse în Iași, Consulul îi 
înmână petiţiunea lui Hennig, prin care acesta, expuneă toată impre- 
jurarea, şi arălă că editorul îi cere socoteală de expediţiunea ce-i 
făcuse(1). «Dând publicităţii tălmăcirea înțeleptelor instituțiuni hă- 
văzite Principatelor prin înalta protecţiune a M. S$. Impăratului Ne- 
culai, el (Vogler) eră departe de a se așteptă să vază Guvernul 
Inălțimii Voastre, intradevăr în timpul lipsei Sale din țară, opunân- 
du-se întroducerii unei culegeri care se află în mâna tuturor locu- 

„itorilor din Principat» şi care fiind trasă into mie de exemplare 
şi răspândită în întreaga, Europă, este probabil că a pătruns prin 
altă cale şi aici. Termină cerând ca cele 320 exemplare sau să-i 
lie remise sau să fie reexpediate lui Vogler. 

Pe această jalbă Mihaiu Sturza puse rezoluţia următoare ; «Po- 
slelnicia va pune la cale a se trimite înapoi peste hotar pomenitele 
cărţi.» 

Ocârmuirea, aveă așă teamă ca nu cumva aceste exemplare ale 
Regulamentului să rămână în ţară, încât vedem Postelnicia ordo- 
nând luarea de măsuri cu totul neobișnuite spre a se încredință 
că ele întwadevăr au trecut peste hotar. «Să se îincredințeze Car- 
vasavalei ca să se plumbuească și să se expeduească peste hotar pe 
numele persoanei ce va arătă proprietarul lor, luându-se adeverinţă 
dela. vameșul mărginii pe unde va trece, spre încredințare 'că s'au 
expeduit peste hotar, cari adeverinţi să se trimită Secretarului. A- 
ceasta, să se facă cunoscut și Carvasaralei, cu adăogire că, pentru 
ziua expeduirii și pe la care anume margine, să înștiințeze pe Se- 
cretariat, de unde apoi să se trimită porunci și Isprăvniciei, spre 
privighere a nu se opri acele cărţi în ţară ci a se trece peste gra- 
niță.» (2). 

Şi cărţile pentru a, cărora trimitere peste hotar se luau atât de 
străşnice precauţiuni, nu erau decât Constituţia, în vigoare în ţară. * 

Din dosar se constată că, când Barozzi a pecetluit, la Carvasară, 
lăzile cu aceste cărţi spre a le trece peste hotar, nu se mai aflau 

  

(1) Dbia., III, 12. 
(2) Ibid,, III, 13. 

+
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într însele decât 307, lipsind deci 13 ce oameni cu influență izbu- 
tise prin felurite mijloace să-și procure. 

Vameșul austriac dela Turin refuzând să dea chitanță,  pen- 
tru lăzile cu cărți sub cuvânt că el nu dă niciodată asemenea. 
chitanțe, (1) Postelnicia dadu Isprăvniciei de Dorohoiu ordin «să 
privigheze intru a nu se furișă nici cum în Principat aceste baloturi 
cu cărţi» (2). 

Censura având să censureze cărţile aduse din străinătate de căţre 
Epitropia, Invăţăturilor publice pentru biblioteca, Academiei, Epitropia 
ceru Domnului prin anaforă ca cărţile să fie slobozite şi «ca pe 
viitorime să nu se mai supere de către vamă cu oprirea, unor astfel 
de cărți» (3). 

Mihaiu Sturza puse pe anaforă rezoluția, că «se vor slobozi acele 
cărți fără aprobaţia censurii», neluând astfel nici o îndatorire pentru 
viitor. 

Dar societatea medică și istorico-naturală, primind la anul 1846 
un număr de cărţi și de reviste pentru biblioteca, sa, cereă Secre- 
tariatului, prinir'o adresă a Președintelui ei, Marele Logofăt Alecu 
Gyka, (4) tatăl urmașului lui Mihaiu Sturza, slobozirea, revistelor. 
(Societatea aveă totdeauna ca prezident, pe un boier mare). Ele fură 
slobozite numai după ce censorul pentru limba germană, Vitlimescu, 
cercetându-le, referă că «n'a găsit în ele nimic împotriva dispozițiilor 
censurii (5). 

Aceste reviste, sosite: din Lipsca, erau în număr de 57, în limba 
germană, după cum rezultă din lista ânexată la referatul lui Vitli- 
mescu: 

Cărţile aduse pentru uzul personal al boierilor mari sau pen- 
tru învățătura copiilor lor erau în deobște scutite de ori ce cer- 
cetare serioasă, precum reiese din actele relative la cărțile aduse la 
1848 de Vornicul Alecu Sturdza Miclăușanu şi, în anul următor, de 
văduva lui, Vorniceasa Elenco Sturdza, pentru învățătura copiilor 
lor (6). a 

La Pevruarie 1847, vedem pe Agentul austriac 'adresând Postel- 
nicei o notă spre ai se jălui că, cîn librăriile din capitală și anume 

  

Ibid., DU, 14. 
Ibid., ibid.
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în acea a d-lui Hennig, se vând cărți pline de ofense împotriva Gu- 
vernului austriac.» Agentul întemeindu-se pe «urmarea guvernului 
austriac la întâmplare când îi vin cărţi cu impotrivitoare cuprindere 
asupra megieșitelor slaturi», roagă Postelnicia să iea măsuri pentru 
a opri vânzarea în Principat a unor asemenea cărți (1). 

In urma acestei note, Hennig, chemat la Secretariat și aspru do- 
jenit, protestă că astfel de cărți nu se găsesc în librăria lui, toale 
fiind cercetate de censură. (2). 

Dar cărţile trimise la, aşi mai aveau câte odată a face şi cu censura, 
austriacă. Intr'adevăr, vedem că, dintr'o ladă de cărți trimisă la Iulie 
1847, din Lipsea, lui Hennig, censura din Cernăuţi scosese o carte 
intitulată Germania, de Şuselca, și o oprise (3). 

In anii 1848—1849 mai vedem censura foarte ingrijită de nişte 
calendare în limba ungară dela Budapesta și de alte broșuri în aceeaș 
limbă, cari sosiau prin punctele graniței despre Transilvania. Câm- 
peanu (Directorul Academiei Mihăilene), însărcinat cu cercetarea lor, - 
referează că cuprinsul broşurilor nu conține nimic periculos, dar 
cealăltă (calendarul), nici întrun fel de chip nu poate să fie încu- 
viințată și primită în ţără, ca una ce numai de nume e călindar, iar 
în faptă e o broșură plină de idei revoluționare, tipărite şi publi- 
cate într'însa cu scop de a întărită pe țăranii unguri din Ungaria, 
și Transilvania și a-i îndemnă să se scoale cu mână armată asu- 
pra Ocârmuirii lor cei legiuite, precum și asupra Sârbilor, Croa- 
ților și altor naţii împreună locuitoare în țerile acelea (4). 

Absurditatea regulilor privitoare la censură și desăvârșila lipsă 
de cultură a personalului chemat să le aducă la îndeplinire, reiese 
de minune cu prilejul trimiterii de către Visterie la, Poste!nicie, spre 
censurare, a unei cărți confiscate de vameșul dela, Comăneşti «unui 
pasager anume ]. Riss Harrisson care s'au intitulat de olițer englez». 
Cartea, confiscată eră . . . un tratat de hipologie!!! (5). 

4. Censura teatrală. 

De când sosise trupa fraţilor Poureau, afară de întreruperi mici, 
Iașul nu mai rămăsese fără teatru francez. Vrednica încercare a, lui 

  

(1) Did. LUI, 17, 
(2) Ibia. ibiă, 
(3) Ibia.„L11, 19, 
(4) Ibid., III, 20, 25, 26. 
(5) Ibid., LII, 27,
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Gh. Asachi care, la 1836, înființase Conservatorul filarmonice dra- 
malic, dăduse naștere Teatrului Naţional, iar la Fevruarie 1840, 
Guvernul lui Mihaiu Sturdza numi un Comitet teatral alcătuit din 

„ Costache Negruţi, Mihaiu Kogălniceanu, Petru Câmpeanu și Vasile 
Alecsandri, sub preșidenţia marelui Postelnic. Aceştia alcătuind un 
proiect pentru întrunirea amânduror trupelor, română și franceză 
sub aceeaș direcţiune, Domnul îl încuviință prin otfisul său No. 11 

„ din 27 Fevruarie 1840. In urma acestui olis se încheie, între Ocâr- 
muire de o parte și Costache Negruţi, Vasile Alecsandri şi M. 
Kogălniceanu (afunei căpitan) de alta, un contract prin care Gu- 
vernul încredință acestor trei de pe urmă «direcţiunea teatrelor 
francez și român», pe patru ani consecutivi cu începere dela 15 
Maiu 1840. 

Prin acel contract, directorii erau îndatoriți să întreţie, pe lângă 
o trupă de artiști dramatici francezi, a cărei alcătuire eră speci- 
licată cu multă îngrijire şi care trebuiă să joace vodeviluri, comedii 
și alte piese în acest fel, precum și opere cari nu ar aveă mari 
«dilicultăţi» și «o trupă moldovenească» lăsând directorilor facul- 
tatea, să fixeze alcătuirea ei. Cele două abonamente de câte 50 
reprezentații urmau să cuprindă 75 piese franceze și «25 moldo- 
venești». . 

Acestei direcțiuni se datorește înființarea, celei dintâi trupe ro- 
mâne, în cap cu Caragiale care, precum cu. drept cuvânt zice d-l 
Buradă, căruia îi împrumut amănuntele de mai sus, a pus temelia 
teatrului românesc, 
„_Dela 1837 până la 1845 s'au jucat pe scena Teatrului Naţional 
numeroase piese româneșii, cele mai multe traduceri, altele lucrări 
originale; contractul încheiat, la 18 Martie 1840, de Guvern cu 
Iogălniceanu, Alecsandri și Negruţi, prevede, la articolul 5, că piesele 
se vor censură de Secretariatul de Stat sau de delegatul său, totuș 
în dosarele censurii nu se află nimic în privința censurii teatrale 
până la 1845. Și este absolut neîndoelnic că nici o piesă n'a putut fi 
reprezentaţă, fără a fi mai intâiu censurată; hârtiile relative la acea- 
stă censurare trebue să fie rătăcite prin alte dosare. Ele sunt însă 
destul de complecte pentru anii 1845 și 1846. 

Cea, dintâiu, care poartă data de 15 Ianuarie 1845, este o scri- 
soare, mai mult un ordin, prin care Beizadeă D. Sturdza, fiul Dom- 
nului, o trimite Spătarului Spiridon Baldovici, însărcinat cu cen- 
surarea pieselor teatrale, prin care îl învită ca «piesa tânărului 
Bosie pentru benefis», Marco Botzaris, după cenzurare să o tri-
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mită prin autor «și pentru slobozenia ei vom fi noi răspunză- 
tori» (1). 

Rând pe rând vedem pe Baldovici censurând dela PFevruarie 16 
până la Octomvrie 1845 (2), piesele C. C. Alexandru (fără a se 
vedeă numele autorului), Matilda, tradusă de lancu Gane (3) O 
Capodoperă necunoscută (traducere dată în beneficiul autorului 
I. Theodory (4), Călătoria Impăratului Sigismund, Junela lui 
Carol al II-lea, Gemenii din Bergam, Neghina între grâu, Două 
Bilete, Amfitrion și Lazăr Păstorul (5), toate tălmăciri sau loca- 
lizări, 

Activitatea direcţiei teatrului este cu deosebire mare în stagiunea 
1845 — 1846, în care se reprezentă o mulțime de piese, atât de 
trupa franceză cât și de cea românească, din cari iată o listă foarte 
necompletă;: 

Piese româneşti. 

  

O capodoperă necunoscută, Nişte secături de necazuri din 
Călătoria Impăratului Sigismund, vicața omenească, | 
Juneţa lui Carol al II-lea, Răsboiul Slujnicilor, 
Gemenii din Borgam, Mezatul dela St. Pierre, 
Neghina între grâu, Nenorocita păţire a Boureanului, 
Două Bilete, Iașul în Carnaval, 
Amfitrion, Un epizod istorie din vieața lui 
Lazăr Păstorul, Batori, 

Matilda, | O zi de mărire, 
C. C. Alexandru, Un rămăşag sau o intrigă de bal 
Turnul de Nesle, mascat, 

Egumenul de Castoria, Băcălia ambițioasă, 
Abatele de lEpee, Marco Botzaris, 
Margherita, | Rebel sau din două nenorociri cea, 
Margherita de York, mai mică, | 

Doi cumetri sau desrobirea ţiga- Banditul, 
nilor, Hristofor Columb sau Descoperi- 

Fiica lui Dominie, rea lumii celei nouă, 
  
  

(0) Ibid., 1V, 1. 
(2) Ibid., IV, 2. 
'3) Ibid., IV, 3. 
(4) Lbid., 1V, 4. 
(5: Ihid,, IV, 3. 
Analele A, R—Tom. XXÎX.—Memoriile Secţ. Istorice. 2 
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Tribunalul femeilor, Halifax, 
După amiazi, Neajunsul Dilijansului, 
Călușu, Cutremurul de pământ dela Mar- 
Vadră la Teatru Naţional, tinica, 

Piese franceze. 

Lie secret de mon oncle, | Le Commissaire extroardinaire, 
Le violon de l'Opera, Jeanne et Jeanneton, 
D 'Aubign, Casanova ou le fort St. Andre, 
Une idee de medecin, Un souffilet, 
Polly, 

Vedem piese respinse de censură, ca bunăoară piesa franceză 
Madam Peterhoff(1) cawe, zice Baldovici în referatul lui către Pos- 
telnic, «după a mea părere cea dintăi ca una ce privește pe îm- 
părăteasca familie a Rusiei nu se poate învoi» a fi reprezentată pe 
scena teatrului... Altele ca Doi Cumetri sau Desrobirea Tigani- 
lor(2) sunt supuse îndreptărilor censurii înainte de a fi învoite. Iașul 
în Carnaval (3) este oprit până ce se înlocuesc niște cuplete prin 
altele cari obțin învoirea, censurii. 

Dar trupa română eră atinsă și ea de idei subsersive: actorii nu 
numai că rostiau uneori pe scenă frazele suprimate de censură, dar nu 
puteau totdeauna, rezistă ispitei de a face duh şi de a face duh mai cu 
samă pe socoteala Ocârmuirii și a poliţiei. Aceasta, devine un obiceiu 
care face sânge rău Postelnicului. El pe de o parte scrieă, la 28 
Ianuarie, direcţiei Teatrului «că în multe rânduri actorii moldoveni 
au declamat pe ţena treatrului cuvinte și frazuri întregi ce au fost 
șterse de către censură din piesele învoite a se reprezentă și uneori 
au îndrăznit până a-și adăogi ziceri dela sine, urmare ce este cu 
totul vinovată și vrednică de pedeapsă» (4). Apoi Postelnicia, după 
ce pune în vederea. direcției că o face răspunzătoare de ori ce case- 
mene necuviincioasă urmare,» ca pe viitor «de asum înainte rolu- 
rile să se scrie și să se sloboadă de către censură», şi de câte ori 
se va jucă o piesă, «direcția, să aibă a însemnă și numele actorilor 

îi 

  

(1) Ibia., IV, 8. 
(2) Ibid., IV, 9. 
(3) 1bia., IV, 10811. 
(4) Ibid,, IV, 12.
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ce vor jucă în fieștecare rol, ca polrivit cu acea destinaţie să se 
împartă și rolurile.» 

Nemulțumit cu atâta, Postelnicul supuse Domnului, la 30 Marlie 
1846, prin anaforă, măsurile ce le luase (1). Nu vedem nici o re- 
zoluţie Domnească pe acea anaforă, dar, sub data de 14 Noemvrie 
1846, găsim un ofis Domnesc însărcinând pe Postelnicul Petrache 
Asachi, o creatură a Domnului, cu censura pieselor teatrale «ce 
este o lucrare vrednică de o deaproape băgare de samă» (2). 

Prin ofis se recomandă lui Asachi să aibă «de pravăț de a nu 
îngădui tot înțelesul ce ar aduce vro vină către Cârmuire, relighie, 
morală și personalită, având de aproape îngrijire a nu se rosti pe 
țenă emprovizări din partea actorilor și, spre a lipsi tot mijlocul de 
necuviință, toate rolurile pieselor în limba naţională să se scrie supt 
a d-tale priveghere de către înadins slujitor ce am adăogit în statul 
Secretariatului de Stat». 

Este de crezut că Petrache Asachi a fost un censor după inima, 
lui Mihaiu Sturdza și că va [i suprimat fără milă din piesele cei 
se prezentau spre censurare orice aluziune prezentând măcar umbră 
de dușmănie către Ocârmuire și «starea politică din Principat». Dar 
pentru direcţie care acuma, după expirarea întâiului contract, trecuse 
către Beizadeă Neculai Suţu, censorul teatral aveă cusurul foarte ne- 
plăcut de a lipsi foarte des din capitală. Piesele neputându-se 
reprezentă, fără a fi mai întâiu censurate şi censurarea neputându-se 
face de nime altul în lipsa lui, unele reprezentații anunțate de mai 
înainte nu se puteau da, de unde o pagubă însemnată pentru di- 
recţie. 

Vedem pe Beizadeă Neculai Suţu jeluindu-se la April 1847 că, din 
cauza, lipsei din Iași a censorului, «sau pierdut» două reprezentații » 
ceea ce pricinuește direcției o simțitoare pagubă» (3). Iar Postelnicia, 
în urma acestei reclamaţii a direcţiei, o recomandă lui Asachi (4). 
Postelnicia mai judecă în ultimă instanță și neînțelegerile dintre di- 
recție şi autori. Un actor, Sandulache Bonciu, nevoind-a jucă în 
piesa După amiazi, şi fiind pedepsit; pentru acest refuz potrivit re- 
gulamentului, direcţia raportează cazul Postelniciei (5). 

(1) Ibia., IV, 13. 
(2) Ibid., IV, 16. 
(3) Ibid., IV, 33. 
(4) Dia, IV, 24. 
(5) Ibia., IV, 14.
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Tot către Postelnicie vedem că se adresează Filipescu și Ma- 
teiu Milu pentru a se hotări asupra proprietăţii traducerii piesei Jn- 
surățeii sau țăranii (1). Postelnicia numește un fel de tribunal literar 
alcătuit din Gheorghe Asachi și C. Negruţi cari, ascultând părţile, arată 
în hotărîrea lor, că traducerea din piesa, lui serisă, intitulată Luna 
de miere, făcută de Filipescu, care-i dăduse titlul de Doi îmsurăței 
sau Țăranii, fusese cu totul remaniată, ca text și cuplete, de Mateiu 
Milu și astfel jucată pe scenă. Asachi și Negruţi hotăresc deci că 
se găsesc în fața a două lucrări deosebite, aparţinând fiecare altui 
litigant, fiecare fiind deplin stăpân pe traducerea lui (2). 

Ne cuprinde mirarea când vedem mulţimea de piese în limbi străine 
ce se traduceau atât la Iași cât și la Bucureşti și ne dăm seama că 
ne găsim față cu o mișcare culturală foarte vie. Dar eră greu de 
bieţii actori cari necontenit trebuiau să înveţe roluri noue, publi- 
cul ținând ca repertoriul să fie cât mai variat. 

Și această mișcare nu eră mărginită numai în capitală. La De- 
cemvrie 1848, Departamentul din Lăuntru comunică Postelniciei con- 
ținutul unui raport al Isprăvniciei din Bacău, prin care aceasta îm- 
părtășește cererea ce i-a adresat Clucerul Alexandru Vilner să fie 
învoit a da, cu o trupă de tineri, în Bacău, în iarna anului 1848— 
1849, câteva reprezentații teatrale (3). 

Postelnicia răspunse că înainte de ori ce rezultat; urmează ca 
Clucerul Vilner să-i supue deadreptul repertoriul pieselor ce voește 
a reprezentă spre a le puteă censură. lar «după, încuviințarea lor, 
Isprăvnicia are a priveghiă, sub a sa răspundere, a se reprezentă 
întocmai, fără introducere de rostiri lăturalnice .. . » (4). 

Vilner trimise -prin Isprăvnicie un catalog. de nu mai puțin decât 
42 piese, cea cu mult mai mare parte traduceri, ce își propuneă 
să reprezente cu trupa lui de amatori (5). 

Dar se vede că Mihaiu Sturdza, mai ales acuma, după bontul 
din Martie 1848, nu vedeă de loc cu ochi buni înființarea unui al 
doilea teatru, întrun oraș de ţinut, departe de el și care nu l-ar îi 
lăsat să doarmă în pace. Toate piesele alcătuind repertoriul lui Vilner 
lrecuse prin censură și fusese reprezentate la Iași; totuș numai pa- 

  

(1) Ibid, IV. 20 și 21, 

(2) Ibia., IV, 22, 

(3) 1bid., IV, 26 și 27, 

(4) Ibiq., ibid., IV rezoluția. 

(5) Ibid,, IV, 2 şi 29,
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tru din ele și anume: Familia Moronval, Vieaţa jucătorului de 
cărți, Uniforma Feldmarșalului Velington şi Gemenii din Ber- 
gam fură învoite a se reprezentă la Bacău, ca unele «ce nu cuprind 
nimic de impotrivă», iar cât pentru celelalte piese, tmebuința cere a 
a se cercetă (1). 

5. Censura publicaţiilor periodice. 

Intâia publicaţie periodică ce a apărut în Iași a fost Albina Ro- 
mdnească, a lui Gheorghe Asachi, apărută la 1 Iunie 1829 și care, 
precum iese din actele rezumate mai sus, trebue privită ca un ziar 
oficios și subvenţionat de guvernul provizor de pe atunci; am vă- 
zut regulile la, cari îl supusese Kisselev. 

La 1832, dela No. 27 inclusiv înainte, Albina Românească începu 
să aibă un supliment numit Foaie Oficială care conţineă numai 
publicațiuni de ale autorităților administrative, financiare și judecă- 
torești. 

Acest supliment se transformă cu începere de 22 Iunie înainte 
intrun ziar oficial numit Buletin, Foaie oficială, publicat de tipo- 
grafia Albina a lui Asachi pe socoteala Ocârmuirii și cu acelaş con- 
ținut ca ori care altă foaie oficială. 

La 1 Iulie 1838 apăru un alt supliment al Albinei, care trebuiă 
să fie bimensual cu conținut literar, sub nume de Alăuta Româ- 
nească. Nu găsesc în dosarele censurii nimic nici despre această 
publicaţie din care sunt cunoscute numai două numere. 

Bibliografia, publicațiilor periodice a lui Pop mai citează o Alăuta 
Românească ce ar fi ieșit la 1839 sub direcţia lui M. Itogălni- 
ceanu, dar biblioteca Academiei n'o posedă. 

Tot la 1839, prin anaforaoa Sfatului Ocârmuitor din 18 Fevruaric, 
inalt întărită, se înființă Pouia sătească a Principatului Moldovei, 
menită ca prin a ei mijlocire să se facă cunoscute sătenilor toate 
poruncile, povăţuirile ce se slobod pentru împlinirea îndatoririlor le- 
giuite, buna petrecere și pentru îndămânarea locuitorilor. Părintele 
paroh, adică preotul satului, în toate Duminecile, după ieșirea din 
sfânta, Liturghie, aveă să adune pe poporani la un loc cuvenit și să 
cetească în auzul tuturor cuprinderea, acestei foi, pentru ca să înţe- 
leagă fiecare și să urmeze celor poruncite. 

  

(1) Ibi,, IV, 30,
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Această loaie care se tipări și ea la tipografia «Albinei», fu con- 
cesională lui M. Kogălniceanu, de curând întors din străinătate. In 
anul următor vedem Foaia Sătească tipărindu-se în tipografia Mi- 
tropoliei. Dosarele censurii nu conţin nimic despre Foaia Sătească, 
cum nu vorbesc nici de Repertoriul 'Teatrului Naţional din laşi, 
care se tipăriă la «Cantorul» Foaei Sătești şi ale cărui mici fasci- 
cule conțineau câte una din piesele jucate la Teatrul Naţional. 

Ele nu pomenesc nici de Dacia Literară a lui Kogălniceanu, 
apărută la sfârșitul lui Ianuarie 1840 și încelată în vara aceluiaș 
an, la care au colaborat Alecsandri, Kogălniceanu, C. Negruţi, C. 
Stamate, A. Donici, |. Eliad și G. Asachi. 

La 1841 ieșiră din editura Tipografiei Albinei două foi periodice: 
Icoana, Lumei şi Spicuitorul moldo-român. (Le Glaneur moldo- 
valague). Cea dintâi eră o foaie românească, apărând în fiecare 
Duminecă, cu cuprindere de 3 pagine, în format în 40 și ilustrată, 
conținând mai cu seamă descrieri şi ilustraţii despre țeri, orașe, po- 
poare, animale și plante, cu prea puţine articole literare. Eră fără 
îndoeală o excelentă publicaţie populară. Intâiul număr poartă data 
de 29 Septemvrie 1841. Dosarele censurii nu conţin nimic despre 
această foaie până la 21 Noemvrie 1844, când găsim o jalbă a lui 
Asachi către Sscretariaţul de Stat, în care neobositul editor arată, 
că fusese silit să înceteze cu publicarea foii Icoana Lumei la 
încheierea anului 1841, din cauză că cu preţul de 50 lei pe an, 
dat fiind micul număr de prenumeranți și «scumpetea stampelor 
scumpe cari se pot întrebuință numai odată în acea foaie». Insă 
în urma îndemnărilor publicului și a propunerii de a spori preţul 
abonamentului la 60 lei pe an, redacţia, hotărind reinceperea, foii 
cu anul viitor, 1845, cere învoirea Ocârmuirii, făgăluind că va fi 
călăuzită pentru cacea publicare după prinţipiile de cari s'au povă- 
țuit dela început» (1). 

Invoirea cerută îi fu dată și Procopie Florescu, însărcinat cu cen- 
surarea foii care apăru până în anul 1848 (incluziv). 

Spicuitorul Moldo-român eră o revistă publicată de «o soţielate 
de literați», care trebuiă să apară în fiecare lună în fascicole de 
5—6 coale în 80, cuprinzând anticole științifice, literare și indu- 
striale și două limbi, română și franceză. 

Prima, fascicolă, 124 pagine garmond și petit, pe Ianuarie și Fe- 
vruarie 1841 ieși după 10 Martie 1841; pentru luna Martie nu ieși 

  

(1) Tbid., V., 16.
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nicio fascicolă, iar celelalte trei ieșiră la fiecare trilunie cam în 
acelaș volum ca cea dintâiu. Intreprinderea eră deci din cele mai lau.- 
dabile, dar publicul cetitor eră prea puțin numeros pentru a permite 
unei foi de asemenea natură să se susțină; ea încetă cu sfârşitul 
anului 1843. N'am găsit în dosarele censurii nicio mențiune des- 
pre Spicuilorul moldo-român. 

Țara-Românească posedă, dela 1840, un jurnal comercial înti- 
tulat Mercur, jurnal comercial al portului Brăila. Dosarele cen- 
surii ne arată că, la, 1843, se plănuise întemeierea unui organ co- 
mercial și literar la Galaţi. 

Acel ce doriă să-l înființeze eră un Piemontez numit Marius Pietro 
Cugino, a cărui cerere, sub formă de memoriu, adresat Consulului 
Sardiniei la Galaţi, fu transmisă de acest din urmă (pe acea vreme 
avocatul Castellinard), la 14 Septemvrie 1843, Postelniciei spre a 
căpătă învoirea necesară (1). 

In acel memoriu (2), se arată că portul Galaţi, în care intră până, 
la șase sute de corăbii pe an, este chemat a servi de călăuză nu „numai comerţului Moldovei ci și. acelui al TŢerii-Românești. Agri- cultura și comerțul Moldovei nu vor puteă să se folosească de 
legăturile cu străinătatea decât prin mijlocul «unei corespondențe 
mutuale». Asemenea corespondență s'a stabilit în fiecare Stat prin 
o foaie tipărită, ieșind cel puțin odată pe săptămână și purtând titlul 
de Gazetta Commerciale, în care se găsesc preţurile curente ale articolelor importate sau exportate, cantităţile de cereale în depozit, 
încărcările săvârșite, destinaţia lor, cererile din străinătate. Ea «ține 
astfel pe agricultor în curentul operațiunilor comerciale ale por- tului, singurul păzitor al depozitului ostenelilor lui», și este privită pretutindeni ca adevăratul şi singurul protector al agriculturii». 
Aceste sunt temeiurile pe cari Cugino cere Consulului să mijlo- cească dela Ocârmuirea Moldovei învoirea și privilegiul scoaterii 
unei asemenea foi comerciale în Galaţi, în două ediţii, una în limba, «moldovenească» pentru lăuntrul ambelor Principate și alta în limba, italiană pentru străinătate, îndatorindu-se a se supune regulilor în privința, presei, stabilite în Principat. 

Invoirea fu dată, precum dovedeşte nota No. 2903 a Secretariatului 
de Stat către Consulatul «Sardinesc», însă «sub rezerva expresă că această foaie va trată exclusiv numai despre materii de comerţ și 

  

(1) Dia, V, i. 
(2) Ibid., V, 2.
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că va fi supusă, înainte de fiecare publicație, la revizuirea comi- 
siei de censură stabilită în capitală»(1). 

Fie din cauza: acestei de pe urmă condițiuni care, dată fiind lipsa 
de comunicaţie regulată între Iași și Galaţi, întârziă apariţia fiecărui 
număr cel puţin cu o săptămână, fie din cauza că Cugino își dădu 
seama, că cu micul număr de abonaţi pe care ar fi putut contă în- 
treprinderea nu se prezentă ca renumărătoare, se pare că Gazeta 

Comercială nu apăru de astă dată. Bibliografia periodicelor române 
a lui Alexandru Pop asemenea nu ne vorbeşte de loc de ziarul co- 
mercial al lui Cugino. Dar ofisul No. 93 din Noemvrie 1848, prin 
care Mihaiu Sturdza încătușă cu desăvârșire presa, citează ca tipo- 
grafie în ființă la Galaţi acea «a D-sale Marius Petrocuzino, menită 
la, tipărirea Gazetei Danubiene», a cărei censură «este încredinţată 
privigherei Pârcălabului de Galaţi după osebită instrucţie». Pare a 
rezultă de aici că, mai târziu, Cugino făcând din nou demersuri 
pentru ca foaia lui, spre a puteă apare, să se censureze, nu la laşi 
ci la Galaţi, această cerere i-a fost încuviințată. Academia Română 
posedă 1l numere din 1848, iar ea a început să apară la Au- 
gust 1846. | 

Numele lui eră atunci J/ Danubso, Danubiul (2). Eră ebdomadar 
şi cuprindeă articole române, franceze și italiene. Cugino eră redac- 
torul, iar tipografia aparţineă lui Monferrato. In anul următor, 
1849, îl vedem transformat în «Jurnal de Galaţi». 

La 20 Noemvrie a aceluiaș an 1843, vedem pe M. Kogălniceanu, 
Vasile Alecsandri, lon Ghika şi Panaioti Balș, cerând dela Secreta- 
riatul de Stat învoire să publice, cu începere dela 1 Ianuarie 1844, 
«o foaie ebdomadară a cărei tendință va fi numai Ştiinţele și Lite- 
ratură» care «se va tipări supt direcţia răspunzătoare a D-sale 
Panaite Balș, în Iași, la cantora Poaei Sătești.»(3) Ei depuseră, odată 
cu cererea, și un exemplar model de primul număr al Propășiris. (4) 

r 

) Ibid,, V, 4 
) Abinua Românească No. 64 din 15 Aug. 1846. 

(3) Ibid., V, 5. 

(4)
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Semnatarii cererii, tustrei tineri, erau suspezţi Ocârmuirii lui 
Mihaiu Sturdza ca partizani de idei nouă; censura care se arătase 
destul de blajină către Spicuitorul lui Asachi, fu neîndurată către 
acești patru bonjuriști. Exemplarul model al Propășirii fu foarte 
maltratat de Postelnicia, Moldovei. 

Mai înainte de toate titlul fu găsit incompatibil cu buna ordine 
ce trebuiă să domnească în Principat; se vede că Ocârmuirea 
lui Mihaiu Sturdza găsiă starea de lucruri de atunci atât de per- 
fectă, încât ea nu aveă nevoie să se mai îmbunătăţească: nu numai 
ori ce idee de propășire îi păreă subversivă, dar chiar acest cu- 
vânt aveă în urechile ei un sunet primejdios. In loc de numele 
propus, se impuse de către censură acel de Foaie Stiințifică şi Lite- 
rară (1). 

Apoi, din articolul prospect dela început, censura şterse mai bine 
de o treime; întâiu tot începutul care sună astfel: 

«Românii au început a preţui facerile de bine a publicităţii. Deo- 
sebite foi politice și literare, supt deosebite numiri și cu deosebite 
tendințe sau înființat în tustrele provincii a vechii Dacii. Piește 
care din ele își împlinește scopul mai mult sau mai puţin; însă 
toate au greșeala capitală că prea, se îndeletnicesc cu cele din afară 
și prea puţin cu cele din lăuntru. Cele politice cuprind numai un 
extract uscat a întâmplărilor de zi, scoase din jurnaluri străine și 
cari multe nau cel mai mic interes pentru Români; cele literare 
nu _se ocupă pentru cele mai multe dăți decât cu literatura uşoară 
a lrancezilor şi a Germanilor, rareori de cuprind un articol ori- 
ginal românesc, mai rareori încă un articol de ştiinţe sau de inte- 
resuri a ferilor noastre. Lipsa dar a unei foi care, lăsând de o parle 
toate noutăţile din afară și discuțiile politicei de zi, precum și toate 
acele traducţii de anecdote franțuzești şi nemţești, s'ar îngriji numai 
cu adevăratele interesuri materiale și intelectuale a Românilor, lipsa 
unei asemene foi publice, zic, este obştește simțită. Această lipsă, 
intr atât în cât împrejurările din afară o vor iertă, se va sili a o 
împlini Propășirea». 

Nu ştim dacă, chiar censura rusească de pe vremea lui Neculai 
Pavlovici ar fi găsit ceva de obiectat împotriva acestor rânduri. 

Apoi censura lasă neatinse următoarele cuvinte: 
«Lepădând din coloanele sale tot ce se înţelege sub strânsul cuvânt 

de politică, neocupându-se nici cum cu discuţiile și noutăţile politice 

(1) Apendice V, 5, 6.
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din afară și din lăuniru, precum și cu întâmplările zilei, izgonind 
ori ce traduceri din scrieri străine, cari neavând nici un interes 
pozitiv pentru noi nici nu ne pot îmbogăţi literatura, foaia noastră 
nu va coprinde decât compuneri originale românești împărţite în 
secţii...» Aici sunt bastonate două rânduri în cuprinsul următor; 

«]. Științele exacte, 2. Științele morale şi politice și 3. literatura 
românească, silindu-se prin toate aceste a, deșteptă un interes mai 
viu pentru știință și nație». 

Ne întrebăm uimiţi: ce păcat oare să aibă această enumerajție 
a obiectelor cu cari revista, aveă să se ocupe pentru a fi desfiin- 
țată? Să fie oare cuvintele «ștințele morale şi politice» sau acel 
de nație, cauza acestei execuţii? apoi aceeaș enumeraţie, desvoltată 
în paragrafele următoare, este tratată mai cu cruţare, censura, șter- 
gând numai printre obiectele de cari revista făgăduiă că are să 
se ocupe «comentarele asupra codicilor de legi a Valahiei și a Mol- 
dovei, lipsile şi îmbunătățirile driturilor civil și penal, precum şi ur- 
mătoarele» și în sfârșit, felurite articole de un interes social, precum 
despre învățătura publică, despre reforma temniţilor, ș. a. 

Apoi, mai departe, inlocuește cuvintele «răspândirea ideilor și 
literaturii naționale» prin «răspândirea cunoștințelor și literaturii». 
Hotărit că Ocârmuirii lui Mihaiu Sturdza nu-i plăceă să aibă lumea 
idei!. 

Al doilea articol tratând despre Uwirea Vămilor între Moldova 
” și Valahia și datorii, fără, îndoeală penei lui Ion Ghica, fu ba- 

stonat dela început și până la sfârșit. Şi să se noteze că idea 
unirii vamale între amândouă Principatele, emisă în 'Țara-Romă- 
nească de Barbu Știrbeiu, fusese bine primită de guvernul lui Mihaiu 
Sturdza. Examplarul tip, ciuntit de censură, mai cuprindeă, sub titlul 
de Călugărul şi Pistolul, un fragment dintr'o călătorie la muntele 
Ceahlău de Alecsandri, o mică novelă a lui Kogălniceanu intitulaţă, 
Un vis al lui Petru Rareș şi tabula Păstorul și Tintarul de A. 
Donici. 

Inţăiul număr al Propășirii ieși la 9 Ianuarie 1844. Spaţiul rămas 
liber prin suprimarea unei părți din articolul prospect și a acelui 
despre unirea, vamală fu înlocuit printw'un articol al' lui Panaite 
Balș intitulat Despre Ministerul Public și a unei scrisori a lui Cos- 
tache Negvruţi Despre limba românească. Fabula lui Donici, care 
termină exemplarul model, ne mai găsind loc în acest număr, apăru 
în No. 2 dela 16 Ianuarie. În acest al doilea număr găsim un articol
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al lui Ion Ghica: Pusemnări asupra învățăturii publice și Ve- 
neția de C. Negri. 

Este de observat că pe prima pagină a revistei, locul ce fusese 
ocupat, în exemplarul tip, de titlul Propășirea, rămase gol, cuvintele 
Foaie științifică şi literară rămânând scrise cu caractere relativ 
foarte mici. 

Foaia numără pintre redactorii ei pe toţi intelectualii acelei vremi: 
Kogălniceanu, Alecsandri, C. Negruţi, Ion Ghica, A. Donici, P. Balș, 
C. Negri, D. Ralet, D. Bolintineanu, I. lonescu, C. Boliac, Gr. Ale- 
xandrescu, N. Bălcescu, Aristia şi alții. Cu asemenea redactori re- 
vista aveă toți sorții pentru o strălucită izbândă pe terenul cultural 
și nu este nici un temeiu de a crede că ea nu ar fi urmat până 
în zilele noastre, dacă spiritul îngust, bănuitor și fricos de lumină 
al regimului regulamentar, sub care lânceziă Moldova atunci, n'ar 
fi pus cu o mână brutală capăt existenţei sale. 

oaia, privită cu ochi răi de Ocârmuire dela început, i se mai 
făcuse neplăcută prin articolele lui Ion Ghica asupra Invățămân- 
tului public. Incă dela 30 Martie 1844, Epitropia Invăţământurilor 
Publice, în urma înaltei» încuviințări, scrisese la litografiile și 
tipografiile din capitală «a nu primi din partea, corposului acade- 
mic spre lipărire nici un articol sau carte afară de a fi mai înainte 
autorizat de Epitropie» (1). Măsura eră vederat îndreptată în contra 
iui lon Ghica care eră profesor la Academia Mihăileană. Ea nu-l] 
împiedică să reieă, în numerele 24 şi 25, șirul articolelor sale asu- 
pra învățământului și să se ocupe de școalele normale și sătești. 

Foaia fu suprimată la 11 Noemvrie 1844 (2) şi, ceeace este cu- 
rios, temeiul de căpetenie invocat de Sfatul Ocârmuitor pentru în- 
cetarea ei, este novela Toderică a lui C. Negruţi, care se sfârșise 
în numărul dela 2 Aprilie! Boierilor Sfatului Ocârmuitor le trebuise 
mai bine de șapte luni pentru a luă cunoștință de acea biată no- 
velă și a se pătrunde de primejdia tendinţelor ce se vădeau într'insa! 

Este însă de mirare faptul că printre subscriitorii jurnalului prin 
care Foaia este suprimată și Spătarul C. Negruţi izgonit din ca- 
pitală și exilat la moșia lui, eră şi Logofătul Alecu Ghyka, tatăl 
Domnului dela 1849—1856, care eră privit de toţi şi cu drept cu- 
vânt ca capul boierilor prielnici ideilor nouă și aspiraţiunilor naţio- 

(1) Ibid., V, 9. 
(2) Ibid,, V, 8.
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nale. Și Foaia ştiinţifică și literară, atât ca fond cât și ca formă, 
eră atât de moderată! 

Tot la sfârşitul anului 1843, Doctorul C. Vârnav, căruia i se 
încredințase de călre Mihaiu Sturdza catedra de Medicină poporană 
de curând înființată la Seminarul dela Socola, prin jalbă adresată 
însuș Domnului, ceru învoire să înfiinţeze «o foaie periodică intitu- 
lată Prietenul Sănătăţii și al Economiei, care să cuprindă povă- 
țuiri atât pentru păstrarea sănătăţii cât și pentru ferirea și vinde- 
carea, boalelor obișnuite în pământul acesta». Această foaie, în min: 
tea, întemeietorului ei, eră menită să servească mai ales absolven- 
ților Seminarului dela Socola cărora «prin cetirea ei, după ce se 
orânduesc preoți prin târguri și sate, li sar împrospătă și li sar 
întipări mai bine cele învăţate, ar înaintă și ei potrivit cu propă- 
șirile acestui ram al învățăturilor publice și cu îmbunătățirile ce expe- 
riența ar introduce şi prin urmare sar face mai vrednici posturilor 
și mai folositori turmelor cari li s'au îricredințat». 

Arată că «și pentru toți aceia cari știu carte şi, departe de un 
doftor, sunt, siliți a-și încredință sănătatea, unei babe sau unui MOȘ- 
neag.... va fi foaia aceasta un adăpost mântuitor.» 

l'oaia «unind cu ramul sănătăţii și ramul economiei, calea în- 
floririi unui Stat și dorul Inălţimii Voastre pentru neam și ţară» 
va, fi de cel mai însemnat folos(1). 

La jalbă eră anexat și un program manuscris al cuprinderii, 
împărțită în trei părţi: 

A. Foaia Sănătăţii, B. Foaia Economiei și C. Varietăţi. Intăia 
rubrică aveă să cuprindă articole de a) Igienă și Dietetică, b) Me- 
dicină poporană, c) Anatomie și Fiziologie, d) Foroiatrie, e) Zooia- 
trie. A doua rubrică aveă să cuprindă a) Economia casei, b) Eco- 
nomia, țeri (2). 
„___Invoirea fu dată(3) și revista începu să apară la 1 Martie 1844, 
în format în 180 și tipărită la Tipografia Albinei, titlul il schimbase 
în acel de Povățuitorul Sănătăţii. 

Intreprinderea eră din cele mai laudabile, dar date fiind puterile 
de care redacţia, puteă dispune atunci și numărul minim al prenu- 
meranților, eră dela, început osândit la, o grabnică încetare. 

Dela ieşirea ei și până în primăvara anului următor, 1845, ieși 

(1) Ibid., V, 10. 
(2) Ibid., V, 11. 
(3) Ibid., V, 12, 13, 14 şi 15.
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destul de regulat odată la două săptămâni. Colaboratorii cei mai 
obişnuiţi ai întemeietorului fură Teodor Codrescu și lon Ionescu: 
acest din urmă pentru articolele relative la gospodăria pământului, 
din cari unele sunt foarte bune și alcătuite într'o formă, potrivită 
cu gradul de cultură al prenumeranţilor. «Ramul Sănătăţi» este 
mai slab, alcătuindu-se mai ales din doftorii băbeşti cari cred că 
vor fi avut efect mai mult prin mijlocul suggestiunii decât prin efi- 
cacitatea lor reală. Lipsesc mai ales articole bune asupra igienii, 
de altminterea lucrul este destul de firesc, căci igiena a devenit o 
știință, mai ales în vremile din urmă. 

Cu toate că ultimul număr din anul 1 al acestei reviste promite 
că ea va începe a apare din nou la 1 August următor, nam dat 
nicăire de urma, vreunui număr din anul al doilea. 

Dosarele censurii nu mai vorbesc de înființarea altei reviste pe- 
riodice până la 6 Martie 1848, când găsim o cerere a aceluiaș 
Dr. Vârnav care înființase Povăţuitorul Sănătății, prin care arată, 
că «Soțietatea de medici şi naturaliști din Prinţipat, în dorința de 
a da în tipar o foaie periodică pentru ştiinţele naturii, cultura pă- 
mântului și negoţ, roagă pe cinstita Postelnicie a încuviinţă această 
a ei dorință şi a porunci totodată țenzurarea numărului întăiu care 
se și alăturează»(1). 

Incuviinţarea fu dată de Marele Postelnic la 9 Martie, însărci- 
nându-se cu censura exemplarului depus Spătarul Polizo care re- 
feri, în aceeaș zi, că foaia «nu cuprinde nimic împotrivitor». 

Totuș este probabil că, dintr'o cauză sau alta, foaia nu ieși, căci 
nicăirea nu s'a putut găsi vreun exemplar dintr'însa. "Tocmai la 1851 
vedem ieșind, tot sub direcţiunea, sârguitorului Dr. Vârnav, Foaia 
Soțietăţii de medici și naturaliști din Principatul Moldovei. 

I. Censura ziarelor. 

Buletinul şi Foaia Sătească, fiind niște foi oficiale, destinate a 
răspândi numai publicaţiile autorităţilor, Albina Românească ră- 
mâne singura foaie politică înființată în Moldova în tot timpul Domniei 
lui Mihaiu Sturdza. In partea întăiu a acestui studiu sa văzut că - 
și ea nu puteă să fie decât o anostă și sarbădă fițuică oficioasă, 
strinsă de Kisselev, cum am văzut, într'o adevărată cușcă de fier. 

Este puţin probabil să se fi încercaţ în acest răstimp înfiinţarea, 

  

(1) Did., V, 17.
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vreunui nou ziar poliţie; în dosarele censurii nu vedem nici urmă 
de asemenea năzuință care, dacă sa produs, a trebuit sigur şă fie 
la moment înnăbușită de Ocârmuire. 

Ziare străine se primiau însă în laşi încă înainte de 1828, mai 
ales de Consulii străini, dar și de către boieri. 

Cele din Petersburg (în limba franceză) nu aveau aproape nici 
un abonat și sosiau prin poșta, rusească, la Consulatul rusesc. Cele 
franceze și germane erau aduse de poșta austriacă care făceă odată 
pe săptămână serviciul între Cernăuţi și Iaşi; biuroul ei se află la, 
Aghenția c. c. Limba germană fiind mai puţin răspândită decât 
cea franceză, numărul Moldovenilor abonaţi la ziare germane eră 
cu totul neinsemnat; în schimb însă colonia germană și mai ales 
cea austriacă erau relativ numeroase şi cuprindeau în sinul lor 
oameni culți: medici, spițeri și profesori, cari aproape toţi erau abo- 
naţi la câte o gazetă din ţara lor de origine. Regimul la care eră 
supusă presa germană între 1832 și 1848 fiind însă aspru și cât 
de puţin liberal, Ocârmuirea Moldovei nu se prea îngrijiă că ele 
vor lăți în ţară idei subversive. 

In schimb însă gazetele din Franţa erau hotărit rău văzute. 
Y'rancezii, spre marea mâhnire a împăratului Neculai, izgonise pe 
craiul lor legiuit și noua, Crăie, în care presa eră aproape cu desăvâr- 
șire liberă, împrăștiă în lume «prințipurile» cele mai nelegiuite. Şi 
ceeace eră neplăcut Rusiei, vrând nevrând trebuiă să fie neplăcut 
și lui Mihaiu Sturdza. Aceste ziare erau aduse în lași de poşta au- 
striacă, la Aghenția c. c. și se distribuiau abonaților de biuroul 
poștal al Aghenţiei. Ocârmuirea n'aveă deci nici un control asupra 
distribuirii lor. Nu-i prea dădeă mâna să întrebuințeze intimidarea 
pentru a împiedecă abonamentele, căci abonaţii, aproape toţi boierii 
mari, cu vază și cu avere și cari se cam priviau ca deasupra le- 
gilor, făcute numai pentru oameni săraci sau de rând, nu sar [i 
intimidaţ. Insă ea aveă măgulirea ca acele abonamente, fiind făcute 
de Agenţie la biuroul poștal central din Viena, nu eră primejdie 
că acesta să facă abonamente pentru ziarele inaintate din Franţa, 
aspru interzise in monarhia habsburgică. Totuş multe chiar din cele 
procurate de biuroul central din Viena erau departe de a fi bine 
văzute de Ocârmuirea Moldovei. 

Mai târziu ziarele străine începând a da librarilor din Iaşi comi- 
sioane asupra abonamentelor făcute prin ei, librarii ademeniră pe mulţi 
să se aboneze prin intermediul lor. Ziarele din această categorie 
sosiau prin poșta austriacă la Zurin, de unde le ridică un comisio-
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ner (M. Wiittner) din Mihăileni și le expediă la Iași prin Carvasară 
(vama). Se înțelege că pe această cale se puteau strecură numai 
ziare tolerate de Ocârmuire. 

Astfel se urmă până la 1848, Ocârmuirea fiind, vrând nevrând, 
silită să privească cum intrau în țară, prin biuroul poştal dela 
Agenţia austriacă, unele foi a căror tendințe nu-i puteau fi decâl 
puțin plăcute. Agentul austriac, Cavalerul de Eisenbach, eră un om 
paşnic și foarte împăciuitor, doritor să mănţină cu Guvernul Mol- 
dovei relaţiile cele mai bune, dar totodată un om care înclină spre 
ideile nouă. 

Indată după încercarea rău chibzuită dela Martie 1848, vedem 
relațiunile până atunci prietenești ale Ocârmuirii Moldovei cu lisen- 
bach tulburându-se din cauza unei foi românești dela Brașov. 

Gazeta de Transilvania, care își începuse existenţa la 1 Ianuarie 
(st. n.) 1848, găsise dela început abonaţi în Moldova. Aproape fie- 
câre număr din această foaie cuprindea câte o corespondență din 
lași sau din București. La, început aceste corespondențe sunt alcă- 
tuite intr'un spirit cu totul binevoitor pentru starea lucrurilor în 
liinţă, în Principate : se vorbește de Domni cu cel mai mare res- 
pect. Proclamaţia partidului naţional este întradevăr salutată de 
Gazeta de Transilvania cu eniuziasm, în numărul dela 12 Aprilie, 
dar mi se pare că acest entuziasm se datorește mai cu samă pă- 
rerii greșite răspândite în Brașov, cum că manifestul eră opera, 
nu numai a partidului naţional, ci și a guvernului. Coresponden- 
țele următoare sunt hotărit favorabile Domnului, autorul lor se 
arătă mulțumit de înăbușirea răscoalei Și critică purtarea tinere- 
tului răsvrătitor. Dar de odaţă lucrul se schimbă; numărul Gazetei 
din 29 cuprinde un prim articol întitulat: «Protectoratul rusesc în 
Moldo-România», în care se denunţă, întradevăr în cuvinte cuviin- 
cioase, dar în chipul cel mai energic și cel mai categoric purtarea, 
Rusiei față de Principatele Române dela început și până în pre- 
zent. Amestecul Consulilor ruseşti în ocârmuirea internă a Princi- 
patelor este mai cu seamă denunţată şi înfierată în chipul cel mai viu. 

Când acest număr, cuprinzând acest articol sosi în Iași, atât Domnul 
cât și miniștrii lui fură cuprinși de spaimă. Un ziar străin judecând 
purtarea Curţii protectoare și ponegrind-o se împrăștiase în ţară, 
și acest ziar fiind tipărit în limba română puteă fi cetit nu numai 
de boieri ci și de prostime! O asemenea îndrăzneală nu puleă fi to- 
lerată, căci pe lângă că eră o nouă îndemnare la necuviință căţre 
treptele de jos, apoi îngăduirea ei de către Domn și Ocârmuire 

Analele A. R.—Tom. XX1X—Memoriile Secț. Istorice. 3
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puneă în primejdie reputaţia de credință a acestora către Augustul 
Protector, 

Secretariatul de Stat trimise, la 12 Maiu 1848, lui Eisenbach o 
notă (1) în care îi arătă că «Gazeta de Transilvania își deschide 
coloanele la niște publicaţii ingrijitoare pentru liniştea, și buna, stare 
de cari Principatele n'au încetat să se bucure până astăzi . . . Gu- 
vernul 'Țerii-Româneșşti, având interes ca în mijlocul poporului ce-i 
este încredințat, să domnească o pace salutară, a oprit intrarea, po- 
menitei foi în oblăduirea lui. Aceleași înconveniente se simt și în Mol- 
dova,. S'a băgat de seamă că Gazeta de Transilvania publică articole 
incompatibile cu condiţiunile existenței politice a acelui Principat și 
aceste publicaţii trebue cu atât mai mult să ceară neadormita pri- 
veghere a Ocârmuirii locale, cu cât sunt alcătuite în limba, ţerii şi 
pot cu mai mare ușurință să lățească în deobște idei și principii 
subversive». 

Postelnicul (2) cere. deci în numele Domnului ca Agentul, pe de- 
  

(DVI. | 
(2) Iată numele tuturor Postelnicilor dela 1852 până la 1859: 

  
  

  

  

        
  

  

    

  

Data intrării în funoţione Data ieşirii din fanețiune 
= NUMELE ȘI PRONUMELE > 

= Luna a POSTELNICILOR = Luna a 
= 2 = < N = SI 

Guvernul provizor rus 

1832] Ianuarie 1] Postelnicul N. Canta (Cantacuzin) [1832 Aprilie 128 
1832! Aprilie * Beizadeă N. Suţu. .....,... 1834 Iulie 15 

Domnia lui DMihaiu Sturdza (dela 16 Iulie 1834) 

1834) Iulie [16] Beizadeă N. Suţu, (urmează) .. . . . [1837| Septemvrie 113 
1837| Septemvrie [14| l.ogofătul C. Catargiu ivremelniceşte) . 1838| Aprilie 7 
1838! Aprilie 8| Beizadeă N. Suţu (din nou). Dela 28 Dec. 

1838 și până la 20 Dec. 1839 şi dela 
20 Fevruarie 1840 până la 14 Oct. 
1840 Beizadeă N. Suţu fiind împiedicat 
de boală de a funcţionă, a fost înlocuit 
cu toate drepturile, chiar de aluă parte 
la deliberările sfatului, de fratele său 

| Beizadeă Iorgu Suţu, deși nu eră şef 
| al acelui Departament          
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o parte să comunice «redactorului pomenitei foi, ca el să aibă a sus- 
pendă trimiterea, ziarului său în Moldova, unde intrarea îi va fi de 

  
  

  

  

  

    

    
  

  

      

  

  

  

  

  

  

| Data intrări în faneţiuue Daia ieşirii din funcţiune 
= === NUMELE ŞI PRONUMELE === 

= Luna la POSTELNICILOR = | Luna | a 
= 2 = = 

| i 

1840| Oetomvrie 15| Vornicul Th. Balș... .. . . . [1842| Noemvrie 11 
1842! Noemvrie 12| Hatmanul Gr. Ghyka ....... 1843| Iulie 17) 
1843! Iulie 19| Vornicul Th. Balș (din nou). .... 1844| August 14 
1844] August 16| Hatmanul N. Mavrocordat (vremelnic) [1847] Decemvrie 14 
184| Decemvrie 15| Vornicul Alecu (Coco) Sturdza, 1848| Martie 29 
1848; Martie 30| Postelnicul V. Beldiman .. 1849! Iunie 2] 

l | 

Domnia lui Grigore Ghyka (dela 22 Iunie 1849) 

1849) Ianie 122] Vornicul Al. Sturdza (din nou) . . . [1851] Noemvrie 7 
1851] Noemvrie 8| Vornicul Răducanu Roset. ...... 1852| Iunie 14 
1852! Iunie 15| Beizadeă Costache Ghyka . ...... 1853| Martie 22 
1853| Martie j23 Beizadeă Ion Gr. Ghyka (locţiitor) 1853! Octomvrie 22 

Guvernul Provizoriu rusesc (dela 1 Oct. 1853) 

183| Octomvrie 23] P. Mavrogheni, Ministru la Lucrări 
Publice ad-interim.. . , . . . . . [1854| Fevruarie 14 

1854| Fevruarie 15| Vornicul Al. Sturdza a 3-a oară , . . [1854| Octomvrie 31 

Domnia din nou a lui Grigore Ghyka (dela 1 Noemvrie 1851) 

1854! Noemvrie ! 1] Beizadeă C. Ghyka (din nou) 1856| Ianuarie 24 
1856| lanuarie 95). A. Cantacuzin  . ..... 1856| Martie 5 
1856! Martie 6] Beizadeă Î. Gr. Ghyka (din nou) a demi- 

sionat în urma abâicării lui Gr, 
Ghyka. .. cc... .. 1856| Iulie 2 

1816| Iulie 3| ldem provizoriu până la numirea u- 
nui titular, cc... 1856| Iulie 15 

Căimăcămia 'Ph. Balș (dela 16 Iulie 1856) 

1856] Iulie. 16| Vornicul Al. Sturdza a 4-a oară . . , [1857 Fevruarie 23 
1857| Fevruarie 24] Directorul Aga Alecu Fotino ad-in- 

terim cc... cc... . 1857| Martie 7   
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astăzi înainte închisă», iar pe de alta să «dea ordin biuroului poștal 
a nu mai distribui foaia abonaților». 

Eră iertat până la un punct ca Postelnicia Moldovei să nu știe 
că Consulii unui Stat n'au a transmite redactorilor ziarelor din ţara 
lor ordinele guvernului ţerii unde sunt trimiși, dar este de mirare 
ca un om bucurându-se de cultura şi experiența lui Mihaiu Sturdza, 
să fi învoit trimiterea unei asemenea note. Dar abiă trecură două- 
zeci și patru de ceasuri și Agentul primi alta cu cuprins și mai 
ciudat (1). 

Postelnicia, împărtășiă, Agenţiei că «câteva persoane împrăștiind 
vorba că Căminarul N. Istrati ar fi autorul articolelor publicate în 
ultimele numere ale Gazetei de Transibania și mai cu seamă în 

      

  

  

  

  

  

      
  

    

Data intrării în funcţiune Data ieșirii din funeţiune 
—— NUMELE ȘI PRONUMELE ——; 

= Luna la POSTELNICILOR = | Luna |£ < £ 3 | N N < 

Căimăcămia lui N. Vagoride (dela S$ Martie 1857) 

1857] Maztie 8] Pastelnicul Panait Balş. .,.... 1857] Iunie 1 1857] Iunie 8] Directorul Ministr. Aga Alexandru Fo- 
tino ad-interim .. .,...., 185|  Oetomvrie 6 18571 Octomvrie 7| Vornicul |. N. Camtacuzin. ,.... 1858|  Octomvrie [23 

Căinăcămia de trei - 

1858|  Octomvrie 124] Vasile Alecsandri provizoriu . . . . [18591 Ianuarie 14 

Domnia lui Cuza dela 5 Ianuarie 1859. 

1859 Ianuarie 15] Vasile Alecsandri definitiv, demisionat 
la 2 August, a gerat provizoriu până 

| la 9 Noemvrie, fiind înlocuit ca, Mini- _ , stru ad-interim de Panait Donici . [1859 Noemvrie 9 1859]  Noemvrie  (10|Grigore Balș. 1860| Martie 13       
(1) Ibid,, VI, 2.
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cel dela 29 Aprilie, articole cari au făcut de neapărată trebuință 
prohibiţiunea acelei foi în Moldova, Ocârmuirea a supus pe zisul 
Căminar Istrate unui aspru interogator». Căminarul sa apărat de 
orice participare la pomenita, publicaţie, totuș, pentru ca să înceteze 
orice bănueală și ca guvernul să fie pus în cunoștința curatului 
adevăr, Postelnicul roagă pe Agent ca, prin mijloacele ce le va crede 
mai cuvenite, să învite pe însuș redactorul pomenitei gazete a măr- 
turisi pe onoare care este numele adevăratului autor al acelor articole. 

lisenbach răspunse a două zi la amândouă comunicările Postel- 
niciei (1). In cât priviă pe cea dintâiu, Agentul arătă că a adus în- 
dată, cererea Secretariatului de Stat la, cunoștința guvernului său 
«care fără îndoeală va, ști să aprecieze competenţa și dreptul gu- 
vernului Domnesc de a opri intrarea oricărei foi străine în Moldova, 
îndată ce i se pare că ea nu se poate împăcă cu condițiunile exi- 
stenţii politice a acestui Principat. Agenţia însă nu are nici o re- 
laţie cu redacţia pomenitei foi, nu are nici măcar cea mai mică 
putere asupra ei, nu sa silit nici odată să-i procure abonaţi și s'a 
mărginit numai să distribue foile sosite prin biuroul de postă al A- 
genției, astfel cum se urmează peste tot locul. 

Insă până la sosirea rezultatului demersului făcut de Agenţie în 
urma, cererii Postelniciei pe lângă Guvernul c. c., Agenţia nu poate 
refuză, să distribue destinatorilor foile în limba română, al căror a- 
bonament l-au plătit pe şase luni înainte, oprirea lor în Moldova 
fiind necunoscută până atunci atât Agenţiei şi redactorului foii cât 
și abonaților. 

lar la a doua notă, Eisenbach răspunde că, după credinţa, lui, re- 
dactorul foii nu va consimți nici odată să răspundă la întrebarea 
ce o pune Secretariatul și că, după legile astăzi în vigoare, nu poate 
fi silit la o asemenea mărturisire. 

De voie sau de nevoie, ocârmuirea Moldovei fu silită să se resem- 
neze și saștepte răspunsul dela Viena și, spre necazul ei, să pri- 
vească cum Gazeta de Transilvania urmă să fie împărțită abona- 
ților prin biuroul Agenţiei. 

In curând însă Posletnicia avu prilej să s'adreseze cu o nouă jalbă 
către Lisenbach; de astă dată răul de care se plângeă veniă din 
Bucovina. In această bucăţică deslipită din Moldova se strânsese 
un număr însemnat de Moldoveni fugari, implicaţi în evenimen- 
tele dela Martie. C. Negri, Alexandru Cuza, Manolache Epureanu, 

(1) Dia, VI, 3.



38 RADU ROSETTI 368 
  

Mihaiu Kogălniceanu, Vasile Canta, Gheorghe Sion, Gheorghe Radu, 
îraţii Cazimir, găsise aici un adăpost teafăr, cu atât mai plăcut, cu 
cât eră aproape de granițele țerii. Guvernul provinciei nu făcuse 
nimic pentru a impiedecă intrarea lor și ei găsise printre Românii 
bucovineni o primire cu totul frățească. Ei se puseră aici pe lucru 
și, folosindu-se de atmosfera de libertate care, în urma evenimen- 
telor recente dela Viena, plutiă până în provinciile cele mai depăr- 
tate ale monarhiei habsburgice, tipăriră numeroase scrieri prin cari 
se denunţă regimul de jaf şi de corupţiune adâncă sub care se află 
Moldova; se înţelege că, în aceste scrieri, persoana Domnului departe 
de a fi cruțată, eră atacată cu învierșunare. Aceste broșuri fură, tri- 
mise prin poșta austriacă, nu numai la toţi cunoscuţii pribegilor, 
ci însuș Domnului. 

Secretariatul de Stat fu îndată însărcinat să semnaleze faptul 
Agenţiei austriace. In nota sa (1), Postelnicul arată că «Înălţimea sa 
fusese cu atât mai dureros afectată, cu cât tocmai presa unei pro- 
vincii megieșite, prietenă şi legată cu Moldova prin legături pe cât 
de multiple pe cât erau intime, se pusese în slujba patimilor câtorva 
oameni perverşi, spre a lăţi în Principat calomnii odioase prin însuș 
organul Agenţiei I-le și R-le». Postelnicul urmă cerând ajutorul 
Agenţiei pentru a obţineă pedepsirea acestor indivizi «cari au orga- 
nizat în Statele Impărătești niște biurouri de publicaţii calomnioase, 
jienitoare pentru liniștea, Moldovei și cari prevestesc hotărirea lor 
de a urmă și pe viitor odioasa lor întreprindere». Dacă, în vremile din 
urmă presa devenise liberă în Austria, această libertate eră relativă 
numai la opiniile în materie politică și nu la defaimările îndreptate îm- 
potriva, persoanelor; «autorii și ediţorul scrierilor pomenite sunt îndoit 
de vrednici de pedeapsă, căci dacă sar învoi ori cui să nu ție seamă 
de respectul datorit persoanei ocârmuitorilor, dacă aceştia ar fi daţi 
pradă bârfelii și batjocurii, aceasta ar însemnă a autoriză scandalul și 
a încurajă imoralitatea printr'un exemplu pernicios care, mai târziu 
sau mai de vreme, ar atrage după sine disolvarea, societăţii». Agenţia 
€. 6. își putuse da seamă de sforțările făcute în totdeauna de Guvern 
spre a împiedecă ori ce atingere la demnitatea persoanelor şi la res- 
pectul datorit caracterului lor. Cere ca «pe de o parte asemenea 
scrieri să nu mai fie pe viitor tipărite de tipografiile din Austria, 
să nu mai fie primite de biuroul de poștă din Cernăuţi, iar pe de 
alta ca autorităţile Impărăţiei să iea măsuri pentru înfrânarea sau 

(1) Ibid., VI, 4.
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extradarea acestor bârfitori cari sunt: Gheorghe Radu, Gheorghe 
Sion, Vasile Canta, Vasile Alecsandri, semnatari ai acestor libele, 
precum și frații Petrache și Constantin Cazimir, toți Moldoveni cari 
au trecut granița după ce au încercat să tulbure liniştea publică în 
Moldova.» 

La această notă, Eisenbach răspunde (1) că o va supune Guver- 
nului său spre a o luă în cea mai de aproape considerare. 

Dar criza prin care treceă pe atunci Imperiul austriac nu per- 
miteă Guvernului său să se ocupe cu lucruri de atât de mică impor- 
tanță; Mihaiu Sturdza nu obţint nici un rezultat la cererile lui, 

La lunie izbucnise mişcarea din Țara-Românească, mult mai bine 
și mai serios chibzuilă și pusă la cale decât cea întreprinsă de 
diletanții dela lași. Ea nu fu o răfueală între Domn și parle din 
boierime, ci o mişcare care pătrunse adânc în păturile țărănimii, 
Guvernul rusesc care nu așteptă decât un pretext pentru a inter- 
veni iar în Principate, ocupă Moldova și Domnul fu invitat a se 
înțelege cu comandantul trupelor de ocupaţiune, cu generalul Liiders, 
în privința măsurilor trebuitoare pentru asigurarea, ordinei în țară, 
și ferirea acesteia de propaganda revoluționară, 

La 4 Septemvrie 1848, girantele Consulatului rusesc din Iași, 
Tumanski, comunică Postelniciei (2) că generalul-leitenant Moller, 
însărcinat cu păstrarea ordinei în Moldova,(3) primise dela Liiders 
înştiinţare că curzitorii răsvrătirilor în Prințipatul Moldovei și 
Valahiei, ajută lăţirii aici a nepriincioaselor cărţi și jurnaluri scrise 
în duh răsvrătitor împotriva, sfintelor canoane a credinţii și a ve- 
chilor temelii pe cari este așezată, obșteasca bună fericire.» 
Împăratul poroncise ca Consulatul să se înțeleagă cu Ocârmuirea, 

Moldovei «pentru a se înființă în Prinţipat o aspră privighere spre 
a se vinde niște așă înscrisuri, atât la librării cât şi de către osebiţi 
împărţitori și fețe particulare». Cărţile și jurnalele de asemenea na- 
tură să se confisce, iar «pe culegători să-i iea sub mare pază», fă- 
cându-se îndată cunoscut «nacialstvei oștenești» căreia i sau dat 
instrucţiile trebuitoare. Consulul făcând cunoscut Postelniciei «o 
asemene bună voință â Impărăteștii sale Măriri», o roagă să ceară 
dela Domn o grabnică punere la cale pentru înființarea celei: mai 

  

(1) Ibid,, VI, 5, 

(2) Ibid., VI, 6. 

(3) Liiders aveă comanda în amândouă Principatele.
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aspre privegheri asupra nelăţirii în Prinţipat a nepriincioaselor cărți 
și jurnaluri, potrivit bunei voinţi a Impărăteștii sale Măriri.» 

Ocârmuirea Moldovei se grăbi să îndeplinească porunca, rusească. 
Scrierile răsvrătitoare nu puteau să intre în ţară decât prin granița 
despre Austria, și Mihaiu Sturdza nu puteă să uite nici articolele din 
Gazeta de Transilvania, nici broşurile venite dela Cernăuţi. 

Şi voiu observă aici că Gazeta de Transilvania nu se ocupă 
aproape de loc de Moldova. Corespondenţele din Iași sunt rari și scrise 
pe un ton foarte moderat. In schimb însă acest ziar aveă corespon- 
denţe aproape zilnic din Ţara-Românească, foarte simpatice, se înțelege, 
pentru mişcarea de acolo, şi atacă politica rusească cu învierșunare. 
Postelnicia trimise deci lui Eisenbach o nouă notă (1), reamintindu-i 
cele ce-i scrisese în privința articolului Gazetei de Transilvania, cât 
şi în a broșurilor, «sosind în Principate prin canalul Agenţiei 
şi cari mai ales de o bucată de vreme năzuiau să răspândească 
în țară insinuări calomnioase și incendiare, nu mai puțin decât prin- 
cipii subversive şi incompatibile sub mai multe raporturi cu con- 
diţiunile fiinţei politice a Moldovei». Neprimind nici un rezultat, 
Ocârmuirea locală, «neputând fără a se face vinovată de neinde- 
plinirea unei datorii serioase să tolereze pe viitor urmările supă- 

răcioase ale rătăcirii căreia asemenea, scrieri au dat naștere, se vede 
în obligaţiunea de a împiedecă, prin mijloacele cele mai energice, 
importațiunea oricărei cărți având un caracter subversiv și po- 
trivnie dogmelor sfinte ale religiunii, moralei şi principiilor conser- 
vatoare cari sunt temelia bunei stări a societăţii». "Toate publicaţiile 
de acest fel urmează să fie confiscate, iar indivizii în posesiunea 
cărora sar găsi să fie puși în stare de arestare. Apoi termină ru- 
gând pe Agent să dea biuroului său postal ordin ca cărțile, bro- 
șurile şi ziarele în oricare limbă și adresate către oricine să fie 
aduse la, Secretariatul de Stat, de unde aveau a fi împărţite desti- 
natarilor după, censurare. 

Prin nota sa responsivă din 8 Odtomvrie (2) următor, Eisenbach 
se îndatoriă să supună Guvernului său ultima cerere a Secretaria- 

tului de Stat, însă refuză categoric să trimită ziarele şi celelalte 
imprimate ce 'sosiau în Principat prin poșta Agenţiei la Secretariatul 
de Stat. Apoi el adăugi «căi place a crede că Guvernul local, că- 
lăuzit de respectul tratatelor sub scutul cărora supușii M. S. Im- 

(1) Ibid., VI, 7. 
(2) Ibid,, VI, 8.
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păratului și Rege locuesc în acest Principat nu va permite să se 
făptuească împotriva lor nici un act de violență, cum ar fi: con- 
fiscarea ziarelor prin mijlocul şi în urma unor vizite domiciliare și 
arestarea, persoanelor. Agenţia precum Şi supușii încredinţaţi ocro- 
tirii sale cu desăvârșire paşnice, nu vor puieă, nici vor voi să se 
lupte ca puterea covârşitoare, ar lăsă-o să facă ce i-ar păreă de 
cuviință, dar nu fără a protestă sus Şi tare împotriva oricărei nouă 
atingeri la, drepturile și privilegiile ce le sunt închezeșluite în Statele 
otomane prin tratate. 

Acest răspuns fu comunicat de Postelnicie Consulatului rusesc (1), 
dându-i-se totodată seamă de măsurile luate de Ocârmuire în con- 
formitate cu: nota din 4 Septemvrie trecut a Consulatului și adăo- 
gând că, faţă cu cel de pe urmă răspuns al Agenţiei c. c., «nu ră- 
mâne decât ca Impărătescul Consulat (al Rusiei) să binevoească a 
intră cu arătare către locul cuvenit, pentru a se îndatori pe 6.c. 
Aghenţie la împlinirea propoziţiilor ce i s'au făcut, fără de cari pri- 
vigherea nu se poate face...» 

Dar: de odată veni. Postelniciei veste că Agentul Austriei la Bu- 
curești, 'Timoni, departe de a se încăpăţină ca Eisenbach, admi- 
țând cererea, făcută de Căimăcămie, trimite regulat pachetele sosite 
prin poștă Agenției la Secretariatul de Stat spre a fi cercetate acolo 
și apoi distribuite adresanţilor. Apoi, pe lângă aceasta, intrarea pe- 
riculoasei Gazete de Transilvania în Ţara-Românească eră cu totul 
oprită. | . 

La auzul acestor vești şi bizuindu-se pe sprijinul Rusiei, Postel- 
nicia trimise Agenţiei, la 22 Octomvrie, o notă (2) energică. 

După ce insistă asupra, temeiniciei măsurilor reclamate dela, Agenţie 
împotriva ziarelor și altor publicaţiuni cari împrăștie în ţară prin- 
cipii subversive . . . şi varsă calomnii și desfăimări asupra Gu- 
vernului, asupra funcționarilor și asupra particularilor, răspunde la 
cele invocate de Eisenbach, împotriva dispoziţiei cerute de Ocâr- 
mire, că «nu vede ca tratatele, al căror” scop de căpetenie este în- 
chezeșluirea, liniștii și a bunei stări, nu numai a pământenilor dar. 
și a străinilor locuind în ţară, să autorize împrăștierea .:prin or: 
ganul ziarelor a unor idei subversive, nici circularea libelelor și 
pamfletelor bârfitoare, cari nu sunt tolerate de nici un Guvern». 
Apoi, bazându-se pe faptul că măsurile pretinse de Căimăcămia Ţerii- 

  

(1) Ibid., VI, 9. 
(2) Ibid., VI, 10.
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Românești, identice cu -cele cerute de Postelnicia Moldovei, fusese 
admise de Agentul austriac din Bucureşti, cereă din nou ca Bisen- 
bach să procedeze în acelaș fel ca 'Timoni. 

Pe când Agenţia austriacă rămâneă surdă la solicitările repetate 
ale Postelniciei, Rușii nu încetau să pretindă dela Mihaiu Sturdza 
măsurile cele mai aspre împotriva cărților și a ziarelor circulând 
în Principat. 

Generalul Duhamel, Comisarul Impăratului Neculai în Principate, 
adresă în această privință Domnului Moldovei(1), la 2 Noemvrie, o notă 
care seamănă mai mult cu un ordin. 

Duhamel arătă că, din ordinul Impăratului, Ministerul de Răsboiu 
(al Rusiei) îl însărcinase să exerciteze privegherea cea mai activă 
asupra ziarelor și a cărţilor circulând în Principate. Amintește că 
se înființase un biurou special de censură pentru ziarele străine la 
Postelnicia, Ţerii- Românești și că cele ce sosesc prin poşta austriacă 
sunt censurate, iar unele numere conținând articole potrivnice sau 

de tendenţă perincioasă suni reţinute. Crede că această măsură se 
va aplică și Moldovei, Kisenbach neputând să arate mai puţină 
bună voinţă decât Timoni. 

«n cât privește librăriile în fiinţă în ţară, este urgent ca Domnul 
să se înțeleagă în această privinţă cu generalul Moller, care a pri- 
mit instrucțiuni la feliu, pentru a. împiedecă ca cărţi de o tendinţă 
pernicioasă, fie ele scrise în limba moldovenească, fie în limbă 
străină, să se vânză în țară și să lăţească într însa doctrine subver- 
sive; toate cărțile și scrierile periodice de această natură trebuesc, 
după ordinul formal al Impăratului, retrase din circulaţie și distruse. 
Și această măsură, nu trebue să fie mărginită numai la orașul Iaşi, 
dar înţinsă și la celelalte oraşe ale Moldovei, unde sunt în ființă 
librării. Este bine înţeles că poliţia locală trebue asemenea să aibă 

ochii ațintiți asupra cafenelelor, restaurantelor şi altor localuri pu- 
blico, şi să vegheze ca nici un ziar oprit de censură să nu fie toleral . 

intr însele». Terminând Duhamel anunță Domnului că nu va lipsi 
să comunice Ministrului de Răsboiu al Rusiei dispoziţiile adoptate 
de Domn. 

Postelnicia neprimind nici un răspuns la nota, ce o adresase lui 
Eisenbach, la 22 Octomvrie, şi încurajată de Duhamel, scrise Agenției 
din nou la 12 Noemvrie următor (2). 

(1) Ibid, VI, 11. 
(2) Ibid., VI, 12.
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După ce amintește că Agenţia, la cererile repetate făcute de Gu- 
vevnul Moldovei pentru oprirea Gazetei de Transilvania și luare 
de măsuri severe în privința altor ziare Şi broșuri, n'a primit încă 
nici un rezultat, urmează: «Domnul Agent în înțelepciunea lui n'ar 
puteă să tăgăduească urmările dăunătoare ale acestei temporizări într'o 
chestiune strâns legată cu păstrarea ordinei și a liniștii publice. Căutâna 
să preîntâmpine urmările supărătoare ale importării unor scrieri sub- 
versive, Ocârmuirea, crede că nu lucrează numai spre binele pămân- 
tenilor ci şi în acel al străinilor cari participă și ei la folosul ce 
urmează, dintr'o stare de lucrare pașnică. Prin o asemenea lucrare 
nu contravine de loc tratatelor, cari nu autoriză nici pe Agenţia 
străină să devie organul lăţirii unor învățături pernicioase pentru 
țară și potrivnice condiţiunilor ființei sale politice». 'Termină ară- 
tând că, în urma acestor argumente și a exemplului dat de Timoni, 
Agenția nu va, întârziă să adopte procedeul indicat în ultima notă 
a Secretariatului. , 

Faptul că ocârmuirea lui Mihaiu Sturdza îndrăzniă să adreseze 
Agenţiei austriace o notă astfel redactată, trebue atribuit numai îm- 
prejurării că Austria eră atunci aproape de pieire și, mai ales, îndem- 
nurilor Ruşilor,. 

In răspunsul său, care poartă data de 24 Noemvrie (1), Eisen: 
bach atribue întârzierea rezultatului cerut Guvernului austriac «spăi- 
mântătoarei însemnări a întâmplărilor lunilor» trecute, cari erau să 
dea pradă, grozăveniilor unei anarhii desăvârșite capitala unei vechi, 
mari și puternice monarhii, aceste întâmplări trebuiau neapărat să, 
ceară și să absorbe cea mai neadormită băgare de seamă şi toate 
opintirile organelor celor mai înalte ale ocârmuirii M. $. I-le și R-le 
Apostolice». 
„Se vede că guvernul voiă atunci să încerce a intimidă pe primi- 
torii de ziare străine și, spre acest sfârşit, căută să obţină lista a- 
bonaţilor. 

Prin o notă ce nu se află în dosarele censurii, Postelnicia, la 29 
Noemvrie, ceruse Agenţiei să-i trimită o listă „de feţele cari se 
abonează la gazete, jurnaluri și alte foi periodice“. Agenţia răs- 
punde, la 17 Decemvrie (2), comunicând Postelniciei copie de pe re- 
feratul adresat Agentului de «postexpediţionerul» Agenţiei, Teodor 
Dorneanu, din care rezultă că singurele persoane abonate prin Agen- 

  

(1) Ibid., VI, 13. 
(2) Ibid,, VI, 14.
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ție la ziare străine «erau: Agentul Eisenbach, Baronul Richthoffen 
Consul General al Prusiei, Duclos Vice-consulul francez la Galaţi 
și „postexpeditionerul» Dorneanu. 

Eisenbach, care simpatiză cu partizanii progresului, va [i vrut să 
ferească pe abonaţi de persecuţiunile ocârmuirii şi mai ales de 
ale Ruşilor. Este absolut sigur că numărul acelor cari se abonase 
prin Agenţie eră destul de mare. Am cunoscut mulți contimporani 
cari îmi istorisau cum își reînnoiau abonamentele la Agenţie, cum 
primiau pe ascuns ziarele și cum ardeau pe cele suspecte după 
ce le cetiau. | 

La, 15 Decemvrie următor, Agenţia împărtășiă (1) în sfârşit Po- 
stelniciei că, potrivit hotăririi Ministerului de Interne austriac, cu 
începere dela 1 Ianuarie 1849, nu se va mai expediă pentru Iaşi, 
prin poșta, Agenţiei I-le și R-le, nici un jurnal sau gazetă afară de 
cele destinate pentru Agenţie și Consulaiele străine. 

Cu două zile mai pe urmă, generalul Moller comunică lui Mihaiu 
Sturdza un ordin secret ce-l primise dela șeful său, Liiders (2). 
Acesta, făceă cunoscut lui Moller că, în urma raportului făcut de 
dânsul la 31 Octomvrie trecut, prin care arălă măsurile luate în 
Moldova «pentru statornicirea censurii» și înștiință că Bisenbach 
«nu se unește a se supune ţenzurii jurnalele străine ce se primesc 
la lași prin mijlocirea Agenţiei», fără înadins ordin dela Guvernul 
său, Generalul Duhamel s'a adresat solului rusesc la Viena, «Groful» 
Medem, rugându-l a mijloci «în acest obiect cuvenitele povăţuiri 
pentru D. Eisenbach». «Groful» Medem a făcut acum cunoscut ge- 
neralului Duhamel, că Prințul Schwarzenberg a dai Agentului 
din lași instrucţiile următoare: «D-l Eisenbach este dator a cere 
dela cârmuirea locală a Moldovei listă de jurnalele străine cari 
vor fi pozvolite de ţenzură și a se conformă cu stricteță la hotă- 
rîrea ce se va luă întru aceasta, ferindu-se de orice neînțelegere 
cu localnica ocârmuire». Agenţii străini singuri sunt scutiți de a- 
ceastă oprire. Jurnalele «pozvolite» nu mai pot fi censurate. Ră- 
mâne ca Domnul să mieşoreze după a sa voinţă numărul acelor 
jurnale și «să se folosească de acest prilej spre a opri jurnalele ce 
se tipăresc în Transilvania și Bucovină, ca unele ce .sunt primej- 
dioase pentru a sa, ocârmuire, fiindcă sunt redijate în limba naţională. 
Liiders mai invită-pe Moller să inte: în înțelegere cu Domnul şi 

(1) Ibid., VI, 15. 
(2) lid., VI, 16, 17,
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să-l înștiințeze cari anume jurnale au a fi slobode să intre în Moldova. 
O scrisoare confidențială a Adjutantului lui Mihaiu Sturdza, co- 

lonelul Schelet, către Postelnic, invită pe acesta să comunice lui 
Eisenbach hotăririle Prințului Schwarzenberg și să-l înştiințeze ca 
face a sa punere la cale, potrivit cu acea hotărire, a nu se aduce în 
Moldova decât jurnalele următoare: 

1. Le Moniteur. 
2. Le Journal des Debals. 

„3. Le Gazette de France. 
4. "Toate jurnalele de modă. 

Din Austria: 
1. La Guzeite de Vienne. (Wiener Zeitung). lar mai ales gaze- 

tele de Bucovina și Transilvania, cari sunt tipărite în limba naţio- 
nală, sunt cu totul oprite.» 
"Şi această comunicare fu întradevăr făcută Agenţiei la 26 Do- 

cemvrie, prin nota No. 2916 (2) a Secretariatului de Stat. Austria, 
se află într'o stare de slăbiciune şi de desorganizare atât de cum- 
plite, încât Domnul Moldovei comunică Agentului.ei din laşi hotă- 
ririle luate de Guvernul austriac pentru tranșarea unei neințelegeri 
între Domn şi Agent, iar acele hotăriri, obţinute de solul rusesc 
la Viena, fusese comunicate Domnului prin comandantul corpului 
rusesc de ocupaţie în Principate ! 

Şi nu găsim în dosar nici o notă a lui Bisenbach prin care el 
să protesteze în contra acestei ciudate comunicări. 

Trei zile după expediarea notei dela 26 Decemvrie către Agen- . 
ţia austriacă, nu se înțelege pentru cari motive, Mihaiu Sturdza, 
găsi de cuviință să recomande Sfatului prin un ofis(3) că, spre a 
micşora numărul jurnalelor ce intră în ţară și a înlesni astfel sar- 
cina censurii, să chibzuească cari anume ziare să se oprească cu 
totul și cari să fie învoile a intră fără a mai aveă nevoie să lie 
censurate, mai hotărînd tot odată şi măsurile de luat împotriva 
foţelor la cari sar găsi ziare sau alte tipăriri oprite. 

Hotărirea luată de sfat în urma acestui ofis, probabil după oareş- 
care înțelegere cu Eisenbach, stabiliă că numai următoarele ziare 
puteau fi introduse în țară și numai în câtă vreme acestea nu-și 
vor preface colorul, adică : 

(1) Ibid., VI 18. 
(2) Ibid., VL 19. 
(3) Ii, VI 20.
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«A. Din Franța Le Moniteur. 
Le Journal des Debats. 
Le Constitutionnel. 
Toate ziarele de modă. 

B. Din Austria Wiener Zeitung. 
Lloydul austriac. 

C. Din Germania Jurnal de comer! de Lipsca. 
Gazeta de Augsburg (cu această deosebire pen- 

tru această din urmă, care se sloboade după cererea Dumisale 
Agentul austriac, ca coloanele ei să nu cuprindă nici o rostire îm: 
potriva Rosiei, a Porții otomane și a Ocârmuirii Principatelor. 

D. Din Grechia Epmpepic râs Kufepvijseoe. 
E. Gazeta Valahiei. 
F. Toate gazetele din Rosia și Turchia, 
Toate celelalte sunt oprite, iar gazetele de Bucovina și de Tran- 

silvania și orice altă tipărire în materie politică să fie cu totul 
oprite, ca unele ce se tipăresc în limba naţională,» 

Toate se pot liberă deadreptul la abonaţi de poșta, Agenţiei, a- 
fară de Gazeta de Augsburg care trebue mai întâiu să fie cerce- 
tată din censură. 

Persoana la care s'ar găsi ziare sau orice tipăriri oprite, aveă să 
fie supusă, pentru întăia oară la 50 galbeni amendă sau 6 luni în- 
chisoare, având a fi hrănită cu a. sa hrană. In caz de recidivă pe- 
deapsa aveă să fie de 100 galbeni amendă și 6 luni închisoare, iar în 
caz de neînchipuire de plată, la un an închisoare. Amenzile aveau a 
se da, cutiei milelor în ajutorul săracilor. 

Și, cu toate precauţiunile luate de Mihaiu Sturdza, intrau în țară, 
nu ziare întregi, ci o mulțime de ţăieturi tocmai cu rostirile cele 
mai neplăcute Guvernului, adunate din ziarele cele mai înaintate, 
strecurate prin scrisori de Românii pribegi sau de acei cari călă- 
toriau de buna lor voie prin țerile Apusului.(1) 

  

(1) Autorul acestei lucrări a dat Academiei mai multe teancuri de asemenea tăieturi, 
în cea mai mare parte trimise din Paris de doi pribegi mamei lor.



ACTE 

I 

Censura cărţilor religioase. 

Prea Inălţate Doamne, 

După încredințările care de multă vreme am luat, o soţistate numită Fă- 
cătoare de bine a Angliei, poate din râvnă, fără cunoștință după zisa Apos- 
lului, au tălmăcit în limba grecească proastă, ce se vorbește, cele cinci cărți 
ale lui Moisi, pe lisus Navi şi Psaltirea după prototipul evreiesc, depărtân- 
du-se, din rătăcire cred mai mult decât din voinţă, de tălmăcirea acelor 70 
de învăţaţi din vremea Impăratului Egipetului, a acelui mare apărător în- 
vățăturilor, a vestitului zic Ptolomeu Filadelf, când sau tălmăcit de pe 
limba evreiască în acea elinească Sfânta Şeriptură veche, pe care dela în- 
ceput primind-o dela ei și Sfinţii Apostoli, se razimă cu credință Biserica 
Răsăritului. 

Deci patriarhicește și sinodiceşte orânduindu-se în anul 1819 cercetătorii 
tălmăcirii facute atuncea a Scripturilor în ifosul aploelinesc și aflând Prea- 
osfinția Sa Proin Constantinopoleos, din scrisoarea frăţiei din Londra, acei 
unite spre tălmăcirea Scripturii o asemenea nouă hotărire a ei, au răspuns 
la 1829, puind înainte cuvântul acelor tari prin care judecă pe această mai 
din nou din limba evreiască oarecum tălmăcirea ca împotriva Bisericii Ră- 
săritului, mi-au scris şi mie ca să fiu cu privighere ori și când s'ar ivi aceste 
tălmăciri, să se oprească fiind neprimite. 

Deci acum văzând că nu numai s'au tălmăcit, ci încă câteva cărţi de 
acele, acum curând s'ar fi trimis și aicea în laşi pentruea unele să se dea 
dar la săraci, iar la bogaţi cu plată, din datorită râvnă îndemnându-mă şi 
datorie sfântă împlinind, grăbesc aceasta a înștiință pe Înălțimea, Voastră după 
datorie, ca să ne învoiţi, prin chipul ce Inălţimea Voastră veţi gâsi de cu-
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viință, să făceţi punere la cale pentru un lucru atât de însemnat şi care se 

atinge de canoanele sfintei noastre legi, poruncind prin Gazeta ţării a se 
opri această de acum trimisă ecdosis şi ca una ce este neprimită de pro- 

voslavnica Biserică a Răsăritului, să se întoarcă la locul de unde sau tri- 

mis, ca să nu cază smeritul Nostru rugător în categoria Sfintei noastre Bi- 

serici, împlinind cu aceasta Inălţimea Voastră datoria ca un oblăduitor no- 

rodului Moldoviei şi a credinţii noastre a răsăritului. 

Al Inălţimii Voastre către Dumnezeu smerit rugător 
Veniamin Mitropolit Moldoviei. 

1835 Maiu 3 

lași 

No. 266 

Rezoluţie Domnească. 

Dumisale Vel Postelnic. Se va publicarisi prin Buletin neprimirea acelei 

tălmăciri și de ţensură să vor opri acele cărţi cari pecetluindu-se se vor 

trimite cinslitei Postelnicii în 6 Maiu 1835. 
M. 8. 

(Ibid., III, 2, f. 81.) 

2, 

Cătră Comisia privighitoare asupra cărţilor de cetit. 

Revizorul cărților. 

Raport, 

Asupra anaforalei Preasfinţitului Mitropolit cu No. 266 pentru niște cărţi 

de Sfânta Scriptură ce de cătră o soţietate biblică sar [i tălmăcit din nou 
din limba evreiască pe acea grecească, urmând Inalt buiurdis ca să se pu- 

blicarisească prin Buletin neprimire acei tălmăciri şi de ţenzură să se oprească 

acele cărţi, cari pecetluindu-se să se trimată peste hotar, și din parte Du- 

“misale Vel Postelnic cătră jos ișcălitul poruncitoare rezoluţie ca, fără întâr- 

ziere făcând izvod acelor cărți și pecetluindu-le să raportuesc, cu toată su- 

punerea aduc la cunoștință că cercetând cărţile după izvodul înfăţoşat de 

D-lui Bell la sosire lor, am găsit întocmai precum aici se arată: 
40 Pentedafhari în. limba grecească de acum. 
49 Testamenturi noue asemene. 

20 Testamenturi: noue .greceșşti: și elineşti. 

90. Rsaltiri în limba, grecească de acum.
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„10 'Testamenturi noue în limba nemţească. 
5 Biblii în limba evreiască. 

20 Psaltiri asemene în limba evreiască. 
10 'Testamenturi noue în limba franţuzască. 

1 Biblie franţuzască, 
2 Biblii în limba italienească. 

Insă din aceste nu sunt faţă câte un exemplar de acele grecești, cari după 
arătare Dumisale Bell sau dat Preosfinţitului Mitropolit ; un exemplar do 
testamentul nou în limba nemţască, unul de Biblia evreiască și unul de 
psaltire evreiască luate de D-lui Cihac, iară biblia franțuzască au păstrat-o 
D-lui Bell pentru a sa întrebuințare. Deci toate celelalte cărți s'au pecetluit 
de cătră jos iscălitul în casa Dumisale Bell, însă fiind că din aceste cărţi 
unele se află în alte limbi, precum franţuzeșii, italieneşti, nemţeşti şi evre- 
iești, proprietarul cere deslegare dacă şi acele sunt supuse măsurii obștești, 
şi deosebit dacă toate acele greceşti sunt neprimite sau numai unele dintrîn- 
sele, adăogând că lui lipsindu-i închipuire de a le mai trimite peste hotar, 
pentrucă aceasta l-ar costisi mult, protimiseşte a se pecetlui şi a se da unde 
se va socoti de cuviinţă spre păstrare acele ce ar fi neîncuviințate. Aceste 
după poroncă jos iscălitul le aduce la știința Dumisale Marelui Postelnie 
ca să binevoiască a hotări urmare ce trebue a se păzi. 

Revizor cărţilor, Comis Procopie Plorescu. 

No. 13 | 
1835 Maiu, 

Rezoluţie. 

Maiu 13. De vreme ce un exemplar de aceste cărţi se află la Preoslinţia 
Sa, apoi să se scrie din partea, comisiei cu arătare că cărțile s'au pecetluit 
şi să se facă întrebare dacă toate acele cărţi cad în categorie de a [i oprite 
sau numai unele dintrînsele. 

(Ibid., îbid., £, 89.) 

3. 

Cătră cinstita comisie privighitoare asupra cărților de cetit. 

Primindu-se adresul cinstitei comisii din 13 lunie, cu No. 3, cuprinzător 
de deslegare în privința cărţilor Sfintei Scripturi aduse de preste hotar, pen- 
tru a cărora oprire am intrat cu anaforă în trecutul 'an -cătră Prea. Inălţa- 
tul Domn, iscălitul răspunde că acele cărţi ale testamentului vechiu carile 
vor fi tălmăcite în limba grecească aplă de pe originalul evreiesc, iară nu 

Analele A. R.—Ton. XXIX.—Memoriile Secţ. “Istorice. 4
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după acelor şaptezeci de dascali de Biserica Răsăritului, se vor trimite peste 
hotar, iar acele ce vor [i în alte limbi rămân slobode. 

Veniamin Mitropolit Moldovei. 

No. 128 din Fevruarie 1836. 

Rezoluţie. 

Testamentul vechiu în limba grecească se va opri şi se va trimite de 
cătră proprietar peste hotar prin mijlocirea vămii, căreia i se va scrie în- 
deosebi, iar celelalte cărţi se vor slobozi. 

4, 

Inalt. Preasfinţiei Sale Chirio Chir Meletie Arhiepiscop şi Mitropolit Moldovei. 

Secretariatul de Stat. 

Primindu-se pe lângă raportul Isprăvniciei ținutului Tecuciu două liste 
de cărțile aflătoare în acel târg și cari toate sunt bisericeşti, jos iscălitul 
cu căzuta cinste le împărtășește în copie Inalt Preasfinţiei Voastre, poftind 
că aşă precum țenzura unor asemene cărţi ce intră în ţară atârnă dela partea 
duhovnicească și din pomenitele liste se văd cărţi bisericești tipărite la 
Sibiu, apoi dacă încă Preasfinţia Voastră veţi aveă îndoială asupra unor așă, 
cărţi ce se tipăresc peste hotar în inaterie spirituală, să binevoiţi a rândui 
cercetarea lor la zisul loc sau la altele pe unde se văd asemene cărţi, dând 
cuvenitele povăţuiri întru aceasta. 

(Did. V, 1, £. 49) 

Cinstitului Secretariat de Stat. 

Primind adresul cinstitului Secretariat cu No. 2.195, prin care ni se face 
îndemnare a trimite pe cine vom socoti spre a ţenzură cărţile tipărite în 
Sibiu și cari s'au găsit în târgul Tecuciu, răspundem că asemenea împăr- 
tășire trebue a ni o face înainte de a învoi intrarea în ţară a acelor cărţi, 
iar nu acum când vor fi vândute și împărţite în toată ţara. Impărtășind 
aceste Secretariatului îl poftim să pue la cale a se trimite la Mitropolie 
câte un exemplar din toate acele cărți ca măcar acum, deşi târziu, să se 
poată face cuvenita ţenzură, neavând noi chip a trimite pe acolo înadins on. 
Tot odată facem poftitoare cerere ca pe viitorime să nu îngădue a lăsă a
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trece dela margine în ţară asemene cărți, fără a le trimite întâiu dela mar- 
gine câte una ca să se poată cercetă și hotări de se poate primi sau nu 
slobozirea lor. 

Meletie Mitropolit Moldovei. 
No. 860, în 10 Noemvrie 1847. 

(Ibid., V, 1. £. 70.) - 

Noemvrie 28. Să se facă cunoscut Preasfinţitului Mitropolit că din înce- 
putul regularisirii pentru cărţile de cotit ce intră în țară sau se tipăresc, 
sau făcut împărtășire Mitropoliei încă din anul 1833 şi de atunci cercetarea 
cărților în materie duhovnicească au rămas asupra părţii duhovnicești. Si 
prin urmare la tot prilejul de a se ivi cărți bisericeşti sau a se cere tipă- 
rire sa înștiințat pe Chiriachie spre a se rândui a lor cercetare. Asemene 
sar fi urmat şi la întâmplare de a se fi propus măsuri mai întinse pentru 
cărțile bisericești cari din început s'ar fi dat în cunoștința locurilor cuvenite 
pentru priveghere. Nici la partea politicească nu este stiință cari cărţi bise- 
ricești pot fi oprite de a intră în ţară, însă totuşi isprăvniciile au avut po: 
roncă ca, să înștiințeze despre intrarea, cărţilor în ţară fără osebire, trimițând 
și izvoade şi a nu sloboade decât după deslegare ce vor primi. Apoi fiind 
că de pe la ţinuturi nu au urmat asemenea împărtășire și din reînoirea 
acelor poronci s'au făcut cunoscute cărţile ce se află pe la unele din du- 
ghene, Secretariatul de Stat au socotit de nevoință a face despre aceasta 
împărtășire Chiriarhiei şi prin urmare, dupa acest adres, s'au poroncit cele 
de cuviinţă Isprăvniciilor. ară a se trimite câte un exemplar din acele cărţi 
se vede o însemnată neîndemânare ce așă precum pe la ţinuturi ispravnicii 
sunt însărcinaţi cu slobozirea cărţilor ce vor intră în târguri şi aceasta 
după deslegare ce vor primi dela Secretariat, ar fi mai nimerit ca și Prea 
Sfinția Sa să orânduiască pe protoierei de a fi faţă la deschiderea cărţilor 
și a urmă după instrucţiile ce li se vor da. Asemenea să poată însărcină 
și cu cercetarea pentru cari sau făcut impărtășire dela Secretariat şi _tot- 
odată să se împărtășească și liste de cărțile bisericești ce se cuprind în 
raporturile isprăvniciei de Bacău cu No. 17.110 şi a isprăvniciei de Tutota 
cu No. 12.424, spre a poronci protoereilor cuvenita cercetare, iar isprăvni- 
ciilor să se adresuiască ţircularie potrivite cu acele ce li sau trimis la 3 
Fevruarie şi la 15 Aprilie 1833 din partea Comisiei de privighere asupra 
cărților de citit spre a urmă întocmai fără abatere şi fiind cea mai mare 
parte de priveghere asupra cărţilor de cetit, ce intră în ţară și răspunderea 
atârnă asupra carvasaralei şi antrepriza vămilor dela 1848 s'au reînoit. Apoi 
de toate îndatoririle ce sunt puse asupra carvasaralei în acest obiect să se 
facă împărtășire Visteriei spre a se drept povăţui noului antreprenor al vămilor, 

(Ibid., V, 1, £. 70)
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Cinstitului Secretariat de Sat. 

Primindu-se adresul acestui cinstit, Secretariat din 12 a curgătoarei sub 
No. 1.767, în alăturare cu 4 bucăţi exemplare şi anume: o psaltire, un ciaslov, 
un catihis și un abețedar a neguțitorului din Roman Costache Mile, aduse 
de peste hotar, ca să se țenzureze, Noi rânduindu-ne către Teonomul Ion, 
Catihet, dela -care primindu-se raport sub No. . . . arătător că după țenzu- 
rare ce li-au făcut cărţilor nu sau găsit împotrivitoare Sfintei noastre cre- 
dinţi, iar catihisul sau văzut depărtat de înțelesul bisericii noastre a răsă- 
ritului, precum în privire dogmelor asemene și în cât se atinge de stilul 
bisericesc şi care nu este slobod a intră în Prinţipat, pentru care cu cinste 
se trimite aici alăturat lângă aceasta cinstitului Secretariat exemplarele. 

Locţiitor de Mitropolit: Meletie. 
1848 August 18, No. 58. - . 

Rezolu ție. 

Septemvrie 2. Cărţile ce sau primit dela isprăvnicia de Roman să i se 
înapoiască cu anume hotărîre ca pe acele dintâiu să le sloboadă: în ţircu- 
laţie, iâră “acea din urmă supt titlu de Catehism creștinesc pentru junimea 
daco-romană de religie romamo-calolică, (dar mai ales pentru școlarii din 
Prinţipatul Moldovei), împreună cu toate exemplarele ei să se pecetluiască 
Şi să se îndatorească pe aducătorul lor a le expediă peste hotare potrivit 
regulilor statornicite pentru cărțile neîncuviințate, ca unele ce fiind în dia- 
lectul românesc nu pot a se slobozi în țireulaţie, de vreme ce și titlul lor 
este obştesc pentru Prinţipatul Moldovei cârii sholari au a lor catihism po: 
trivit dogmurilor l6gii' domnitoare. 

Beldiman. - (Ibid., V, 2, £. 43) 

Că 

Cătră cinstitul Seeretariat de Stat dela. M, Vitlimescu. 

- Jalobă. 
Iscălitul vrând a da la lumină alăturatele aici două manuscrise intitulate, 

cel întâiu: Manualul unui om cinstil, său învățături 'neapărat trebuiloare 
și cel al doilea: Acea ce ne învață Sfânta Scriptură, adică Vechiul şi Noul 
testament și dovezile cum că trebue să citim aceasta, plecat roagă pe cin- 
stitul Secretariat să binevoiască a le cercetă şi ale da cuvenita autorizaţie 
spre tipărirea lor. Aa | 
e | Vitlimescau, 3 Decemvrie 1848.
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„Rezoluţie. 

9 Dechemvrie 1848. Manuscriptul acel în materie bisericească se va tri- 

mite Mitropoliei spre a se cercetă, iar celalalt se recomăndueşte. secţiei 

țenzurii. | | 
Beldiman. 

(Ibid., V, 2, f 69.) 

Cinstitului Secretariat de Siat. 

Scrierea împărțășită nouă de cinstitul Secretariat pe lângă adresul cu 
No, 2.856 din trecuta lună Dechemvrie 1848, supuindu-se luării aminte s'au 

aflat că ea în sine nici poartă vreo putere mai presus de aceia a cărţilor 

Sfinţilor Părinţi ce covârşesc oricare minte omenească și cari sunt destul 

de lămuritoare, prea puternice și îndestulătoare pravoslaviei, fără ca Biserica 

Răsăritului să mai aibă astăzi nevoe de altele şi nici oamenii. Prin urmare 

pomenita scriere nici o învoim a aveă a sa răspândire, nici oficială nici par- 

ticulară şi dar înapoind-o cinstitului Secretariat, cu cinste îl poftesc a-i opri 
cea mai departe întindere. 

Locţiitor de Mitropolit: Meletie. 
4 Maiu 1849 No. 589. 

Rezoluţie. 

Maiu 6. Să se arate editorului înapoindu-se manuscriptul. 

IL. 

Censura cărților românești. 

Î. 

Făctură de cărțile din București. 

20 Abeţedare de învăţat. 
Trupuri 'Telemah. 
Aritmetice de învăţat. 

Vămile Văzduhului. 

Ușa Pocăinţii. 

Trupuri halitale (?) 
Gramatici terpsidea greceşti. 

Gramatici comită. | 

50 Pedagoghii grecești.. - . - pi N Aa 
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15 Abecedare franțuzeşti cu moldoveneşte. 

30 Triptice pentru semne. 

5 Psaltiri de Buda. 

5 Acatistieri de Sibiu 
4 » » Buda. 

20 Ciasloave de Sibiu mici. 

30 Paraclisuri a Sfântului Haralambie. 
1 Trup Tilemah grecește. 

4 Trupuri Apoliki ton pedon 
3 Orologia grecești, | 
3 mai mici; . 
8 Diopsi, 

4 Idopi grecești, aplă. 

2 Elinești. 

1 Gramatilki mapudeu. 

(Ibid. II, 164). 

2. 

Preaosfinţitului Arhipăstoriu și Mitropolit Moldovei. 

Comisia, au luat lăturalnică știință că oareșcine din altă țară (1) prin lătu- 

ralnice mijloace, slujidu-se de un jidov, voește a tipări în tipografiile din 
Prinţipaturi o carte în limba românească cu titlul: Asupra prejudețiilor sau 
prolipsurilor care cuprinde în sine prinţipuri de revoluţie, Comisia dar 
lăcându Preaosfinţiei- Voastre această tainică împărtășire, vă roagă ca să bine- 
voiţi a da prin taină poroncă tipografiiilor atârnate de Mitropolie ca îndată 
ce se va ivi o asemeriea carte, să se pue mâna pe dânsa precum şi pe 
înfățișătorul cu dânsa și să se trimită drept la Comisie. 

No. 24 din 12 Iulie 1835. E (Ibid., III, 2, £. 102) 

3, 

Către cinstita comisie privighetoare asupra cărților de cetit. 

Deşi această Comisie prin adresul său din 12 lulie cu No. 24 ni face 
cunoscut că ar [i luat lămurită știință că la tipografia Mitropoliei s'ar ispiti 
oarecarii a da în tipar cărți politicești cari ar fi voind a trece alăturea rân- 
duelii şi poftește a se supune politeceștei cercetări, dar noi cu cinste co- 
municarisim răspuns că în această tipografie, cu toate că numai cărți bise- 

  

(1) Aici eră scris „Transilvania, dar s'a şters seriindu-se pe deasupra „altă țară,
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ricești, acum dela formarea acestei comisi, se tipăresc, însă direcţia ei mai 
înainte au primit poroncă că dacă vr'odată înfățoşându-se niște asemenea 
politicești cărţi de tipărit, fară învoirea ţenzurii să nu fie primite, pentru 
cari și acum de iznoavă sau mai înoit aducerea ei aminte, iar în cât atinge 
de sfânta mănăstire Neamţul, cu hotărîre încredințează că nici odinioară 
este slobodă şi pentru cele bisericeşti a începe. fără ştiinţa şi slobodă voia 
noastră. 

(Ibid., III, 3, £. 116.) Veniamin Mitropolit Moldovei. 

Către cinstită comisia Censurii cărților, 
Căminarul Costache Negruzzi. 

Rog plecat pe acea cinstită Comisie să binevoească a porunci să se slo- 
boază dela, carvasară 200 exemplare tipărite din drama Maria Tudor, tradusă 
de mine și tipărită în tipolitografia lui Eliad la București. Care aceste fiind 
trecute prin censura Valahiei, nu cred că mai pot fi supuse unei nouă censuri. 

1 Maiu 1837. 

C. Negruzzi. 

Rezoluţie. 

Dumnealui Procopie Florescu găsindu-le întocmai le va slobozi. 
(Ibid, HI, 2, £. 84.) 

5. 

Către cinstita comisia a cercetării cărților de cetit. 

D. Baronul Musteaţă împărtășind acestui institut încă un manuscript cu- 
prinzător în 6 file şi intitulat Ciasuri singuratece, spre a se adăogi la partea 
intitulată Plăcerea Simţirii, acest institut cu cinste o supune cinstitei co- 
misii, poltind totdodată ca să binevoească a-i da legiuita 'aprobaţie. 

Gh. Asachi. No. 55 din 21 Septemvrie 1837. 

Cetindu:se alăturatul: manuscript Ciasuri singuralece, nu se găsește îm- 
potriva instrucţiilor date censurii. 

21 Septemvrie. Să se sloboadă tipărirea. 

Nediscifrabil. 

Cercetându-se de către censura acest manuscript în șase file, să sloboadă 

e
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tipărirea, ei, cu aceasta ca un exemplar să dea la şcolile publice, unul la 

arhiva Comisiei de cenzură și unul la cabinetul de istorie naturală. 

Anul 1837 Octomvrie 25. 

Vel Postelnic. 
Zapiscă, ctre redacţie. 

Făcându-se autorizaţie manuscriptului în şase file primit la comisie pe lângă 

adresul acestui institut cu No. 55 a Domniei sale Baron Musteaţă, cu titlul 
Ciasuri singuratece, se trimite spre tipărire. 

No. 6 din 29 Octomvrie 1837, 

Prea Indlţate Doamme. 

“Cartea intitulată Manualul Isloriei Principatului Moldovei, dela întemeiarea 
ei, în număr de una sută nouă zeci și șapte file, înfăţișându-se spre ţenzu- 
rare de către autorul ei, D-lui Stolnicul loan Albineţ, după cercetare i sau 
făcut cuvenitele îndreptări în marginea dispoziţiilor statornicite, fiind însă 
că acest uvraj este o istorie clasică [!), jos iscălitul socotește că ar fi trebu- 
ință ca pentru verificaţia faptelor istoriei să se rânduească spre luare aminte 
a comitetului academic. Deci jos iscălitul supuind pe lângă aceasta pomenita 
carte, plecat roagă pe Inălţimea Voastră ca să binevoiţi a da desăvârşită ho- 
tărîre spre cuvenita, înaintare. 

Secretarul Statului, a Inălţimei Voastre plecată slugă 

Vel Postelnie N. Mavrocordat. 
No. 382 1855 Fevruarie 21. Ă 

Martie 11. Fiindcă după înalta deslegare s'au luat lămurire că pentru a- 
ceastă istorie sau făcut anaforă pentru Inălțimea Sa din partea lpitropiei 
învățăturilor publice, asupra căreia sau şi înserânat înaltă rezoluţie, apoi 
caiaturile recomenduite spre. ţenzuruire se vor trimite Epitropiei casă urmeze 
potrivit cu înalta rezoluţie. 

(Did. 1, 1, 258.) 

—
 

Către cinstitul Secretariat al Statului. 

Jos iscălitul voind a tipări cartea intitulată Manualul Istoriei Principatului 

Moldovei dela. întemeiarea ei până în zilele Prea Inălţatului Domn Mihail 
Sturdza, plecat se roagă dea se supune censurii spre a se puteă da la lumină. 

1. Albineț.
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, Rezoluţie. 

* Dechemvrie 15. D-lui Spătarul Florescu va, ţenzură această carte observa- 
risind cu stricteţe măsurile cerute de aşezământ. 

Mavrocordat. 

Cercetând această carte a Istoriei Moldovei cuprinsă în una sută nouă zeci 
şi șapte file, scrise și îndreptate de autor cu adăogire și ștersături de rânduri, 
jos iscălitul au scripesit de trei ori toate filele dela început şi până la sfârşit 
cu următoarele însemnări :. “au cercetat de către mine Spătarul Procopie 
Plorescu, făcându-se îndreplări la cuvintele şi frazurile ce sau socotit nepo- 
rivile împrejurărilor, fără însă a se smint şirul istoriei. Insă, de vreme 
ce această carte cuprinde fapte istorice a cărora, acurateță nu se cuvine 
cercetării, jos iscălitul cu cinste docladarisește Dumisale Vel Postelnic spre 
cea mai departe orânduire. 

Spătar Procopie Florescu. 
1845 Februarie 15. 

17 Octomvrie. Fiindcă acest uvraj este o istorie clasică (?), prin anatoră să 
se supue Inălţimii Sale cu socotință ca pentru verificare să se orânduească 
spre cercetare la comitetul academic. 

Mavrovordal. (Ibid, |, 1, £. 257) 

Cătră cinstitul Secretariat de Stat. 

Căminariul Dimitrie Bibere, 

Raport. 

In urmare rezoluţiei cinstitului Secretariat de Stat însemnată pe jalba 
dumisale Dimitrie Pop, autorul cărţii întitulate Povăţuitorul Educaţiei. co- 
Piilor de amândouă sewurile, eu păşind cătră cercetarea acestui uvraj şi 
cetindu-l cu toată luarea aminte, n'am găsit nimica, împotriva cazurilor cu- 
prinse prin pomenita rezoluţie, afară de cuvântul îndependance sau neatâr- 
nare din dedicație, ce socot că să cuvine a se scoate, precum și observaţia 
autorului dela fața 211 ce începe cu cuvintele «pe mulți auzii zicând» și 
celelalte, pentru cari cu supunere aduc la cunoștința cinstitului Secretariat. 

D. Bibere Câninar. 
12 August 1846.
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Rezoluţie. 

Să se scrie redacţiei că, dacă ea ar mai cuteză a pune supt tipariu obiecte 

- pentru cari nu ar aveă mai întăiu autorizaţia Secretariatului de Stat, pre- 

cum sau văzut uvrajul intitulat Povățuitorul educaţiei copiilor etc., apoi fără 

mai multă.... i se va închide tipografia care, prin asemene urmare calcă 

a sa. îndatorire. lar acum să vor scoate filele însemnate de neprimite, ne- 

putându-se slobozi tipărirea fără o asemene îndreptare. 

Mavrocordal. 

(Ibid. 1, 2, f. 150.) 

Câtră cinstitul Secretariat de Stat. 

Jalobă. 

Subiscălitul ștergând cuvântul Independance din dedicaţia Povățuilorului 

Educaţiei Copiilor şi îndreptând cuvintele dela faţa 211 neîncuviinţate, su- 

pune îndreptarea făcută la acea faţă rugând pe cinstitul Secretariat să bine- 

voească a slobozi tipărirea cărţii. Iar acea îndreptare se cuprinde în liniile 

următoare începând dela rândul al zecelea: «Acei ce nu ştiu sau nu voesc 

să caute chipurile prin cari ar fi putut trezi oamenii acest talent şi a-l pune 

în activitate. Este dovedit prin practică că toţi copiii nu pot să înveţe numai 

un singur metod». 
Dimitrie Pop. 

12 August 1846. 

(Ibid. 1, 2, £. 152) 

10. = 
. 

Secretariatul de Stat a Prinţipatului Moldovei cătră Redacţia Albinei Românești. 

Dumnealui Dimitrie Pop au înfăţoșat Secretariatului de Stat spre ţenzu- 

rare o carte intitulată Povăţuitorul Educaţiei Copiilor de amândouă sexele, 

care se vede și tipărită în tipografia Institutului Albinei. Deci cercetându-se 

această carte şi aflându-se în dedicas și la faţa 211, unde este observaţia 

autorului, cuvinte și frazuri neiertate de regulile censurii, jos iscălitul o 

trimite redacţiei spre a aveă în vedere a face următoarea îndreptare, adică 

cuvântul de îndepandans (neatârnare) din dedicasă să lipsească cu'totul, iar 

Ja faţa 211, în locul cuvintelor dela rândul al zecelea unde zice «dar pentru 

că și până la cuvântul (în privirea) să se pue aceste: cAceia nu știau sau
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nu vroiau să căute chipurile prin cari ar fi putut trezi oamenii acest talent 

şi a-l pune în activitate, este dovedit prin practică că toţi copiii nu pot să 
înveţe numai. după un singur metod». 

Totodată se pune înaintea redacţiei că, dacă va mai cuteză a tipări orice 

scrieri mai înainte de a aveă ele autorizaţia Secretariatului de Stat, apoi 

fără mai multă cruțare i se va închide tipografia care prin asemene urmări 

calcă a ei îndatorire. 

No. 18983. 
1846 August 18. 

Il. 

Cinstitului Secretariat al Statului. 

Prin alăturata carte intitulată Parul Amorului, rog pe cinstitul Secre- 

tariat să binevoească a o expune censurii cât şiai se iîncuviinţă tipărirea. 

Prea plecat, Al. Pelimon. 

Rezoluţie. 

Dumnealui Pitariul Teodor Codrescu va cercetă această carte şi de va 

află într'insa rostiri împotriva Guvernului, a relighiei și a moralului, sau 

atingătoare de persoane, va face adnotaţii şi le va supune presusdtviei și 

asemene va referă și când nu vor fi unele din aceste spre a se învoi ti- 
părirea, 

Doclad. 

Potrivit insăreinării pusă asupră-mi am cetit poeziile intitulate Farul Amo- 
rului şi la faţa 16 sub No. III şi 38 sub No. V am însemnat.cevă, însă a- 
ceasta nu este nici împotriva religiei nici a moralului nici a unei persoane, 

ci numai 0 cugetare a poetului, spre a arătă simţirea ce poate aveă neno- 
rocitul în desperaţia sa, pentru care cu supunere referez spre cuvenita pu- 
nere la cale, 

1847 Ianuarie 9. 

T. Codrescu. . 

Rezoluţie. 

La, secţia l-a spre a se luă în privire însemnările făcute şi a se scoate 
cu totul de ar fi în potriva regulilor țenzurii și după aceasta a înaintă cea 
mai departe lucrare potrivit cu urmarea ce se păzeşte în asemene caz, 

(bid., IV £. 97)
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12. 

Cinstitului Secretariat de Stat, 

„Pentru înființarea unei ferme model şi a unui Institut de Agricultură în 
Moldova, având dobândită inalta încuviinţare, instrucțiile Epitropiei şi al- 
tele atingătoare de aceasta, dorese a le publică spre a le încunoștință pu- 
blicului. Pentru aceea mă rog ca să se censureze potrivit formelor. 

În 7? Martie 1847. 

1. Ionescu. 

Rezoluţie. 

Martie 6. D-lui Aga Florescu va cercetă arătatele lucrări şi potrivit ins- 
strucţiilor ţenzurii va învoi publicarea lor. 

Mavrocordat. 

Maiu 10. Să se pue la delă, fiindcă s'au cercetat și înfăţoşindu-se D-sale 
Vel Postelnic s'au încuviințat, tipărirea. 

Aga Florescu, 
(Ubid., V. 1, f. 23.) 

13. 

Onorabilului Secretariat de Stat. 

Alăturata traducere de Moariea lui Socrat fiindcă voesce a o publică, 
binevoească onoratul Secretariat a o censură şi a învoi tipărirea ei şi fiindcă 
în caiet sunt niște mici îndreptări, binevoească ca cea de pe urmă censu- 
rare să o facă pe coalele ce vor ieși din tipar. 

Gheorghe Sion. 
1847 Maiu 9zile. 

Sau cenzurat și sau încuviințat tipărirea și prin urmare să se pue la delă. 
Aga Florescu. 

(Ibid., V, 1, £. 25) 

14, 

Către Comisia cercetării cărților. 
Ia loan Hrisochefal. 

Jalobă. 

Doritor fiind a da la lumină o carte tradusă din limba elină în acea română, 
întitulată Oglinda inimii omului, de aceea rog pe cinstita comisie să bine- 
voească de a o cercetă, ca să nu fiu împiedecat în lucrare dându-se la tipar. 

ÎI. Hrisochefal. 
1847, Septemvrie 18, ”



391 DESPRE CENSURA ÎN MOLDOVA, II. 61 
  

Rezoluţie. 

Octomvrie 9. Această carte cuprinzând în sine materie duhovnicească, să 
se împărtășească Preasfinţitului Mitropolit, ca să binevoească a rândui cer- 
cetarea ei, după care să se înapoiască Secretarului de Stat spre cea mai 
departe lucrare. 

(Ihid., 1, 2, £. 249) 

15. 

„ Cinstitului Secretariat de Stat. 

Primindu-se adresul acelui Secretariat cu No. 2.151, în alăturare cu cartea 
numită: Oglinda Inimii Omului, cu cinste răspundem că o asemene carte 
este tipărită la anul 1839 în tipografia mănăstirii Neamţul, de care fiind 
plină toată țara precum și în mănăstirea Neamţul sunt destule, apoi nici 
urmează trebuința de ă se mai tipări, pentru care se și înapoieşte alăturat 
pe lângă aceasta. 

Meletie Mitropolit Moldoviei. 
No. 84 - Ri 

1847 Octomvrie 20. 

Rezoluţie. 

Octomvrie 29. Să se înapoiască editorului, de vreme ce o asemenea carte 

este tipărită de mai înainte prin ţenzura părţii duhovniceşti. 

(Ibid., 1, 2, î. 257) 

16. 

Către cinstitul Secretariat de Stat. 
loan Hrisochefal, 

Jalobă. 

Deși cinstitul Secretariat, după jaloba ce am dat, au binevoit prin adresul 

de supt No... . . au făcut cunoscut Preasfinţiei Sale Părintelui Mitropolit de 

a pune la cale ţenzurarea cărţii mele întitulală Oglinda Inimii Omului, acum 
făr de veste m'am trezit că Preasfinţia Sa opreşte tipărirea, acestei cărți subt 

cuvânt că este de dânsa plină toată Mănăstirea Neamţului și toată capitalia, 

când mai vârtos că cartea ce eu am alcătuit este cu totul străină de textul 

cărţii ce. odinioară s'au tipărit, fiindcă aceasta-i tradusă din acea greacă și 

înzestrată cu o mulțime de sfaturi folositoare de suflet, culese din felurite 

sfinte cărţi și anume din Uşa Pocăinţii, din Vămile Văzduhului şi din Che- 
presarion, niște cărţi bisericești foarte folositoare de suflet, cari sunt şi de
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față, și totodată și cu întăritura cuviincioasă luată din feluriți prooroci și 
din Sfânta Evanghelie, făcând eu această alcătuire numai spre a puteă pro- 
duce un îndemn către sufletescul folos celor ce vor ceti-0, o mare ușurință, 
și sprea puteă fi întotdeauna în vederea [ieşcăruia acele către buna credință 
îndemnătoare şi spre a-și putea fieşcare cetitor de a-şi căpătă un drum către 
mântuirea, sufletului. De aceea plecat rog pe cinstitul Secretariat să bine- 
voească ca, prin locul cuvenit, să se ţenzureze numita carte şi totodată să 
se facă și cunoscut Preosfinţiei Sale Părintelui Mitropolit că cartea aceasta 
ce eu am tradus este cu totul osebită în înzestrările culese din bisericeştile 
cărți mai sus pomenite și prin urmare ar fi de trebuință a se tipări ca una 
ce este de multă îndemnare pentru hristianii ce vor ceti-o. 

]. Hrisochefual. 
1847 Octomvrie 9. 

Rezoluţie. 

Noemvrie 5. In urmare celor arătate prin această jalobă să se întoarcă 
cartea Preasfinţitului Mitropolit, cu arătare că având în vedere cuprinsul cei 
mai înainte tipăriri și.a acestei broșuri în care se află osebite adăogiri, să 
se pue la cale a se ţenzură șia se slobozi în ţirculaţie dacă nu se află nimic 
împotriva religiei. 

Mavrocordat. 

1”. 

Cinstitului Secretariat de Stat. 
Cerere. 

Alăturatul pe lângă aceasta, inscris atingător de publicarea Cronicilor Mol- 
dovei, rog pe cinstitul Secretariat de Stat ca să binevoească a-l ţenzură po- 
trivit formelor spre a se puteă publică, 

1847 Octomvrie 6. | M. Kogălniceanu. 

Octomvrie 8.-Să .se pue la delă de vreme ce încuviințarea după .... 
făcută de d-lui Vel Postelnic sau dat Dumisale Editorului. 

(Ibid., v, 1, f. 41.) Aga Florescu. 

18. 

Respectivului (sic) Secretariat de Stat. : 
Alexandru Avraam. 

Alăturata odă de urări pentru Preinălțatul Domn Ocârmuitor, care voese 
a o publică și prin tipar,rog a se ţenzură potrivit formii în asămine. 

In 29 Dechemvrie 1847. A. Avraam.



393 DESPRE CENSURA ÎN MOLDOVA, II. 63 
  

Rezoluţie. 

Se încuviinţează cererea Dumisale Avraam. 29 Dechemvrie. 

Urări. 

Preînălțatului nostru Domnu la prilejul serbării anului nou 1848. 

Stăpâne. 

Domnească mii de veacuri al tău nume, 
Precum acel ce odată în Roma a cârmuit. 

Căci tu numai prin geniu ni-aduci în fericire, 

lar el cu sabia 'n mână mărire și-a lăţit. 
Domnească în nemurire familia înaltă, 
Prin ea numai noi astăzi ferici putem i, 
Căci numai ea prin pace știe a cârmui. 
Aşă ! Pace, libertate, negoţul, industria, 
Blândeţă părintească, cultura în popor 

Sunt roze ce 'ncunună epoca-ţi de Domnie. 
Şi care fie mari, mari în viitor. 

Cu câtă râvnă oare? tu arăţi, o bun Părinte, 
Supuşii a-ți ferici şi viitorul lor, 
Prin legile ce eră din timpuri impilate 
Și cari produce iarăș, o brave Domnitor. 
Junime luminată în școli ce tu ai fondat 
Şi văduvile triste ce prin mila-ţi viază, 

Inalţă mâni de rugă la cel ce ne-a creat 

Cerând ca Prinţul nostru ferice să trăească, 

Primește dar, stăpâne, şi mica mea urare, 

Unită cu ace a întregului popor, 

Prin care Provedenţa să deă cu îndurare 

Mărite zile lungi al nostru Domnitor. 

Să trăească Domnitorul, 

Mulţi ani de fericire 

Fericească el poporul 

Cu alte fapte de mărire, 

Anul nou să fie anul 

Productor de mulțămire, 

După el urmează veacul 

Strălucit da sa mărire, 

Să trăească să vadă, 

Urmașii săi predomnind, 

Peste mari 'ntregi popoare, 

Fericire împărțind. 

A sa, vieaţă este o roză 

Pentru neamul românesc, 

Prin ea numai se viază
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Tot ce este strămoșesc 

Cerul nalt ce ni-a trimis 

Să păstreze în .lucor, 

Căci ea este fericire 

Unui românese popor, 

S'ale strămoşilor fantome 

Din a lor adânci morminte 

Strigă azi cu strănepoţii: 

Vivat, brave Mihaile ! 
A. Avraam. 

(Ibi., v, 1, £. 80, 

19. 

Izvod de cărţile şi istorii ce am în dugheana mea, aduse de vânzare de 

peste graniţa Braşovului, precum în jos arată. 1847 Octomvrie 8. 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

i 

1 

i 

1 

1 

1 

i 

1 

1 
1 

17 

Evanghelie, de Mănăstirea Neamţului. 

Psaltire de mijloc, de Sibiu. 

Psaltire mică de învăţătură, de Sibiu. 

Ceaslov mic de învăţătură, de Sibiu. 

Liturghie de Sibiu. 

Visul Maicii Domnului. 

Bucovnic de Sibiu. 

Alecsandrie de Sibiu. 

Octoih de Sibiu. 

Hărălietin de Braşov. 
Călindar pe 140 ani, de Valahia, din București. 

Istoria lui Sofronim și Haritia de Brașov. 

Rugăciunea Maicii Domnului dimpreună cu visul, 

Astronomie de Bucureşti. 

Vânătoare de Bucureşti. 

Piram şi Tisbe de Sibiu. 

"17 adică de șaptesprezece soiuri de cărți se află. 

loan Gheorghiu -Dobroş. 

Urmează legalizarea poliţiei de Tecuciu. 

(Ibid., v, 1. £ 45.) 

20. 

Izvod de cărţile și istorii ce am în dugheana mea aduse de vânzare de 

peste granița Brașovului in Moldova, precum în jos arată. 

1847 Octomvwrie 8.
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1 Evanghelie Mănăstirea Neamţului. 
1 Ciaslov mare de Sibiu. 
1 Psaltire mare de Iași. 
1 Apostoli de Iaşi. 
1 Ceaslov mic pentru învăţătură de Sibiu. 
1 Liturghie de Sibiu. 

Bucovnic 

F
R
 de Sibiu. 

Alexandria de Sibiu. 

Tilo Bohoglind. 
1 Anul mănos,. 

1 Semnul Maicii Domnului. 
1 Visul Maicii Domnului, 

14 adică patrusprezece bucăţi. 
  

N. Petrescu, 

Urmează legalizarea poliţiei de 'Tecusiu. 

(Ibid,, v, 1, £. 44) 

21. 

Galaţi. — Cărţile următoare se află: 

Din anul 

1834 8 Liturghii legate. 
1834 48 

1834 4 
1836 

1837 

1835 

2 
2 

3 
1835 3 

1837 1 

1840 2 

1840 4 

1840 6 

1841 1 

1842 93 

1842 9 

1846 

1844 18 

1844 6 

Caţihise poporalnice. 
Cărţi Istorie şi începutul Romanilor de Petru Maior. 
Trupuri Cantemir Vv. 
Cărţi Istoria Naturală de Doctor Cihac. 
Apostoli. 
Psaltiri. 

Hronograf. 

Trupuri cărți Gonzalez de Cordova. 
Cărţi Vieaţa Femeească. 
Cărţi Costache Carageale. 
Apostolare. 

Cărţi Legiuiri. 
Cărţi reţete pentru bucate. 

» » » ». No. 500, 

Dascălul Agronomiei. 

Fabule lui G..Asachi. 
Analele A. Rom.— Tom, XXIX.—Memoriile Secţ. Istorice, 5
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1841 10 cărţi culegeri de olisuri domnești. 
1845 9 cărţi voiajul tânărului Anaharsis. 

(Ibid., V, 1, î. 92) La dugheana lui Gheorghie Cepescu,. 

Cărţile următoare ce se află: 

Din anul 

1835 3 Ciasloave bogate. 

1845 5 » mici. 
1841 8 » mai mici de învăţătură. 

1841 8 Psaltire de învățătură. 

1845 5 Octoihuri mici de cântare, 

1845 14 Bucoavne de învăţătură. 

La dugheana dumisale Tudor sin Teodoru Braşoveanul. 

23, 

30 Ciasloave 1845. 

5 Psaltire mici 1841. 

2 Ciasloave mici 1844. 

6 Psaltire mai mari 1837. 

5 Octoihuri 1845. 

1 Molitvenic 1895. 

44. Bucoavne 1845. 

Manolache Budu. 

Galaţi.— Cărţile câte se găsesc. 

40 Bucoavne, anul 1845. 

3 Ciasloave » 1835. 

10 » » 1845, 

13 Ciasloave » 1847 

10 Psaltire » 1841 
6 » » 1841. 

10 Psaltire » 1837. 

6 » » 1841. 

2 Octoice » 1845, 

10 Pravili » 183% 

Se află în dughenile lui Constantin Braşovanul și Grigere Mafteiu.
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25. 

Bârlad. — Izvod câte cărți sunt la prăvălia dumisale Şătrarului Angheluţă Nicolau, dela 

anul 1833 păr la anul 1846. 

5t Apostoli 1835. 
28 Psaltire 1835. 
35 Panahide 1844. 

3 Trupuri câte patru la un trup, Bisericească Istorie a lui Meletie Mi- 

tropolitul Atinei, 1844. 
11 Exemplare Dascălul Agronomiei 1844. 

22 

10 
14 

1 

R
D
I
 

DW
D 

EP
. 

O
 

11 
(Ibid. V, 1, £. 59) 

» 

>» 

>» 

Prinţipe filosofice, politice şi morale 1844. 

Povăţuitorul educaţiei copiilor 1846. 

Istoria Greciei 1842. 
Istoria Sfântă, 1846. 

Povăţuitorul Sănătăţii şi al Economiei 1844. 
Adunare de Ofisuri şi deslegări în ramul judecătoresc 1844. 

Adaos despre elementuri. 
Dialog greco-românese 1846. 

Catihis pe scurt 1846. 

a Istoriei Bulgarilor tipărite în Bucureşti 1842. 

26. 

Cătră cinstitul Secretariat de Stat. 

Neculai Hristu Gheorghiu. 

Din trimiterea Dumnealui Eliadi din Bucureşti, două lădiţi cu cărţi Mol- 

doveneșşti au sosit, la cinstita Carvasară și, după în copie fătură ce aici ală- 
turăm, rugăm pe cinstitul Secretariat să binevoească a înaintă cuvenita lu- 

lucrare spre a ni se slobozi. 

Frații N. şi Hr. Gheorghiu. 

Rezoluţie. 

Dechemvrie 13. Pitariul Vitlimescu va cercetă aceste cărţi şi le va slo- 

bozi nefiind Împotriva regulilor ţensurii, despre care va docladarisi. 

Fătura cărților. 

15 cărţi Corricolo. 

Speronare. 30
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cărți Don Juan. 

» Secretarul. 

»  Vocabulare. 

»  Corier ambe seese. 

>. Gramatici. 
» Cădere Dracilor. 

» Douăzeci patru ceasuri (lipsesc 11 exemplare). 
*» Carol al XIl-lea în două tomuri (lipsește 1 tom). - 

» Colecţie de Novele. 
» care sunt a unui prieten și nu știm ce feliu de cărţi sunt, adică; 

din Operile lui Lord Byron, 3 tomuri, 
Curierul de âmbe sexe. 
Norma. 

Istoria lui Carol XII. 
Don Chişot. 

Belisarie de Marmontel, una, legată. 

Aritmetici, una legată și una deslegată. 

Regulile tragediei. 
Epistoler. 

Speronare. 

Secretar Latin. 

Din operile lui Victor Hugo. 
Omer. 

Paralelismul între dialectul român și italian. 

. Elemente de istoria Universală. 

Corricolo. 

Gramatici. 

30 
(id, 1, V, £. 95) j 

1848 

Cata 

N
B
 

9
 

W9
 

=
 

„ Fevruarie 25, Focșani. 
log de cărți ce se află în dugheana mea anume; 

„ Chesar Boliac Poezii . . ee m aaa s  Bliad 1847 București 
.Inlie Chesar . . 91844 » 
„Doge de Veneţia . ......... 2» 1839 » 

„Victor Hugo . . . cc... ca... > 1837 „> 

„Blisabeta . . . + . Josif Roman 1846 »
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10. 

MI. 

12. 

13. 

14, 

Id. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 
21. 
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„Gemenii de Bergam. . .......... Eliad 1836 » 
. Văduva vitliană . cc... » » » 

„Bădăranul boierit . . . cc... » » » 
. Radu Vodă dela Afumaţi ........ SE. Sava, 1846 » 
Prinţesa de Claremon . . ......,... Eliad 1842 » 
Impăratul Sigismuna . . ,. Leca 1839 Craiova, 
Lecţii fizice . . . . cc... Sf. Sava 1839 București 
Prinţul rumăn ea » 

Clotilda. . cc... Friederich Valbaum 1844 » 

Istorie bisericească . . . . . Carcalechi 1845 » 

Școala femeilor . . . . . cc... Rosetti 1847 » 
Cele şapte virtuți. <a c. » Braşov 
Eleonora .... Costache Peşianu 1844 București 
Putere armată . cc... laşi 
Cantora foaei săteşii . .. cc... 1844 laşi 
Manuscrisul Napoleon . . .... Eliad 1846 Bucureşti 
Viaţa Pemeilor. . . ... Cantora liter. 1840 Iași 

Grădinaru Orb... cc... .. Pliad 1836 București 
Vicleniile lui Scapin. . . . cc... » » » 

Repertorul teatrului. . . . cc... » 1834 » 

Viața Femeiască . . . cc... » 1843 » 

Cumpănătorul . cc... Sf. Sava 1846 » 

Estela, Păstorală . . . Tip. Albinei 1830 Iași 

Dregătorul bun creștin . . . cc... » Buda 

Scrierile Domn. Ralet . .. ... a... Cantora 1840 Iaşi 
Poezii Paris Mumuleanu. ....... + Eliad 1837 București 
Almanahul Statului .. ...... Tipogr. Curţii 1840 >» 

Elemente drept politie . . cc... 1846 Braşov 
Tragedie în cinci acte. .......... “Eliad 1834 Bucureşti 
Eliazar și Neftali . ... a 921832 » 

Noapte Ziva Rossii(?) ........ losef Roman 1836 » 
Oglinda Statului . . cc... „+ 1835 Braşov 
AMhil sau. Cant. Poaei Săteşti 1843 Iaşi 
Doftoru de casă. . . cc... || 1846 București 
Don Juan . cc. cc cc... Iosif Roman. » » 
Floare de Scăeţ. ... . „se... .. Rosetti » » 
Agripina, Nuvelă . .. cc... Ion Ghiţă 1847 Brașov 
Sandipa Filosoful. . cc... .. 1834 
Mărime Romanilor . . cc... ... ;:1830 Craiova
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46. 

4. 
48. 

49. 

50. 

5l. 

52. 

53. 

54. 

55, 

56. 

57. 
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59, 

60. 
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62. 

63. 
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65. 
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67. 

68. 

69. 
70. 

71. 
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13. 

14. 
== 
(9. 

76. 

17. 

18. 

19. 
80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

Filosoful indian . . cc. 

Sădic Ursitor . . cc... 

Adelaida Păstoriţa . cc. cc... . 
Arghiri ea 

Istoria Lumii e ec... Anton Pan 

Neghina între Grâu. ..... „ „ Costache Leca 

Guilom Tel . . cc... Episcopiei 
Astronomie populară . . . cc cc... 

Moartea Împăratului Rusiei ....... Taigară 
Sfântul Haralambie . . . . . . Gh. Cloziu 

Columbus .-. Costache Pencovci 

Cabinet 10 limbi. . . .. Friedrich Valbaum 

Tălmăcirea Visurilor . . . Iosif Roman 
Eusapie Scriptura . . . cc... Eliad 

Prinţipie filosofie ..... . cc... Albinei 

Speronare . . cc. Eliad 
Aristomen şi Gorgo . ..... Cant. Foaei Sătești 

Epistolar , . . co... Costache Pencovici 

Agatoclis . . o... . Albina 
Călindare de 140 ani . . . , . cc... 

Maria Novila. ... Sfântul Sava 
Educaţie copiilor . . . . ... » » 

Moralul fericirii . . cc... cc... Const. Leca 
Nepotul ca unchiu . . . cc... Sf. Sava 
Povestea Vorbei .. ..... Anton Pan 

Datoria omului. ...... Rosetti şi Vinterhalder 

Matilda în 3 tomuri. ...... Cant. Foaei Sătești 
Soare la mahală.. . „. „ Rosetti și Vinterhalder 

Fabule de Anton Pan. ........ Anton Pan 

Plete lungi minte scurtă . . Cant. Foaei Săteşti 

Luereţia Borgia . . cc... .. Eliade 
Desemne .. . cc 
Leonat. . cc... Gheorghe Cloziu 
Ghinoveva . . cc 

Țiganii, . cc... | Eliad 
Căderea Dracilor . . . cc... » 

Curăţirea gurii . . . cc... NR 

Manual folositor... . cc... Elia 
Forma polițelor. . . .... Iosif Roman 
Chelhisterion . . .. a. » » 

, 1831 Să 

. 1846 Sibiu 

1837 București 

1839 Craiova 
» Buzău 

» Bucureşti 

1830 » 

18417 Sibiu 
1830 București 
1840 » 

1847 » 

1845 » 

1841 lași 

» București 

1840 laşi 

1841 Bucureşti 

1843 laşi 
1847 

1846 București 
1830 » 

1842 Craiova 

1847 Bucureşti 
1847 » 

>» » 

1844 lași 

1847 Bucureşti 
>» » 

1845 laşi 

» București 

- + Sibiu 

1839 București 
1837 » 

1840 » 

18528 > 

1837 » 

1845 » 

1843 »
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86. Economie casnică .. cc. 
8f. Măsura buţilor cu cotul... ... Iosif Roman 1847 București 
88. Creșterea viermilor de mătasă ..... a a + + 1823 Buda 
89. Sofronim și Harită .. Sibiu 
90. Sfântul Mină cn 
91. Buchetul Prunciei ........- . Gh. Albini 1846 Craiova 
9. Școlarul sătean ... Pencovici 1840 Bucureşti 
93. Invățătura preoților . ca Buzău 
94. Stăpânul și sluga .. cc. 1836 
95. Birtașul 1841 Buzău 
96. Patima şi moartea lui Hristos .. ..... 1837 Sibiu 
97. Engolpion deaur ....,. o... "+ 1816 
9. Papagalul ...... o... C. Pencovici 1840 București 
99. Capela pădurii .....,..... » » » 

100. Vasul dela Ibrăila .. cc... » Brăila, 
101. Aneta și Lubin. cca 1829 Craiova 
102. Regulamentul judecătorese .... . . . Eliad 1839 București 
103. Pravila lui Caragea .... 1845 » 
104. Dion Filosoful: . . 1825 » 
105. Povăţuire sănătății , cc... 1845 Bucureşti. 
106. Oglinda frumuseţii .. .._....., Cişmegiu 1829 » 
107. Pedagoghie rumânească . ..... 1818 Buda. 
108. Octoice mici. . .. Gh. De Cloziu 1845 Braşov. 
109. Alexandrie ,. cc 1846 
110. Teofronie Iscusitul . . . . . 1833 
111. Cunostinţa de Dumnezeu ........ „1818 
112. lconomie de câmp . ... „:. + 1606 Buda 
113. Acatistiere mici .....,.. DEE „+ 184 Buzău 
114. lubitoare de înțelepeiune . ........... 1831 laşi 
115. Oglinda inimii . ......... RR 1839 
116. De rugăciune .... cc 1846 Buzău 
11?. Erotoclit. . cc Gh. Cloziu 1837 Sibiu 
118. Malvina în trei tomuri . .... Cant. Foii Sătești 1841 Iaşi 
119. Ceasuri de mulțămire »  » Di 1842 » 
120. Dascălu de limba franțuzească ......... 1832 
121. Model de tot felul de scriere ............ 
122. Pedagoghie grecească ..,...... e. e e , 1843 
123. Pustnicul. cc Albina 1837 lași 
124. Eclugarion grecesc. .. ...... Iosef Roman 1847 Bucureşti 
125. Bucoavne. .. cc. - a e + 1845 Braşov 
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Abecedar nemţese . . . . . . .. . . ..... 1847 Bucureşti 

Aritmetici mici, Sfântul Sava . . ..... 1847» 

Prescurtare Istoriei, Sfântul Sava . . . .. . „1846 » 

Manual de catihism mic, Sfântul Sava .. . . . . 1846 » 

Abeţedar de rugăciune » Dak 1841 d 

Abeţedar de buche » Da. 1847 » 

Abeţedar grecesc-român. . e» . o... ...... 1834 » 

Ghiografie țării . cc... . 1840 » 

Ghiografie Sfântului Sava. . . . cc... 1847 » 

Istorie Sfântă . . cc... .. 184 » 

Gramatici . o .[ . . .co. c. . | » 

Lectură, mari . o... .... [a 1845 » 

Lectură, Mici eee. 1841 » 

Elemente de gheografie. . . . . .- „1844 

Telemah . o... cc... .. 1842 

Hrisalara greceşti .  . .. . - ..-. „+ + 1830 București 

Istoria Lumii . o... o... .. Sf. Sava 1847 Bucureşti 

Deslegări . . cca. . 1847 Bucureşti 

Regulamentul Organic, Tipografia Curţii . . . . . 1847 » 

Minune Maicii Domnului . . cc... cc... 1841 Neamţu 

Dichisasterion Psaltichie . . . . . . 1820 București 

Ciasloave mici . . . |... cc... Sibiu 

Psaltire mici . . . . . . cc... cc... » 

Catovaseri . <<. . . . ...... „ « 1841 Buzău 

Liturghie . ok. Sibiu 

Tălcul Psaltirii e eee... . 1840 Buzău 

Minune Maicii Domnului e... o... .. București 

Minune Maicii Domnului . . o... cc... Neamţu 
Armologhion . << ca... + p 1824 București 

Praștie e Neamţu 

Cântarea lui Moise. . . . cc... .. 1831 Iași 

Vămile Văzduhului a Sf. Vasile . . . . . . . 1847 Bucureşti 

Reţete 500 feliuri bucate . . . . .. 1846 lași 

Istorie alimentară . . . 1... cc... 1841 București 

Vocabular » e cc. cc. cc... Sfântul Sava 1840 București 

Noul testament . . cc cc... .. 1838 Smirni 

Gramatica grecească . . . . cc . ....... 1846 Bucureşti 

Gramatica vauvană (7). . cc... .. 1846 Bucureşti 

Istorie Sfântă. < cc. cc... Rosetti 19846 » 
Icoana Pământului . . [cc .. 1842 Blaj
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166. Dacia 12 bucăţi . .. e e e 1842 București 
167. Roata Norocului . ; . + 1836 București 
168. Gramatica română . . . e a. 1845 București 
169. Istoria Vechiului și Noului Testament . . . Eliad. 1839 » 
170. Dialoguri ........... . „Iosif Roman . » 
171. Mineele Sf. Stan-Neamţul. . . . ... . . . . . 1847 Neamţu 
172. Triode »  » » ee sasea a e 1847 Neamţu 
173. Octoice mari . . . 1 ce e e 1847 Neamţu 
174. Pedalion . cc e 1847 Neamţu 
175. Cazanii e . Buzău 
1176. Psaltire . Pee Neamţu 
177. Apostol. . . cc „Episcopiei . . Buzău 
178. Psaltiri ceea e e e + 1835 Iaşi 
179. Criminal ec laşi 
180. Tălmăcire Psaltirii e... . Buzău 
18]. Liturghie Buzău . . . . cc cc » 
182. Apostolul .. ce. Buzău 
183. Ciaslov Mare .. . .. Braşov 
184. Pendicostar. .. cc ca e. 1841 Sibiu 

Han Ivan, Han Calciu, 
(Ibid., V, 1, £. 287.) 

28. 

Copie de pe Hrisovul Domnesc cu No. 93 din Noemvrie 1848 către Sfatul Administrativ. 

Asupra cărţilor de cetit ce vin de peste hotar, și asupra acelor ce se 
tipăresc în ţară fiind trebuinţă a se urmă în toată vremea păzirea ce mai 
de aproape privigheri ; Noi, în urmare celor de mai nainte lucrări şi a îm- 
prejurărilor de faţă care cer măsuri spre a se opri împrăștierea relelor prin- 
cipii de anarhie și de tulburare și a se feri condiţiile existenţei politice a 
Principatului Moldovei de orice lovire, poruncim să se păzască îndeobşte ur- 
mătoarele regule fără nici o abatere, fiind dator Secretarul de Stat prin am- 
ploaiaţii săi însărcinaţi cu partea cenzurii ; isprăvniciile şi toate poliţiele lo- 
cale, precum și vameșii a priveghiă paza măsurilor arătate mai jos cu toată 
scumpătatea în cele ce le privesc. 

CAPUL I. 

Despre îndatoririle librerilor sau a vânzătorilor de cărți în deobşte. 

1. Librerii nu pot unelti neguţătoria cărţilor fără a subscrie condiţiile în- 

datoritoare de a [i cu cea mai mare băgare de samă întru a nu da în cir-
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culaţie cărţi, caieturi, broșuri, sau jurnaluri ce ar fi cuprinzătoare de prin- 

cipii împotriva religiei domnitoare, împotriva vechilor temelii pe care este 

aşezată obşteasca bună fericire, împotriva existenţei politice a ţerii, a siste- 

mei Guvernului şi a legilor, cu atingere desfăimatoare altor religii propă- 

văduitoare de învățături răsturnătoare, îndemnătoare la. răscoală și împotriva 
moralului public, a cinstei persoanelor clevetitoare funcţionerilor Statului. 

2. Librerii sunt opriţi sub aspră răspundere personală, și subt pedeapsă 
de a li se închide libreriile şi a pierde dreptate de a fi lihreri, de vor aduce, 
vor ţineă, vor scoate la vânzare niște asemine tipăriri. 

3-lea. Spre înlesnire atât a librerilor, cât și a Secretariului de Stat în cer- 
cetarea cărților, ei să fie îndatoriţi a supune mai întâiu Secretariului de 
Stat catalogul cărţilor ce voesce a comandarisi, care cărți fiind din cele cela- 
sice și cunoscute, va rămâneă ase deosăbi numai la deschiderea lor, şi a se 
da Proprietarului și cercetarea să se facă asupra celor ce se vor păreă că cer 
0 asemene măsură. 

4-lea. Librerii sunt datori a încredință Secret. de Stat, spre păstrare, ca- 

talogul subt a lor iscălitură de cărţile ce au în magaziile sau dughenile 

lor, aice în capitalie deadreptul la Secretariat, iar la ţinuturi prin Isprăv- 
nicii cari sunt datoare a trimete acele cataloguri la Secretariatul de Stat. 

CAPUL al Ii-lea. 

Despre intrarea cărților în ţară şi privigherea ce se cere la aceasta. 

d-lea. Ispravnicii, comandirii graniţilor şi vameșii de pe la zastave sunt 

Îndatoriți supt aspră răspundere a nu îngădui nici cum intrarea cărţilor de 

cetit fără împlinirea măsurilor hotărite spre aceasta. 
6-lea. Cărţile menite a se deschide în ţară, sosind la marginea ei, vame- 

şul dela zastavă este îndatorit a cere dela stăpânii lor, de-l vor aveă cu sine, 
catalogul cărţilor precum şi declaraţie în ce stare trec, adecă câte legi, coleturi, 
saci sau pacheturi cu cutare No. şi cu atâtea peceţi, de nu vor fi întovărășite 
cărţile de stăpânul lor, această condiţie să se ceară dela vechilul său sau dela 
comisioner, sau însfârșit dela însuș primitorul cărţilor dela magazine. 

f-lea. Pentru cărţile pe transit ce de asemine se vor declară la marginea 
Moldovei, nu se va cere catalogul, ci numai declaraţia zisă, și se va urmă 
cu dânsele potrivit regulilor transitului. 

8-lea. Toate lăzile, coleturile, sacii sau pacheturile cuprinzătoare de ti- 
păriri. menite pentru capitalie Eșii, sau pentru alte localităţi din ţară, să 
nu se sloboadă de a trece în lăuntrul ei, mai nainte de a se pecetlui cu pe- 
cetea vămii Jocului pe unde va fi trecere cu acelaș chip precum se între-
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buinţează și pentru transit, după care pe acele ce vor fiîn limbi străine să 
se îndrepteze la carvasară în lași, măcar deși stăpânii vor fi şăzători la ţi- 
nuturi sau pe acele în limba românească la locurile pentru cari vor fi menite. 

9-lea. Cărţile în limba românească acele ce vor merge la ţinuturi şi pen- 
tru cari nu se vor da cataloguri la margine, să stea în păstrare acolo la margine 
până la dare catalogurilor, iar nedându-se, lăzile, coleturile, sacii sau pache- 
turite în cari vor fi cărţile să se pecetluească şi să se îndrepteze cu sigu- 
ranție la carvasară pe socoteala stăpânilor lor. 

10-lea. Vameşul, la indeplinire lucrării ce-l priveşte, întâmpinând niscaiva, 
greutăţi din partea, trecătorilor de cărţi, se va înțelege cu comandirul gra- 
niței sau cu locţiitoriul său spre a se îndatori cătră aceasta, fără de care 
cărţile nu vor fi slobode a intră în ţară. 

ll-lea Cărţile care dela marginele Valachiei, precum de peste Dunăre sau 
de peste Carpaţi, se vor face transit pentru Moldova, fie pentru Eși, fie pen- 
tru altă localitate din Principat, să se îndrepteze la carvasaraoa din Eși, spre 
a li se face cercetare. 

12-lea. Cărţile tipărite în Valahia, purtând ţensura, acelui Guvern, vor fi 
slobode de a intră în ţară după cercetarea ce li se va face de către dregă- 
toriul ținutului Putnei în fiinţa proprietarului lor, pentru care dregătoriul 
ținutului va raportui Secretariului de Stat cu trimetere listei cărților, iar acele 
ce nu voravei asemene țensură, ispravnicul să le îndrepteze de-a dreptul 
la Secretariatul de Stat ca să le facă cercetare. 

13-lea. Vameșii mărginilor vor înştiință îndată pe carvasară pentru căr- 
ţile care pecetluite, precum s'au zis la Art. 8-lea, se vor trimete în capitalie, 
iar pentru acele în limba românească ce vor aveă a trece la alte localităţi 
se va înștiință vameșul de acolo, de a fi, iar de nu,pe însuș dregătoriul ţi- 
nutului cu arătare împrejurărilor cuprinse în Art. 6 şi cu adăogire de numele 
cărăuşului, şi de ziua în care a trecut marginea, fiind dator vameşul mărginii, 
îndată după trecerea cărţilor, fie pentru capitalie, fie pentru ţinuturi, să deă 
carvasaralii catalogul luat la margine precum şi declaraţia zisă, iar aceasta 
pentru a le împărtăși în minut Secretarului de Stat, spre a sa cunoștință 
despre numărul lăzilor, a coleturilor, a sacilor, sau a pacheturilor ce au trecut 
marginea, și despre starea lor. 

14-lea. De se va întâmplă în transporturile de mărfuri ce se deschid în 
țară, fie în capitalie fie în ţinuturi, a se află cărţi de cetit, carvasaraoa, şi va- 
meșii de pe la ţinuturi sunt datori, subt răspunderea lor, a deosebi îndată acele 
cărţi şi a le trimete la Secret. de Stat cu arătare feţii la care sau găsit spre 
a se urmă mai departe cercetarea.
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PUL al III-lea. 

Despre datoriile carvasaralei şi cercelarea cărților în lăuntul țării. 

15-lea. Sosind cărţile la vamă ori de unde sau dela ori ce punct al hotare- 

lor, nu este nici cum iertat carvasaralei a deschide lăzile, coleturile, sacii sau 

pacheturile în care vor fi, ce este indatorită până în 24 ceasuri a raportui 
Secret. de Stat, spre a rândui a lor cercetare ; aceasta însă se poate urmă 

şi chiar deadreptul, după cerire cătră Secretariat din partea proprietarului 

cărţilor. 

16-lea. Rânduiţii din partea Secret. de Stat spre cercetarea cărţilor să se 

încredinţeze mai întâiu dacă semnile însemnate la Art. 6 sunt întocmai și apoi 
să păşască in revizia lor; această cercetare să se facă în ființa proprieta- 

rului cărţilor la carvasară, la Secretariat sau și la magazia stăpânului cărților. 

1-lea. Vameșii din orașe sau ispravnicii acolo unde nu va fi vameşi, so- 

sind lăzile, coleturile, sacii sau pacheturile cu cărți, sunt datori să cerce- 

teze asemene dacă semnile arătate la punctul al 5-lea sunt întocmai și nes- 
mintite, și primindu-le în a lor păstrare să raportuească îndată vameșul car- 

vasaralei, spre a se face cunoscut Secretariatului de Stat, iar ispravnicul de- 
adreptul la Secretariat. 

19-lea. Primindu-se la Secretariat sau înştiinţare carvasaralei cu trimiterea 

catalogului și a declaraţiei precum se arată la art. 13-lea, sau raporturile is- 

prăvniciilor sau a vameșilor de prin târguri, pentru sosirea cărților în ţinut, . 

Secretariul de Stat va trimite acest catalog isprăvniciei spre deschiderea și cer- 
cetarea, cărților. 

20-lea. Deschiderea să se facă, precum s'au zis, totdeauna, în ființa proprie- 

tarului cărţilor şi acolo unde va [i și ispravnic și vameș, de faţă tustrei. 

21-lea. Datoria vameșilor de prin târguri şi a ispravnicilor este să cer- 
ceteze cărţile de sunt după catalog, şi nu se vor slobozi stăpânului lor de- 
cât numai pe acele ce de către Secretariat vor [i încuviinţate pe zisul catalog 
că pot aveă circulaţia în ţară, iar acele ce nu se vor încuviință se vor tri- 

mite îndată la Secretariat spre a le cercetă şi a le hotărî cea mai departe 
urmare, asemene a se trimite și cărţile ce nu vor fi potrivite cu arătarea 
catalogului, precum şi acele ce se vor găsi peste cuprinderea lui. 

22-lea. La ori care slobozire de cărţi, fie în capitală fie în ţinuturi, proprie- 

tarul va adeveri prin a sa iscălitură primirea lor, însemnând şi cărţile ce se 
vor luă spre cercetare. 

23-lea. Urmarea sus arătată să se păzască și pentru cărţile bisericeşti, cu 
aceasta că acele ce vor veni în capitală să se deie prin Secretariat spre 
cercetare la Mitropolie, iar acele ce vor merge la ţinuturi să se încredinţeze
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de către isprăvnicie protoiereilor înadins însărcinaţi cu această cercetare de 

Mitropolie. 
24-lea. Cărţile ce nu se vor încuviință a aveă circulaţie în țară, având a 

se trimite peste hotar, Secretariatul de Stat să le pecetluească cu toată siguranția 
şi.să le expeduească fără zăbavă, cu cuvenita pază, peste hotar în socoteala 

proprietarilor lor, trecându-se pe la zastava ce va cere însuş proprietarul, 

unde se vor încredință în primirea feţei ce va arătă și va rândui însuş pro- 
prietarul. 

2b-lea. Pentru că sau urmat cu toată rânduiala expeduire peste hotar a 

cărţilor încuviinţate, Secretariatul de Stat urmează a avea cea mai întregită şti- 

inţă, iar vameșii mărginilor, comandirii și ispravnicii sunt după aceasta îndato- 

riţi, supt aspra răspundere, a priveghiă ca acele cărţi să nu se găsască prilej 

a intră nici cum în ţară, 

CAPUL al IV-lea. 

Despre tipografii, îndatorire lor şi privighere lu aceasta, 

28-lea. Nici o tipografie sau litografie nu se poate înființă în ţară fără 

o specială autorizaţie a Guvernului. Ocârmuirea va cumpăni localităţile în 

cari s'ar puteă învoi deschiderea tipo- sau lito-tipografiilor, spre a fi supt o 

deaproape privighere. 
29-lea. Așă precum arta tipografică are o mare înrâurire în societate, care 

înrâurire poate fi şi folositoare şi vătămătoare, de aceea ori care doritor a 

deschide o tipografie este dator să înfăţoșeze închizeșluire morală și mate- 
rială, adică să [ie cunoscut că urmează principiilor de moral şi de bună rân- 

duială, cunoscător artei tipografiei şi răspunzător personal şi cu avere văzută 

în toată vremea pentru ori ce abatere. 

38-lea. Doritorul deschiderii unei tipografii urmează a fi pururea însoţit 

de un hrisov Domnesc slobozit prin Secretarul de Stat, prin a căruia primire 
va depune jurământul şi va păzi cu toată sfinţenia îndatoririle ce îl privesc, 
iar la dimpotrivă va fi supus la toată asprimea legilor. 

29-lea. Tipo- sau litografiile cunoscute în ţară sunt: 
In oraşul Iași tipografia Mitropoliei, acea a D-sale. Post: Gheorghie Asachi și li- 

tografiile D-sale Miller şi a D-sale Spat. Partenie Anton, la Galaţi tipolitografia 
D-sale Marius Pelrocuzino, numită la tipărirea Gazele; Danubiene, care este 

încredințată privegherei Pârcălabului dela Galaţi, după osebită instrucție, și 

Tipografia Mânăstirii Neamţului, apoi ori și unde de către dregătorii sau po- 

liţie sar descoperi vrun tiasc de tipografie sau litografie afară de acele sunt 

arătate, să se sfarme și pe proprietar să se arestuească,
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30-lea. Trecerea dreptului de tipografie unui proprietar către altul nu se 
va puteă face decât prin autorizaţia Guvernului. 

3l-lea. Toate manuscriptele, tălcuirile, jurnalele, foile periodice şi altele 
de asemene, şi în sfârșit ori ce tipărire, afară de avizuri de negoț, de tarife, 
bileturi de vizite şi socotele de negoţ, nu se pot da, în tipar mai nainte de 
a [i cercetate de către Secretariatul de Stat, şi a primi editoriul sau redac- 
torul înadinsa autorizaţie tipăririi. | 

32-lea. Censura în cercetarea ei va opri tipărirea a ori ce carte sau broșură 
ce ar fi neprimită după acele aşezate la art. l-iu din acest Ofis şi asemene 
manuscripte nu se vor slobozi nici cum editorului, ci se vor desființă. 

33-lea. Se deosebesc dela censura, politică cărţile bisericeşti, a cărora cer- 
cetare atârnă dela partea duhovnicească, cu aceasta, ca editorul să facă cu- 
noscut atât Preasfinţitului Mitropolit spre rânduirea cercetării, cât şi Secreta- 
riatului de Stat, spre știință, iar încât pentru cărţile în materie politică, aceste nu 

se pot tipări, nici la Mitropolie nici la Mânăstirea Neamţului, fără mai nainte 

învoire a censurii, pentru care va fi privigherea Mitropoliei, supt răspunderea 

a nu se îngădui nici cum de asemene tipăriri fără formalitatea sus arătată. 

34-lea. Tipo- sau litografiile vor aveă câte o condică scripisită de Secre- 

tariat, în care vor înscrie toate tipăririle mari și mici, cu însemnarea numă- 

rului autorizaţiei, a titlului cărţii, a No. coalelor tipărite, să se tipărească nu- 

mai decât autorizaţia cu No. ei şi numire tipo- sau litografiei, iar de pe acea, 

condică în fieşcare lună să se trimeată copie la Secretariat spre știință. 

35-lea. Descoperindu-se la vreo tipo- sau litografie tipăriri făcute fără în- 

voirea censurii, acele se vor confiscă, și editorul precum şi tipograful vor 
cădeă în aplicaţia înfrânării de a li se închide tipografia și a fi supuşi unei 
aspre răspunderi. 

36-lea. Amploiaţii însărcinaţi cu partea censurii sunt datori a cercetă cu 
cea mai întreagă luare aminte osebitele tipăriri spre a nu se prilejui cea 
mai mică scăpare din vedere. 

31-lea. Manuscriptele ce se dau la tipar după cercetarea lor se vor şnurui 
și pecetlui la Secretariat, numerarisându-le filele și însemnându-se ștergă- 
turile și răsăturile ce vor fi pentru a se întâmpină ori ce nepriincioasă pre: 
facere. 

38-lea. Pentru a se posledui cu înlesnire filele tipărite, tipograful este dator 
a le înfăţișă Secretariatului împreună cu manuscriptul încuviinţat, după rân- 
dul tipăririi că până la sfârşitul ei să fie cu luare aminte cercetate.
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CAPUL V. 

Despre obşteşti îndatoriri. 

39-lea. Cercetarea cărţilor de cetit, acelor ce se tipăresc precum și a deo- 

săbitelor gazete, jurnaluri, foi periodice şi altele de asemene, în ori care dialect, 
să se facă la Secretariatul de Stat de către amploiaţii însărcinaţi cu partea 
censurii, care să se alcătuească în birou de censură. 

40-lea. Asupra cărţilor venite de peste hotar şi cercetate, să se insemneze 

mai jos de titlu «văzut la Secretariatul de Stat» şi se va ţineă liste de acele 
trecute prin cercetare. 

4l-lea. Cercetătorii cărţilor și a altor tipăriri ce s'au arătat mai sus, vor re- 

feră Secretariatului de Stat pentru neîncuviinţările ce vor aveă. 
42-lea. Pentru cărţile ce nu se vor încuviinţă, să se urmeze după art. 24 

din acest ofis, ţiindu-se şi pentru aceasta osebită listă. | 
43-lea. Gazetele, jurnalele şi ori ce foi periodice trimise de peste hotar, 

încredințându-se Secretariatului de Stat, şi cercetându-se, să se pue pe acele 
înștiințate pecetea censurii, iar acele ce vor cuprinde rostiri neiertate să 
se desființeze în parte sau cu totul. 

44-lea. Librarii cari fac abonamenturi pentru gazete, jurnaluri sau ori ce 
alte foi periodice, sunt datori a face cunoscut Secretariatului de Stat numele abo- 
naţilor și o asemene știință să se ceară dela c. c. Agenţie şi dela ori care 
alt birou de pază. 

45-lea. Amploiaţii censurii, isprăvniciile şi toate poliţiile locale sunt îm- 
puterniciţi a cercetă din vreme în vreme librăriile, sau dughenile vânzătoare 
de cărţi spre a se încredință de se urmează vânzare de cărți încuviinţate 
de censură sau slobode a aveă circulaţie în ţară, și pe acele ce vor descoperi 
din împotrivă să se trimeată pecetluite. la Secretariat cu raport lămuritor. 

46-lea. Asemenea, în deobște, toate Isprăvniciile și Poliţiile locale sunt în- 
datorite a priveghiă, cu tot înadinsul și supt aspră răspundere a nu se vinde 
de către nimeni, sau împrăștiă, cărți, broșuri, foi tipărite sau netipărite, gra- 
zete, jurnaluri oprite, se înţelege afară de cele censurate şi nici a le primi 
sau a se ceti; de asemenea prin cafenele, tractire sau alte locuri publice și 
ori și unde se vor găsi asemenea, sau se vor prinde, prin târguri, sau prin 
sate pe cutezători, arestându-se, să se cerceteze de unde au luat, sau le-au adus; 
țiindu-se supt pază acele scrisuri cu raport limuritor să le trimeată la Se- 
cretariat spre a le cercetă și a se hotărî prin locurile cuvenite pedeapsa cu- 
tezătorilor. 

47-lea. Fiindcă vameșii au asupra lor cea mai mare parte de răspundere 
pentru neprivigherea, și neîmplinirea măsurilor ce-i privesc, apoi nu numai vor
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fi deșteptaţi întru aceasta în vremea de pază de către Visterie, ce la ori care 
înnoire de contract a vămilor se va pune neapărata îndatorire de privi- 
ghere asupra cărţilor ce intră în ţară precum și răspunderea la care sunt 
supuși pentru ori ce abatere, ce se priveşte ca o faptă de criminal. 

48-lea. Nu mai puţin și asupra teatrului ca unul ce este socotit supt o pri- 
vighere, și prin urmare directorul acestui aşezământ nu va puteă la nici o 
împrejurare a da reprezentații mai nainte de a se supune repertoriul la cer- 
cetarea censurii, şi a primi Încuviințare, căci la dimpotrivă i se va desființă 
contractul și va pierde dreptatea de a [i antreprenor teatrului. 

Aceste dispoziţii Secretarul cârmuitor le va împărtăşi locurilor cuvenite spre 
grabnică punere în lucrare și le va publică spre obșteasca ştiinţă, 

29. 

Circulara Secretariatului de Stat din Noemvrie 1848 către librarii din laşi. 

D. F. Bell și C-ie No. 2.034. 

D. A. Hennig şi C-ie No. 2.735, 

D. Ghiţă Căliman No. 2.736. 

D. Gheorghe Hristofor No. 2.737. 

Prin buletinul ofiţial cu No. 90, publicarisându-se regulile ce au a se păzi 
după Domnescul ofis subt No. 93 în ceea ce se atinge atât de ţenzurarea, 
cărţilor de cetit cât și de îndatoririle privitoare pe librari în deobşte, Secre- 
tariatul de Stat nu lipseşte a vesti Dumitale că în viitorime să aibi a urmă 
fără cea mai mică abatere acelor reguli, potrivit cărora te vei grăbi a în- 
făţoșă lămurit catalog. de toate cărţile, broşurile şi jurnalurile aflătoare în 
libreria Dumitale şi totodată a-i da știință de feţele ce se abonarisesc la 
D-ta, pentru gazete, jurnaluri sau orice alte foi periodice, nu mai puţin și 
de acelea ce au apucat a se abonă. 

(Ibid., VI, £. 66.) 

30. 

Circulara Secretariatului de Stat către tipografiile din Capitală din 30 Noemvrie 1848. 

Postelnicului Gheorghe Asachi No. 2.738. 

Comisului A. Partenie No. 2.139. 

Dumisale Miiler No. 2.740. 

Prin Buletinul ofiţial cu No. 90, publicarisindu-se regulile ce au a se păzi 
după Domnescul ofis subt No. 93, în ceea ce se atinge atât de ţenzurare 
cărţilor de cetit cât și de îndatoririle de a privighiă pe tipografi şi litografi 
în deobște, Secretariatul de Stat grăbeşte a vesti Dumitale ca pe viitor să
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aibi a urmă fără cea mai mică abatere acelor reguli, spre a nu veni la 
dimpotrivă în răspunderea prevăzută la capitolul al 4-lea din ţitatul ofis. Şi 
totodată, alcătuind reghistru pentru înscrierea cărților ce vei tipări după 
chipul arătat la articolul 34, ce-l vei prestavlisi Secretariatului de Stat, spre 
a se șnurui după cuviinţă. | 

(Ibid., VI, £. 67) 

31. 

Nota Secretariatului de Stat No. 2.741, din 29 Noemvrie 1838, către Agenţia austriacă. 

In urmarea regulilor ce au a se păzi după Domnoscul ofis supt No. 93, 
publicat prin Buletinul Ofițial cu No. 90, pentru ţenzurarea jurnalelor de 
tot feliul și a cărţilor de cetit, jos iscălitul grăbeşte a pofti pe cinstita C. C. 
Aghenţie ca să binevoească a împărtăşi cât mai neîntârziat Secretariatului 
de Stat ştiinţă de feţele ce se abonarisesc pentru gazete, jurnaluri sau orice 
alte foi periodice prin biroul de poștă, austriecese. 

(bid., VI, £. 67.) 

III. 

Censura cărţilor în limbi străine. 

l. 

Petrache Roset-Bălănescu către Beizadoă N. Suţu. 

Mon Prince, 

Par M. Stefanovitz Miconly ils m'ont ât6 envoyes de Vienne quelques livres 
italiens pour la lecture de ma fille. M. Privilegiu ne m'en permet pas la 
jouissance avant que la censure ne lui ordonne. 

Ayez la bonts, Prince, et ordonnez-en Pexamen et le permis, car je suis 
sâr quă Vienne la censure 6tant plus s6văre, ces livres choisis pour la 
lecture d'une demoiselle pe peuvent pas contenir des idâes prohibâes par 
le gouvernement. 

Je suis avec le plus profond respect, Prince, 

Votre obâisent, serviteur, 
P. de Boselti- Balanesco. 

Le 5 Avril. D-lui Căminarul Florescu va grăbi slobozirea acestor cărți. 
(Ibid., 11, 2, £. 345.) 
Analele A. R.—Tom. XXIX.— Memoriile Secţ. Istorice.
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Jasy, Aoât 1843. 

Monsieur le Secrâtaire, 

M* Barozzi este venu en personne de la part de votre Secretariat me 
prevenir que des livres intitul6s comme ouvrages d'un septinsulaire ionien, 
imprimes depuis quelques annces ă Paris en langue italienne et renfermant 
des observations et critiques dictâes par un esprit de malveillance contre 
le Gouvernement de ces Iles viennent d'arriver ă Galatz. Jai Phonneur done 
de vous prier de vouloir en prendre des informations et de me les commu- 
niquer avec le nom de la personne ă qui ils sont consignes et n'en permet- 
tant pas la circulation. | | 

Jai honneur d'6tre, Monsieur le Secretaire, votre tres humble serviteur, 

Sam Gardner. 
Monsieur le Vornic 

Theodore Balche 

Secrâtaire WEtat pour. les Affaires Etrangâres. 

(Ibid., 1, 1, £. 187.) 

Monsieur le Consul, 

En recevant la note que vous m'avez fait lhonneur de m'adresser sous 
No. 136, jai immsdiaterent ordonne le renvoi au delă de la frontiăre de 
louvrage intitul6: Lettres dun anonme sur les Iles Ioniennes et import 
ă Galatz par un certain Panaioti Macri Gerassimo. 

Tout en m'empressant de vous communiquer cette mesure, adopte uni- 
quement pour la satisfaction du dâsir que vous avez manifeste dans la dite 
note, jai honneur, Monsieur le Consul, de vous râitârer Passurance de ma 
consideration bien distinguce. 

lassy, la 4 Aoât 1848. 
No. 104. 

(lbid., ibid, ibid., verso.) 

A Yhonorable Secretariat d'Etat. 

Rapport. 

En conformite de Pordre qui m'a 6t6 donne, jai r&vise les ouvrages ap- 
partenant ă Macris Gerassimo et m'empresse de sienaler comme contraire 

.
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aux instructions de la Commission celui ayant pour titre: Lettres d'un ano- 

nyme sur les Iles loniennes. Jattends respectueusement les ordres de lhon- 

norable Secrctariat afin de delivrer ceux des dits ouvrages qui ne sont pas 
dâtendus et agir pour celui indiquc plus haut conformement aux prescrip- 
tions de la. censure 

De Darozzi 
lassy le 5 Aoât 1843, 

No. 5. 

Nezoluție. 

Cele neoprite se vor slobozi scriindu-se Pârcălăbiei cele de cuviință, iar 

acest însemnat aici să va scrie Pârcălăbiei a opri intrarea lui în Prinţipat 
și a-l înapoiă peste graniță după formele păzite. 

(lbid., ibid. f. 188.) 

eu
 

Postelnicia către Părcălăbia de Galaţi. No. 2241, 1843 August 5. 

În numărul cărților cuprinse prin raportul acei Pârcălăbii cu No. 7.444 

şi aduse la Galaţi de către d-lui Panaioti Macri Gerasim, sunt unele pe cari 

Comisia însărcinată cu privigherea în acest obiect le-au cunoscut de oprite, 

precum acelea cu titlu Scrisoare unui anonim asupra Ostroavelor lonice, 

tot odată se alăturează trei cărţi trimise de Pârcălăbie. 

Drept aceea se scrie acei Pârcălăbii ca fără întârziere, pe de o parte să 

pecetluească și să înapoiască peste graniță pomenitele cărţi în număr de 20 
exemplare, iar pe de alta a sloboade acele cutitlu Viaţa lui Fenelon şi a 

oamenilor însemnați. 

(Ibi., iba. £., 181.) 

No. 45. Ilassy, le 22 Aotit 1843. 

Le Consulat britannique ayant regu la declaration du sujet ionien Panaioti 

G. Macry relative ă louvrage intitule Leltres d'un anonyme sur les îles Jo- 

niennes qui se trouve selon lui renferme dans la caisse, ă la douane de cette 

ville, afin que la caisse en question avec ses contenus soit, consience au Con- 

sulat britannique, comme Phonorable Gouvernement n'a pas fait ses obser- 

vations pour les autres livres qui y sont renfermes. 
Le soussigne saisit, Poccasion de renouveler ă lhonorable Secrstariat d'Etat 

les assurances de sa considâration tres distinouee. 

Sum Gardner.
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Rezoluţie 

Aug. 11. Să se răspundă că cărţile se află la Galaţi și că s'au și scris 
Pârcălăbiei a înapoi peste Dunăre cărţile acele numai ce sunt proibarisite, 
fiindcă după altă notă a Consulatului s'a pus la cale trădarea acelor cărți; 
această notă rămâne fără lucrare, pentru care se va pune la delă. 

Stolonacealnie, A. Fotino. 
(bi, ibid., £. 199.) 

Prea Inălțale Doamne, 

Această Epitropie în mai multe rânduri au adus cărţi din țeri străine 
pentru biblioteca Academiei și nici odată nu au fost împiedecate de a se 
slobozi dela vamă fără ordinul cenzurii, acum însă în cel de pe urmă trans- 
port au întârapinat destule greutăţi, nevoind vama a le slobozi fără învoirea 
cenzurii și fiindcă cărțile ce se aduc sunt comănduite chiar de Epitropie, 
potrivit trebuinţei ce are ramul de învăţătură și de folosul obştiei şi care 
prin nici un chip cad subt categoria de a fi împotriva regulelor censurii, 
plecat roagă pe Inălţimea Voastră să binevoiţi a poronci ca pe viitorime 
să nu se mai supere de către vamă cu oprirea unor astfel de cărţi. 

A Inălţimii Voastre plecate slugi 

No. 548, lași 5 Oct. 1843, N. Suţu, A. Balș, Mavrocordat. 

Rezoluţie domnească. 

Se încuviințează a se slobozi acele cărți fără aprobaţia, censurii. 

In 9 Octomvrie 1843. - 

M.S. 

Să se împărtășească Postelniciei. 

Mavrocordat, A. Balș. 
(bid., |, 1, £. 222) 

A Yhonorable Secretariat WEtat. 

En conformite de Lapostille de Phonorable Secretariat d'Etat en date du 
21 courant, jai examin6 les ouvrages contenus dans la caisse adressâe ă la



415 DESPRE CENSURA ÎN MOLDOVA, II, 85 
  

Compagnie Bell sous No. 358 et je les ai trouves conformes aux instruc- 
tions de la Censure, sauf les deux volumes ci-joints intitul6s: 78 mois & 

Si. Pelersbourg, ouvrage dont le dâbit doit tre defendu. 

De Barozai. 
lasay, le 24 Septembre 1845, No. 152. 

Rezoluţie. 

Septemvrie 23. — Să se facă cunoscut carvasaralei a slobozi cărţile, iar 
acele însemnate în acest răspuns se vor opri plătindu-se preţul lor. 

(Ibid., 1, 2, 6.42) Mavrocordat. 

A Phonorable Secretariat d'Etat. 

Raport. 

Je viens de faire la, r6vision de la caisse de livres adresse ă M. Albinetz 
et n'y ai trouve d'ouvrage dâfendu si ce n'est La Turquie el ses ressources par 

Urquart et deux volumes sur La guerre de Pologne que je soumets ă !ho- 
norable Secrstariat d'Etat. 

19 Octomvrie 1905. De Barozzi. 

Rezoluţie. 

Oprindu-se spre mai pătrunzătoare cercetare uvrajurile însemnate în acest 
raport, celelalte cărţi se vor slobozi în primirea proprietarului ca unele ce 
nu sau găsit supuse prihănirii. 

(Ibid., 1, 2, £., 47.) Mavrocordat. 

10. 

A Phonorable Secretariat d'Etat. 

Raport. 

En revisant la caisse de livres adressce ă M. Malgouvern6,jy ai trouv€ , 

Pouvrage intituls La Romanie en 3 vol., que je soumets ă Phonorable Se- 
cretariat d'Etat comme dâfendu d'apres les instructions de la censure. Le 
reste de ces livres n'ayant rapport qu'ă education litteraire, lhonorable a. 
Secrâtariat peut ordonner qu'il soit delivr€ au proprictaire. 

Iassy, le 26 Octobre 1845. De Barozzi.
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Rezoluţie. 

a Octomvrie 27. Carvasaraoa va slobozi cărţile cuprinse în acest raport pro- 
prietarului, oprindu-se uvrajul întitulat La Romanie, nefiind slobod acest 

“ uvraj. Mavrocordat. 
(Ibid., 1, 2, f. 66.) 

II. 

Le soussign en remettant ă l'honorable Secrâtariat VEtat la requâte ci- 
jointe de Mr Hennig, libraire prussien, a Vhonneur de le prier de vouloir 
bien faire ex6cuter Lordre que S. A. le Prince Râgnant a daigne donner 
ă ce sujăt. 

Yassi le 8 Juillet 1846. v. L008. 

Rezoluţie. 

lunie 28. Să se facă cunoscut Dumisale Spatarului Baroţi ca în aceea ce 
priveşte exemplarele Regulamentului, să facă lucrarea poruncită de către 
Inălțimea Sa cu trimiterea lor peste hotar, după regulile ce slujesc în ase- 
menea caz, adică să se pecetluească cu pecetea censurii, să se încredinţeze 
Carvasaralei ca să se plumbuească și să se expeduească peste hotar pe nu- 
mele persoanei ce va arătă proprietarul lor, luându-se adeverinţi dela va- 
meşul mărginii pe unde vor trece spre încredințare că s'au expeduit peste 
hotar, cari adeverinţi să se trimată Secretariatului. Aceasta să se facă cu- 
noscut Carvasaralei cu adăogire că pentru ziua expeduirii şi pe la care 
anume margine să înștiinţeze pe Secretariat, de unde apoi să se trimată po- 
runci și isprăvniciei spre privighere a nu se opri acele cărţi în ţară cia 
se trece peste graniţă. 

(Ibid,, |, 2, p.21.) Aga Florescu, 

12, 

Altesse Serânissime. 

Il y a environ eux mois que la censure mit oppositiona ce qu'une caisse 
renfermant 320 exemplaires de la traduction du Reglement Organique ainsi 
que d'autres livres me fât dâlivree. 

Monsieurs Vogler de Paris me demande aujourd'hui compte de cette 
expâdition. En livrant ă la publicite la traduction des sages institutions ac- 

” cordees aux Principautes par la haute protection de S. M. L'Empereur Ni-
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colas et il 6tait loin de s'attendre ă voir le Gouvernement de Votre Altesse, 
pendant son absence il est vrai, s'opposer ă Lintroduction d'un recueil qui 
est dailleurs entre les mains de tous les habitans des Principautes. Bien 
plus, le R&glement Organique tir6 ă mille exemplaires doit âtre en circu- 
lation en Europe et il est probable quil y en a dâjă ici quelques uns. 

Je viens donc prier tres humblement 
Votre Altesse Srânissime de vouloir bien daigner ordonner que ces 320 

exemplaires soient reexpâdi6s a Mr. Vogler ou me soient rondus. 
Jai lhonneur d'âtre avec le plus profond respect. 
De Votre Altesse S6rânissime le trâs-humble et tr&s-obâissant serviteur. 
lassy, le 28 Juin 1846. Adolphe Hennig. 

Rezoluţie Dommească. 

Postelnicia va pune la cale a se trimete înapoi peste hotar pomenitele 
cărţi. În 23 Iunie 1846. 

(Thid., 1, 2, f. 122) M.S. 

13. 

Cinstitului Secretar de Stat a Moldovei. 
Censorul cărţilor franceze. 

In urmare. rezoluţiei Inălţimii Sale din 23 lunie, pusă pe jalba Dumisale 
Hennig, precum şi rezoluţia cinstitului Secretariat din 28 Iunie pe nota Con- 
sulatului prusese cu No. 859, făcând regularisire cărților aflate în lada 
Dumisale Hennig și acele cari nu sunt înoite de censură, in număr dn 307, 
pecetluindu-le în două lăzi cu pecetea censurii, iar celelalte slobozindu-se 
Dumisale proprietarului lor, jos iscălitul cu căzuta cinste raportuesc cin- 
stitului Secretariat de Stat. 

1846 lunie 30 zile. 
De Bavozei. 

Rezoluţie. 

Iulie 1. Lada cu aceste cărţi să se trimată la carvasară cu un înadins 
cinovnie spre a se pecetlui de vamă și a se expedui pe numele persoanei 
ce va arătă dumnealui Hennig că este însărcinată, peste hotar, cu a lor pri- 
mire, urmându-se după rezoluția pusă pe nota Consulatului prusesc de 
supt No. 859. 

(lbid., 1, 2, £. 193). Director Aga Florescu.
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14, 

Cinstitului Secretariat de Stat. 

In urmarea, adresului acelui cinstit Secretariat supt No. 1.533, carvasaraoa 

expeduind prin sigur ocazion lăzile cu cărți a dumisale Adolf Hennig, cu 
poroncă, cătră vameșul de Mihăileni ca să le transporteze peste hotar spre 

a nu se mai întoarce înapoi în ţară, sau scris ca, potrivit cererii acelui cin- 
stit Secretariat, să ceară adeverinţă dela vameșul mărginii de peste hotar 

pentru încredințare că sau expeduit peste hotar. După care numitul vameș 

de Mihăileni, prin raportul No. 256, incredinţează că, după ce au transportat 

pomenitele baloturi în starea precum le-au siguripsit atât Secretariatul cât 

şi însuş earvasaraoa de aice, vameșul de ceea parte, la cererea ce i-au făcut 

de a da, adeverinţă, au răspuns că nici odată el nu obișnueşte a da asemeni 

adeverinţi. Pentru care cu cinste se face cunoscut acelui Secretariat spre 

ştiinţă, iar pentru baloturile ţitarisite că sau dat peste hotar, nu rămâne nici 
o îndoeală. 

A. Stursa. 
No. 1.163. 

1846 August 13 zile. 

Rezoluţie. 

Pe de o parte să se scrie isprăvniciei ca să privigheze întru a nu se 

furișă nici cum în Prinţipat aceste baloturi cu cărţi, despre a căror expe- 

duire va luă știință dela vameșul din Mihăileni, a părţii Moldovei, iar pe 

de alta să se răspundă carvasaralei că dacă vameșul părţii austriecești nu 

voeşte a slobozi adeverinţă, apoi vameşul să raportuească cu lămurire că 

cărţile sau expeduit și s'au încredințat sau primit de cutare sau cutare faţă, 

Mavrocordal. 
(Ibid,, 1, 2, f. 129). 

15. 

Soţietatea Medică și de Istorie naturală din Moldova, No. 8 1845 Iulie în 12. 

Cinstitului Sceretariat de Stat. 

Iași. Soţietatea primind două pacheturi cu jurnaluri de științi naturale 

sub lit. Hr., B. ce se găsesc la vamă, poftește pe cinstitul Secretariat să 

binevoească a poronci slobozirea jurnalurilor pomenite. 

Prezidentul Soţietăţii, Ghaka Logofăt.
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Rezoluţie. 

Iulie 18. Spre slobozirea acestor cărți va merge amploiatul țensurii seri- 
„indu-se şi carvasaralei spre a face această slobozire. (Ibid., 1,2, f. 138) | E 

16. 

Cinstitului Secretariat de Stat: 
Dela ţensorul cărţilor germane. 

Raport. 

Potrivit rezoluţiei cinstitului Secretariat de Stat, pusă pe adresul Soţie- 
tății Mediţinale din 18 a. curgătoarei, jos iscălitul, după ce supt iscălitura 
sa au primit dela vamă zisele pachete în țitarisitul adres, şi cercetând jur- 
nalurile aflate întrinsele n'au aflat nimica în contra dispoziţiilor. ţenzurii ; 
cu căzut respect aduce la cunoștința cinstitului Secretariat de Statiiar jur- 
nalurile sunt după lista însemnată aici în dos. 

Pitlimescu. 
No. 31. 

IN 
846 Iulie 24. 

Lista jurnalurilor aduse din Lipsca de cătră societatea medică de aici: 
Reperlorium de Lipsca dela 1 August 1845 până la sfârşitul anului. 

4 Jurualuri de economia, germană, o 
d Analele mediţinale, 
2 Mediţină publică, Ii i ă 

11 Politehnice, | | | 
6 De medițină din Austria, 

Dela soțietatea medică din Viena, 
Pentru Manus, 

» istoria naturală, 

Tot pentru isloria naturală, 
Pentru himia şi farmaţia, 
Himie şi fizică, 

Anatomia şi fiziologia, 
Jurnaluri de literatură dela 21 Iulie 1845 până la sfârşitul anului. 
No. 1235, a 
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17. 

No. 1235. 

Nolă. 

In librăriile din capitalie şi anume în aceea a D. Henig se vând cărţi 

pline de aplecăţiile (?) împotriva Guvernului austriac. 
Deci în privirea bunelor relaţii ce urmează între amândouă Staturi, Agen- 

ţia încredințată fiind că Inalta cârmuire a Moldoviei nu va îngădui ca prin 

asemene să se compromiteze megieşescul prieteşug, hrăneşte deplină nă- 

dejde că cinstitul Secretariat, având drept pildă urmarea cârmuirii Aus- 

triei la întâmplare când îi vin cărţi cu împotrivitoare cuprindere asupra 

megieșitelor Staturi, va binevoi a lua măsuri spre oprire vânzării în acest 

principat (a) asemene cărţi. De rezultat a nu lăsă pe Agenţia fără împărtă- 
şită ştire. 

lași în 22 Pevruarie 1847. 

Agent e. e. și apostolic Fisenbach. 
Cătră cinstitul Secretariat de Stat ai Moldovei. 

Rezoluţie. 

Să se răspundă Agenţiei că cărţile ce se vând prin deosebite librerii 

sunt cercetate mai întâiu de cătră deosebiţii ţenzori cari au în vedere a nu 

se slobozi ţircularea în ţară a cărţilor necuviincioase. Totuș însă Secreta. 
riatul de Stat, chemând pe D-lui Henig și dojenindu-l pentru urmarea ce i se 

imputează (?), după încredințarea ce au dat că asemene necuviinţă nu s'au ur- 

mat nici cum de cătră dânsul şi că poate cărţile ce se zice că sau arătat 

în ţară ar fi introduse prin mijlocirea poștei. Tot odată să se deie încre- 
dinţare Agenţiei că Secretariatul de Stat nu va lipsi de a chemă luarea a- 

aminte a Dumisale Henig cătră stricta păzire a rănduelii ţenzurii, desle- 

gându-i-se că la înocită și dovedită reclamaţie i se va închide librăria și i 
se va împiedecă cu desăvârșire dreptatea de a mai urmă asemene negoţ. 

Mavrocordat. 
(Ibid., 1, 2, f. 207.) 

18. 

A Phonorable Secrâtariat d'Etat. 

Roppori. 

En conformit de ladresse de l'honorable Secrâtariat d“Etat en date du 7 

„du courant, sub No. 1200, je me suis fait un devoir d'astreinde les libraires
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6tablis ă lassy ă signer les conditions ci jointes, impos6es aux anciens li- 
braires par la commission de surveillance instituce en 1833. 

Tout en r6fârant ă& Phonorable Postelnitzie, je m'empresse de L'assurer 
que je veillerai comme par le pass ă faire observer les conditions sus- 
mentionn6es tout autant que la sphăre de mes attributions pourra le per- 
mettre et autant quil sagira de Lintroduction des livres francais par la 
douane de la Capitale. 

Camille Barozzi. 
lassy le 10 Juin 1847. 

Rezoluţie. 

Iunie, 26. Așă precum în Capitalie ţenzura cărţilor se face de cătră Se- 
cretariatul de Stat prin amploiaţii însărcinaţi cu această îndatorire, iară pe 
la ţinuturi, după țircularnicile cătră dregători de cătră ei însuşi, apoi să se 
scrie isprăvniciilor, făcânduli-se luare aminte că, dela punere în lucrare a 
măsurilor ce li sau împărtășit, nu sau văzut nici un rezultat de a lor în- 
grijire întru aceasta, din care se vederează că toată luare aminte asupra 
cărţilor ce intră în țară au fost părăsită. Drept aceea să li se scrie ca să 
aibă a urmă întocmai după instrucțiile ce li sau dat şi spre încredințarea, 
Secretariatului de Stat, să împărtășască îndată dacă se află vânzători de 
cărți la ţinut, câți anume şi ce feliu de cărţi scot la vânzare și în ce limbi, 
de pe cari să trimată izvoade iscălite de însuși vânzătorii, spre a se vedea 
de Secretariat și a se înaintă cea mai departe lucrare. 

(Ibid., V, 1, f. 31.) 

19. 

A Phonorable Commission de Censure. 

Jai lhonneur de soumettre ă lhonorable Comission de Censure une liste 
d'ouvrages francais venant de Leipzig et contenus dans une caisse marquse 
HI No. 121, en la priant de bien vouloir donner des ordres ă la douane 
pour que cette caisse me soit dâlivree. 

A. Henuig. 
lassy, le 29 Juillet 1847. 

Rezoluţie. 

Iulie 30. D-lui Comisul Hadig va ţenzură cărţile însemnate în dosul aceştia, 
și. negăsind întrînsele scrieri împotriva regulilor țenzurii le va slobozi. 

Mavrocordat.
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Cercetându-se aceste cărţi și găsindu-se potrivite cu regulile țenzurii, s'au 

slobozit afară numai de uvrajul intitulat: Suselca, Germania, care la cer- 

cetarea, lăzii nu s'au aflat, scoasă fiind din ladă, după arătarea neguţitorului, 

de țensura din Cernăuţi. De care cu căzuta cinste se aduce la cunoştinţă. 
August în 2 anul 1847. 

| Hadig Comis. 
(Ibia, V, 1,î.) 

20. 

No. 1848 lan. 19. 
Raport No. 106 al Direcţiei Carvasaralei Moldovei cătră Secretariatul de Stat, 

Cinstitului Secretariat de Stat din Moldova. 

Vameşul din Prisăcani, pe lângă raportul său supt No. 10, trimite la Car- 

vasară o carte, tipărită călindar în dialectul ungar și osăbit ăncă o foaie 

tot ungureşte, ci la intrare neguţitorului Gheorghi Dobriban în Prinţipat 

Sau găsât pe lângă el; și pentru canu cumva aceste tipăriri să fie cu ră şi ne- 

priincioase uneltiri înpotriva liniștii obștești, carvasaraoa după datorie le 

trimite cu cinste cinstitului Secretariat spre cuvenitele cercetări. lar de pri- 

mire so aşteaptă răspunsul cuviincios. 

Ni Pentru Directorul: G. Bastachi. 
£ (Orig. Arch. St. Iaşi. Dos. No. 290. Op. 2.013.) ” 

(Rezoluția Secretariatului de Stat.) 

Ghenar 21. Cartea să se încredințeze Dumisale Căminarului Cămpeanu ca 

să corcoteze şi să facă cunoscut, cătră carvasară să se răspundă pentru 

primirea ei, poftindu-se ca să dei știință în ce loc se află numitul neguţi- 

toriu, la Eși sau la ținut. y 

21. 

I'honorable censure est price de vouloir bien permettre que la douane 

me dâlivre une caisse contenant des livres scientifiques et liti6raires des- 

tin&s ă mon propre usage. La facture est jointe. | 

lassy, 22 Mars 1648. 

A. Frey 
Maitre de Pension.
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Rezoluţie. 

Martie 22. D-lui Pitarul Vitlimescu va cercetă aceste cărți după lista lor 
și va slobozi de vor fi pozvolite de ţensură după regulile ce are de povă- 
uire. 

A. Sturdza. 

Doclad. 

Potrivit rezoluţiei de -mai sus, am cercetat cărţile cuprinse în alăturatul 
zvod şi neatlând nimică într'insele împotriva ţenzurii, le-am slobozit lui Cos- 
tache Toma, omul Dumisale Frey, potrivit cererii ce D-lui prin bilet aici ală- 
turat au cerut. 

Vitlimmescu, 
(Ibid., V, 1 £. 228) 

LD
 2 

Cinstitului Secretariat de Stat a Moldovei. 

După încredințare ce am luat, sosindu-mi la Roman o ladă cu cărţi pen- 
tru învăţătura copiilor mei, rog pe cinstitul Secretariat de Stat să pue la 
cale slobozire fără întârziere. 

12 Martie 18148. 

A. Sturdza. 
(Ibid., V, 1, f. 228.) 

93, 

Secretariatul de Stat cătră Ispravnicia de Roman. 

Cărţile ce se vor fi allând sosite acelei Ispravnicii pe numele Domisale 
Vornicului Alexandri Sturdza, se scrie Isprăvniciei ca să le sloboadă în pri- 
mirea Duwmisale sau a, rânduitului din partea Dumisale. 

1848 Martie 12. 

(lbid., V, 1, f. 227.) 

24. 

Secretariatului de Stat al Prinţipatului Moldovei. 

Subscrisul cu cinste înapoioşte onorabilului Secretariat de Stat cele nouă 
cărți ungurești ce i sau trimis în cercetare în 8 ale lui Septemvrie an. curg, 
subt No. 2053, făcând totodată însemnare că e! nimic n'au aflat într'insele
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ce ar puteă (i vătămător moralului, religiei noastre cei ortodoxe și sistemei 
politice a Principatului acestuia. 

Iaşi, 19 Octomvrie 1848. 

P. M. Câmpeanu Căaninar. 
(lbid., V, 2, £. 5.) 

25. 

Secretariatul de Stat cătră Visterie, No 80 din 18 fanuarie 1849. 

Secretariatul de Stat lăturalnic sau înștiințat că neguțitorul de aici Gheor- 
ghe Hristofor, trimițând carvasaralei prin poștă, dela Brașov, factura măr- 
fii ce urmă a aduce, în urmă au mai cumpărat pe lângă acele obiecte și 
un număr exemplare călindare din Buda pe cari, la sosirea lor, carvasaraoa 
negăsindu-le trecute în factură şi socotindu-le de controbond, le ar fi vân- 
dut. Deci fiindcă nişte asemene călindare ce cuprind și osebite articole cu rea 
și nepriincioasă ţintire, umblă acum în ţirculaţie fără a fi ţenzurate, Secre- 
tariatul de Stat, pe deoparte au scris cele de cuviință atât poliției capitalei 
cât și Departamentului din Lăuntru pentru oprire, iar pe 'de alta, chemând 
luare aminte acelui cinstit Departament asupra unei asemene împrejurări, 
cu căzută cinste îl poftește ca, încredințându-se despre urmarea imputată 
carvasaralei, totodată să binevoească a-i face cuvenita întru această dojanie, 
atât întru de a fi următoare instrucţiilor ce-i sunt date în privirea cărților de 
cetit, cât și pentru a aveă cea mai de aproape privighere de anu se cacerdisi 
de asemene cu prilejul aducerii de mărfuri. 

(Ibid,, V, 2, £. 115) 

26. 

Onoratului Secretariat de Stat. 

La adresa, onoratului Secretariat de Stat cu No. 146, prin care subscrisului 
se trimite un calendar unguresc spre a-l censură şi a face după aceea ară- 
tare dacă întrînsul nu sar cuprinde cevă ce ar fi înprotiva principiilor 
bunei cuviințe, pe lângă înapoierea lui prin aceasta, cu cinste se răspunde: 
că asemene carte, după opinia subscrisului. nici într'un feliu de chip nu poate 
să fie încuviințată şi primită în ţară, ca una ce numai de nume e calendar, 
iar în faptă e o broșură plină de idei revoluţionare, tipărite şi publicate 
într'însa cu scop de a întărtă pe țăranii ungari din Ungaria și Transilvania 
și a-i îndemnă de a se sculă cu mână armată asupra Ocârmuirii lor cei le-
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ginite, precum și asupra Sârbilor, a Croaților și a altor naţii împreună lo- 
cuitoare în țările acelea. 

No. 7 din 30 Ianuarie 1849. 
Iaşi. 

Pelru M. Câmpeanu. 

Rezoluţie. 

Ianuarie 31. Se va urmă potrivit instrucţiilor. 

Beldiman. 
(Ibid., V. 2, f. 131.) 

27, 

Cinstitului Secretariat de Stat în Moldavia. 

Două cărţi legate, No. 1 și 2, în dialectul franțuzesc, ce de cătră vame- 
şul din Comănești s'au găsit la revizuirea făcută unui pasajer, anume I. Ris- 
Harisson care sau intitulat de olițer englezesc, se trimit cu aceasta cins- 
titului Secretariat spre cuvenita cercetare. De a cărora primire carvasa- 
raoa polteşte cu cinste pe Secretariat a răspunde formalnic spre știință, 

No. 362. Anul 1849 Martie 10, lași. 

Ghgka, 

Rezoluţie. 

Martie 12. Cercetându-se, să se înapoească Carvasaralei de nu vor fi împotriva regulilor 
țensurii spre a se înapoi proprietarului lor. 

După cercetarea, ce sau făcut alăturatelor cărţi supt titlu: Des institutions 
hippiques et de Velăve du cheval par le comte Moulandre, nu sau găsit a fi 
împotriva regulilor ce slujesc de pravăţ. ţenzurii. 

14 Martie 1849, 

Şef Secţiei, D. Bibere Spatar. 
(Ibid, V, 2, £. 163) 

28, 

Jos iscălitul înfăţoşând pe lângă aseasta o listă lămuritoare de cărțile so- 
site la vamă a D-sale Cucoanei Elenco Sturdza Miclăuşanea, plecat roagă pe 
cinstitul Secretariat ca să binevoească a încuviință slobozirea lor. 

Auguste Humbert Droz. 
1819 Iulie 2. ,
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Rezoluţie. 

Dumnealui Pitarul Vasiliu va merge la vamă și va, deschide aceste cărţi. 
cari fiind după listă, se vor slobozi în primirea proprietarului lor, carele va 
adeveri a lor primire şi pentru slobozirea cărților în cercetarea D-sale Pita- 
rului Vasiliu se va, scrie carvasaralei. | 

(Ibid., V., 2, £. 20) A. Sturdza. 
Biichersendung fiir deutsche und ausmârtige Lălteratur. 
Leipzig 26 April, 1849. 

Nota. 

Fiir Monsieur Aug. Humbert Droz. 
Von Brockhaus & Avenarino. 
Grimm, Grammatik, T. 1, tipari MI IV, e a e 10 921/ 
Homerus 4vol..... PD 25 
Ovidius 3 vol. 221/, 
Virgilius Lyon 10 
Sallustius 1 vol. PD PA 33, 
Crusius, Woârterbuch zum Virgil. PD 25 

DOI 95 
» Cornelius Nepos 10 

Griechisch-Deutsches Wârterbuch. . . . . . . . . . 120 
Rost, Deutsch-oriech. Wârterhuch . . . cc... 3, 

Ross, Grammatik 1. Santskritsprache . . . cc... 915 
Crusius, Wâărterbuch unter Sallustius . 19 

» > » Caesar ec 171/, 

Aug-te Humbert Droz. . ce a 99983], 
Rab. 162/, 3.34%, 

(lbid., V. 2, £, 205) -"'Fhl, 19.4 

IV. 

Censura “Teatrală. 

l. 

Arhon Spatar! 

Piesa tânărului Bosie pentru benefis, Marco Botzaris, țenzurând-o, veţi 

trimite-o prin numitul şi pentru slobozenia ci vom fi noi răspunzători. 
1815 Ianuarie 15. D. Slurda. 
(Abid., IV, 51. |
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2, 

Doclad. 

1845 Fevruar. . . zile. 

Spre implinire rezoluţiei din . . . , însemnată pe piesa intitulată C. C. 
Alexandru, jos iscălitul făcând cuviincioasa cercetare și îndreptare în măr- 
ginire dispoziţiei statornicite, cu respect o supun pe lângă acest doclad spre 
a urmă cuvenita întărire. 

Sp. Baldovici Spătar. 

Rezoluţie. 

Se va slobozi a se reprezentă, 

(Ibid., IV, £. 8.) 

3. 

Cătră cinstitul Secrotariat de Stat a Prinţipatului Moldovei. 

Medelnicerul lancu Ganea, tălmăcind o piesă teatrală și anumo Matilda, 
pe care voesc a o reprezentă pe teatru, plecat rog pe cinstitul Secretariat ca 
cercetând-o potrivit formelor să-mi învoească, darea ei. 
1845 Fevruar 19. | | 1. Gane. 

(Ibid., IV, £. 6.) , 

4. 

Doclad la presudslvie. 

Anul 1815 Yevruarie 27. 

După rezoluţia însemnată asupra jalobei prin care Medelnicerului Iancu 
Ganea au înfăţoşat spre ţenzuruire tălmăcirea în limba naţională de pe 
piesa teatrală intitulată Matilda, jos iscălitul făcându-i cuvenita, cercetare, 
nu am găsit întrinsa ceva ce ar puteă să oprească reprezentarea ei pe ţena 
teatrului sau tipărirea, despre care docladarisese spre hotărire. 

Sp. Baldovici Spatar. 

Rezoluţie. 

lulie 9. Se încuviințează tipărirea piesei şi a se reprezentă pe ţena teatrului 
Naţional. 

(bid., 1V, £. 4.) Mavrocordal. 
. 

dnalile A. R.—Tom, XXLX.— Memoriile Secţ. Istorice. 1
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5. 

Doclad. 

1845 April 6. 

Cercetând piesa teatrală intitulată O Capodoperă necunosculă, înfăţoșată 
spre ţenzuruire, jos iscălitul cu supunere docladorisește că nu au găsit în 
trînsa nimica ce ar fi împotriva dispoziţiilor statornicite. 

Baldovici Spatar. 

Rezoluţie. 

Se încuviințează a se jucă pe scena teatrului. 
(Ibid., I, £. 181.) Mavrocordul. 

6. 

Doclad. 

1845 Iulie 9. 

Infăţoșându-mi-se spre ţenzurare piesele în limba română intitulate: Călălo- 
ria Împăratului Sigismund, Juneţa lui Carol al 11-lea, Gemenii din Bergauin, 
Neghina între Grâu, Doui, Bilete, Amfitrion și Lazăr Pustoriul, după cerceta. 
rea ce le-am făcut, negăsind întrinsele nimica împotriva regulilor ţenzurii, jos 
iscălitul cu respect le supune pe lângă aceasta, spre a luă cuvenita autorizaţie 
de a se reprezentă pe ţena Teatrului românesc. 

1545 Iulie 9. Baldovici Spalar. 

Rezolaţie. 

> 

lulie 9. Se încuviințează a se jucă pe ţena teatrului. 
(Ibid., 1V, £, 5.) Mavrocordul. 

=
 

Cinstitului Secretariat de Stat. 

Piesa Capodopera necunoscută, fiind destinată ca Duminecă, în 18 a ur- 
mătoarei luni Martie, să se dee în benefisul meu, plecat rog pe cinstitul 
Secretariat ca, ţenzurându-mi acea, piesă, s'o pot reprezentă. 

După 11 Oetomvrie 1845. Theodory. 
(bid., VI, £. 4)
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8. 

Doclad. Ă 

Anul 1845 Octomvrie în 29 zile. 

Infăţoşindu-mi-se spre ţenzurare piesele teatrale intitulate; Madame Pe- 
terhoff, Le secret de mon oncle, Le Violon de VOpera şi d'Aubigne, după 
cercetarea ce li-am făcut, cu respect docladarisese Dumisale Vel Postelnic 
că, după a mea părere, cea întâiu, ca una ce privește pe împărăteasca fa- 
milie a Rusiei, nu se poate învoi a fi reprezentată pe ţena teatrului, iar ce- 
lelalte trei necuprinzând în sine nimic împotriva regulilor ţenzurii, poate fi 
slobodă reprezentarea lor. 

Baldovici Spatar. 

Nezoluție. 

Octomvrie 29. Se încuviinţează și dar să vor slobozi a se reprezentă pe 
țena teatrului numai aceste trei din urmă piese. 

(Ibid., IV, £. 20.) Mavrocordat. 

9. 

Doclad. 

Anul 1845, Noemvrie G. 

Infăţoşindu-se spre ţenzuruire o piesă teatrală în limba naţională întitulată 

Doi cumelri sau Desrobirea Țiganilor, jos iscălitul i-am făcut cuvenita îndrep- 

tare potrivit dispoziţiunilor țenzurii, și dar o supun pe lângă aceasta spre 
a se învoi reprezentarea ei pe ţena teatrului naţional. 

Baldovici Spătar. 

Rezoluţie. 

Noemvrie 6. Se încuviinţează a se reprezentă şi se va face cuvenita formalită. 
(bid., IV, £ 21) 

10. 

Doclud. e | 
Anul 1845 Dechemvrie 3. 

Infățoşindu-mi-se spre ţenzuruire trei piese teatrale în limba românească 
întitulate Mezatul dela Sent Pier (Saint-Pierre) Nenorocila Păţire a Bou- 

„reanului şi Iaşul în Carnaval, precum şi două piese franceze întitulate
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Casanova au fort Si. Andre şi Un souffet, eu, după cercetarea ce li-am 
făcut, cu supunere docladarisesc că aceste piese pot fi slobode a se repre- 
zentă pe țena teatrului, afară de Iașul în Carnaval pentru care cer desle- 
garea Dumisale Vel Postelnic. 

Paldovici Spătar. 

Rezoluţie. 

Dechemvrie 3. Se vor slobozi a se reprezentă pe ţena teatrului, scoţin- 
du-se versurile din piesa 7sșul în Carnaval. " 

(Ibid., IV, £. 33.) 

MI. 

Direcţiei teatrului românesc, 

No. 2.955 din 1845 Dechemvrie 135. 

Aşă precum sau luat știință că versurile ce s'au șters din piesa teatrală 
Iașii în Carnaval, sau îndeplinit prin altele, se scrie Direcţiei ca să înfă- 
țoșeze acele versuri spre a li se face cuvenita luare aminte. 
(id. IV, £. 35.) 

Direcţiei teatrului românesc. 

Incuviințându-se de a se introduce în piesa teatrală întitulată Iașii în 
Carnaval. versurile înfăţoșate ţenzurii spre cercetare, se înapoiesc pe lângă 
aceasta, 

1815 Dechemvrie 19. 

(Ibid., 1V, f. 45) 

Secretariatul de Stat al Moldovei. 

Direcţiei Teatrului Naţional. 
No. 290 din 28 Ianuarie 1846. 

Luându-se știință că în mai multe rânduri actorii moldoveni au declamat 
pe ţena teatrului cuvinte și frazuri întregi ce au fost șterse de către ţenzură 
din piesele învoite a se reprezentă și uneori au îndrăznit până a şi adăugi 
ziceri dela sine, urmare ce este cu totul vinovată şi vrednică de pedeapsă, 
Secretariatul de Stat recomandueşte Direcţiei ca să fie cu cea mai îngriji- 
toare luare aminte ca pe viitorime să nu se învească de asemeni necuviin-
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cioase abateri, pentru cari nesmintit direcţia va fi învinovăţită şi actorii cu- 
tezători pedepsiţi după întinderea vinovăţiei sale. Iar pentru a se puteă pune 
o stavilă pe de o parte la asemeni pășiri pricinuitoare de scandal, iar pe de 

„alta la desvinovăţirea, ce sar puteă da că caieturile rolurilor ar fi fost greşite, 
statornicindu-se că de acum înainte rolurile să se scrie și să se sloboadă de 
cătră țenzură, se scrie Direcţiei ca totdeauna când va urmă şi se va ho- 
tări a se reprezenti o piesă, Direcţia să aibă a însemnă şi numele actorilor 
ce vor jucă, în fiește care rol ca, potrivit cu acea destinaţie să se împartă 
şi rolurile. 

(Ibid., IV, £. 33,) 

13, 
Prea Incilţate Doamne, 

Deși în cercetarea pieselor teatrale ce se înfățoșează la țenzură spre a 
„primi învoirea de a se reprezentă pe ţena teatrului, de cătră ţenzură s'au 
păzit totdeauna cea mai strictă îngrijire de a se mărgini rostirile şi întregul 
înțeles a unor asemene piese în îngrădirea instrucțiilor statornicite, totuş ac- 
torii au îndrăznit de mai multe ori a-și iertă de a rosti pe ţenă cuvinte Şi 
frazuri întregi şterse de cătră ţenzură și uneori a închipui dela sine ziceri 
mai mult sau mai puţin necuviincioase, desvinovăţindu-se apoi că caieturile 
rolurilor au fost neîndreptate şi greşite. 

Spre a se stavilă dar pe viitorime asemene abateri și ca să nu mai poată 
aveă actorii cuvânt de îndreptare, jos icălitul socotește că ar fi nemerit toate 
rolurile să fie scrise și împărţite actorilor de cătră ţenzură și fiind că spre 
aceasta este de trebuinţă a. se rândui un înadins amploiat cu o leafă de una 
sută cinci zeci lei pe lună, plecat cere Inalta, Voastră încuviinţare,. 

„a Inălţimii Voastre plecată slugă 
Secretarul Statului, ZZatnan Mavwvocordal. 

Secţia 1 din Socretariatul de Stat. 
No. 207. 

1846 Ianuarie 30 zile. 

Șeful şecţiei, Sp. Baldovici Spătar. 
(Ibid., IV, f, 53) 

14. 

Cinstitului Secretariat de Stat Direcţia Teatrului Naţional. 

Pretenţia pornită de cătră această Direcţie asupra D-sale Satrarului San- 
dulache Bonciu pentru că n'a voit ca actor ce estea jucă în piesa numită 
După amiazi, Direcţia, au regularisit pentru a sa vinovăţie cele de cuviinţă
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după reglementul teatral și fiind că pricina au luat al ei sfârşit, cu tot, res- 
pectul rog pe cinstitul Secretariat să binevoească a conteni întru aceasta 
dela cea mai departe lucrare. 

1846 Fevruarie 6. 

Rezoluţie. 

Fiind că numitul actor au luat cuvenita pedeapsă după reglementul tea- 
iral, apoi să se serie Direcţiei că este slobodă a-şi urmă îndatorirea sa cu 
deslegare că, dacă sar mai abate vreodată dela cuviință, va fi cu asprime 
pedepsit. Fevruarie 28. | 

Mavrocordal. (bid., IV, £ 77) 

15. 

Cinstitului Secretariat de Stat. Direcţia Teatrului Naţional. 

Potrivit cererii cinstitului Secretariat de Stat, cuprinsă prin adresa cw 
No. 458, Direcţia nu lipsește ai înfăţișă, pe lângă aceasta, însemnarea cer- 
șută atât de piesele ce au a se da pentru împlinirea abonamentului cât 
și benefisurile ce au rămas încă nedate. 

1846 Mantie 3 zile. 

Rezoluţie. 

Martie 8. Să se facă cunoscut, Direcţiei ca reprezentațiile teatrale să se 
urmeze întăiu câte un abonament și apoi un benefis până la sfârşitul în- 
tregului abonament, trimimiţindu-se Direcţiei şi lista precum sau regulat 
urmarea reprezentaţiilor. 

Mavrocordual. 
(Ibid.. IV. £. 82) 

15 bis. 

Direcţia Teatrului cătră Secretariatul de Stat 

Abonamentul până astăzi este No. 28; pân'la împlinirea întregului abona- 
ment de 40 reprezentații mai trebuesc încă 12. reprezentații, pentru cari 
Direcţia au socotit a da aceste piese: 

No. | 
Zganarel, Dofiorul fără voe jucată și după amiazi, țenzurată. 
Bandilul, comedie-vodvil în două acte, ţenzurată. 
Egumenia de Castro, ţenzurată. 

„ Areciluirea unui rob sau Mezalul dela Sen Pier, ţenzurată. 
- Cutremurul de pământ dela Martinica. 
.. Temistoclis. 

Paul şi Paulina. I
N
D
 
P
A
P
A
 
N
D
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Benefisurile. 

I. Femeia jaluză şi Bebel în beneficiul Mad-lei Gabrielli; 
2. Tribunalul Femeilor, ţenzurat, în benefisul D-lui Poni. 
3. Straiul face pe om şi După amiazi, tastele (?) ţenzurate, în benefisul 

Dumnealor Bonciul şi Sterian, 
4. Hristofor Columbus, țenzurat, în benelisul Domnului Costache Dimitrie. 
5. Benefisul madamii Teodorini. 
6. Benefisul Domnului Bosie. 
7. Inima lui Carol al 11-lea, ţenzurată, în benefisul Dumnealor Domnilor 

Filostrat și Iacovache. 
8. Benefisul Domnului Valeri, zugravul de decoraţiile teatrului. 
Aceasta este însemnarea potrivit cererii Secretariatului. 
1846 Martie 2. 
(Ibid., IV, £. 83 v.) 

16. 

Mihail Grigore Sturza Vv., ete. 

Cinstit credincios boier a Domniei mele, Dumneata Arhon Postelnic Pe- 
trache Asache. 

Având în vedere sirguinţa şi destoinicia ce ai dovedit la toate însărcină- 
rile puse asupra D-tale de către cârmuire, noi am găsit de cuviință a te în- 
sărcină cu ţenzura pieselor teatrale ce este o lucrare vrednică de o de 
aproape băgare de samă. | | | 
“Deci, în îndeletnicirea acestei insărcinări, vei aveă de pravăţ de a nu în- 

gădui tot înțelesul că ar aduce vr'o vină cătră cârmuire, relighie, morală 
și personalită, având de aproape îngrijire a nu se rosti pe ţenă emprovizări 
din partea actorilor și spre a lipsi tot mijlocul de necuviinţă, toate rolurile 
pieselor în limba națională, pe vro una a se reprezentă [sau] să se scrie 
supt a D-tale priveghere de către înadins slujitor ce am adăogit în statul 
Secretariatului de Stat. Iar apoi fiind că antrepriza teatrului este dată Lu- 
minării Sale Beizadă Neculai Suţu, Dumneata vei aveă relaţii cu Luminarea, 
Sa în ceea ce priveşte rânduirea pieseler. teatrale, ca, prin această deaproape 
înțelegere să se fereasca cu desăvârșire toate îndemnările. 

No. 44, 
14 Noemvrie 1846. 

(id, V, £. 114) -
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17. 

Luminării Sale Beizad& Neculai Suţu Logofăt. 

Pentru țenzurarea pieselor teatrale destinate a se reprezentă pe ţena tea- 

tirului din Capitalie, rânduim pe Dumnealui Postelnicul Petrache Asachi cu 

îndatorire de a aveă cu Luminarea Ta de aproape înţelegere în îndeplinirea 

acestei însărcinări, pe temeiul enstrucţiilor statornicite, spre a nu urmă ne- 

îndecurmat în cursul reprezentaţiilor. Noi găsim cu cale a face cunoscut 

de aceasta și Luminării Tale, fiind încredinţat că, precum la toate prileju- 

rile, asemene şi la aceasta vei îndeplini păzirea cu nesmintirea asezămân- 

tului de ţenzură şi nu vei îngădui a se urmă cea mai mică abatere și 
neorândueală în cursul reprezentaţiilor. | 

(Ibid, 1V, f. 114.) 

18. 

Cinstitului Secretariat a Prinţipatului Moldovei. 

Pentru a se ţenzură piesa trimasă pe lângă adresul cu No. 2.636, fiind 

neapărat mai întâiu a se prescrie, căci în acest chip nu se pot deosebi 

schimbările şi nici a se feri necuviinţele prilejite din îndoieli, suptiscălitul 

o alăturez plecat, rugând pe Secretariat ca să binevoească a regularisi pre- 

scrierea după chipul ce va socoti și apoi a-mi trimete spre ţensurare. 
1846 Noemvrie 28. 

Asachi Postelnic. 

Rezoluţie. 

Dechemvrie 4. Să se înapoiască Hătmăniei ca să prescrie pe curat şi, în 
aşă stare, să se trimită Secretarului spre a se face țensura. 

Mavrocordat. 
(Ibid., IV, £. 116.) 2 

19. 

Hătmăniei. 
- No. 2.748 din 14 Dechemvrie 1846. 

Spre a se pute ţenzură piesa primită pe lângă adresul sub No. 4.085, 

urmând neapărat mai întâiu a se prescrie pe curat, jos iscălitul cu căzuta 
cinste o înapoiază cinstitei Hătmănii pe lângă aceasta, poftind-o ca să 

binevoească a pune la cale prescrierea pe curat și în așă stare să se trimată 

Secretariatului de Stat spre a i se face ţenzurarea cuvenită. 
(Ibid,, 1V, f. 117.)
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20. 

Cătră cinstital Secretariat de Stat, 

In cursul repertoriului moldovenesc din iastă iarnă, trupa naţională supt di- 
recţia iscălitului au jucat în mai multe rânduri piesa numită /usurăeii sau Ţă- 
ranii. Această, piesă după dovezile ce sunt, se găsește a [i prelucrare din franţuzeşte a subiscălitului. Dumnealui E. Filipescu, prin o prenumeraţie 
ce face pentru tipărirea a unor piese a Dumisale, înseamnă între alele Şi sus numita piesă, arătând și pretextând că anume Insurăţeii sau Tăranii 
jucaţi pe sţena naţională ar [i o prelucrare a Dumisale. In adevăr, după 
cum prin scrisoarea sa cătră redacţia Alinei arată, subiscălitul încredințase traducţia acestei piese, Dumisale Filipescu, dându-i şi cele întăi idei pentru a ei prelucrare; însă în urma aceştia, subiscălitul după răspundere ce are, 
găsind, după idea lui, traducţia Dumisale Filipescu cu totul lipsită de însu- 
şirile unei bune izbutiri sțenice, sau văzut silit a prelucră de iznoavă şi 
singur această piesă şi a schimbă cu totul în ea atât dialogul cât şi cu- 
pletele, reprezentând pe sțenă a sa din urmă lucrare, iar nici cum acea 
înfățișată de Dumnealui Filipescu; după cum însuș manuscriptul autograf 
a Dumisale poate dovedi. 

Deşi numele acestui s'au fost pus pe afiș, aceasta lesne o va înțelege 
[ioșcare, au fost o simplă delicateţă, din partea subiscălitului care pentru a 
nu respinge cu de istov şi a descurajă pe Dumnealui Filipescu dela viitoa- 
rele sale lucrări pentru teatru, cari cu vremea poate s'ar fi îmbunătăţit, 
l-au luat pe afiş şi cătră public ca părtaş lurcării sale, când în faptă Dum- 
nealui nu aveă nici un drita pretinde la ea; însă această delicateţă din 
partea iscălitului Dumnealui Filipescu au cunoscut-o foarte rău, căci nu 
numai că întemeind-o pe ea însuş pretinde a fi părtaș, dar în prenumera- 
ţia sa, se arată publicului ca singurul prelucrător acei piesă și anume acei 
cari s'au jucat pe sțenă supt nume de Insurăţeii, fără, măcar a pomeni cât 
de puţin de altă colaboraţie străină. 

Subiscălitul în poziţia ce are la teatru, atât administrativă cât și literară, 
nu poate lăsă în tăcere o urmare ca aceasta, care ar putea aruncă o jigni- 
toare îndoeală în duhul publicului despre lucrările sale de faţă sau viitoare, 

Lăsând de o parte tot soiul de ambiţie și de merit literar care nu poate 
aveă loc din partea sa pentru o lucrare atât de neînsemnată, el conside- 
rează în această pricină sadeă numai cinstea numelui său, voind a dovedi 
publicului cu care el se găseşte în strânse raporturi că el nu îndrăznește 
nici odată a-şi pune numele său pe afiş decât atunci când are drit a face 
și că pe afișul piesei Insurăţeii, acel ce nau trebuit să lase a-i însemnă 
numele, nu este el ci un altul. |
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In urmare acestora subiscălitul plecat roagă pe Exselenţia Sa Ministrul 
Trebilor Străine ca, numind o comisie literară de mădulările ce singur le 
va socoti competente să binevoească supt însuș a sa preziduire, a cercetă 
prin alăturare atât manuscriptul autograf a Dumisale E. Filipescu cât şi 
acela a subiscălitului şi formalnie să se declareze, spre știința publicului, 
care este adevăratul prelucrăror a piesei Insurăţeii sau Țăranii şi dacă, piesa 
care sau jucat pe sțena naţională supt acest titlu este aceea din manus- 
criptul autograf a Dumisale Filipescu sau ha. 

laşi 7 Aprilie 1847. 

Millo Comis. 
(Ibid., IV, î. 107.) - 

21. 

Cătră cinstitul Secretariat de Stat. 

Plecată cerere. 

Prin răspunsul ce am dat Dumisale M. Milo asupra învinovățirii ce îmi 
face, îndatorindu-mă cătră public a dovedi: 1. Că eu am prelucrat, iar nu 
am tradus piesa gâlcevită, 2. Că după lucrarea mea șau tras D-lui Milo un 
deosebit manuscris, iar nu că au prelucrat-o de isnoavă D-lui şi al 3-lea. Că, 
nu din delicateţă au pus numele meu pe afiş, ci din datorie. Pentru care 
cu supunere rog pe cinstitul Secretariat să binevoească a numi din partea 
sa persoane cunoscătoare spre a cercetă manuscrisele după puncturile ce: 
arăt şi adevărul descoperit a-l împărtăși publicului. 

1847 Aprilie 8. 

Ein. Filipescu. 
(Ibiă., IV, £. 100.) 

22, 

April 14. In fiinţa Dumilorsale Postelnicul Gheorghe Asachi şi Aga Costa. 
che Negruţi, persoanele poltite a asistă la trataţia pricinii de neînțelegere 
iscată între Dumnealor Emanoil Filipescu și Comisul Mateiu Milo, care din 
aceştia are dreptate asupra piesei întitulată Luna de Miere, jucată pe sţenă 
supt titlul de Doi Insurăţei sau Tărani ce Dumnealor și-o disputează, cer- 
cetându-se această reclamaţie, s'au luat lămurire că nemulţumirea Dumilor- 
sale urmează din aceea că foaia de prenumeraţie a Dumisale Filipescu, ce 
voește a tipări,. este a sa proprie prelucrare de pe a lui Scribe, intitulată 
Luna de Miere, iar acea jucată pe sțenă sub titlu de nsurăţeii sau Ță-
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ranii este a Dumisale Milo, fiind că toate cupletele din această piesă se 
găsesc făcute de D-lui Milo, tot actul al 2-lea, după cum și cele opt sțene 
de pe urmă a actului l-iu, rămânând din piesa Lama de Miere ce înfăţi- 
şase Direcţiei Dumnealui Filipescu cele 9 sțene începătoare actului întăiu, 
pe cari asemene Dumnealui Milo le-au corijat și le-au prefăcut foarte mult 
în dialogul lor, făcându-le şi toate cupletele. Aceste să se împărtăşască Re- 
dacției spre publicare. 

(Ibid., IV, £. 108) Mavrocordat. 

23. 

Direcţia Teatrului cătră Secreteriatul de Stat. 

Lipsa periodică şi adese ori prelungită a Dumisale țenzorului teatral din 
oraș, pricinueşte Direcţiei o simţitoare pagubă. Iată acum două reprezentații 
pierdute din pricina aceasta; acele ce erau să se deie Duminecă în 6 şi 
Joi în 10 April, nefiind cine să ţenzureze piesele. Direcţia în asemene îm- 
prejurări se vede nevoită a încunoştinţă, aceasta cinstitului Secretariat de Stat. - 

(Ibid., VI. £. 99.) N. Suţu. 

24. 

Cinstit Dumisale Postelnicului Petrache Asachi. 

Direcţia Teatrului din capitală, prin adres cătră Secretariatul de Stat, arată 
că ar suferi simţitoare pagubă din pricina desei lipse a D-voastre din oraș, 
neavând cine ţenzură piesele teatrale. Prin urmare jos iscălitul cu cinste 
recomendueşte Domniei Voastre reclamaţia aceasta, poftindu-vă ca să regu: 
laţi cele de cuviință, spre a nu se sminti reprezentațiile teatrale Și CON- 
strucțiile Direcţiei. 

S. Baldovici Spătar 
No. 751. Şef Secţiei. 1847 April 12, 

25. 

Cătră Cinstitul Secretariat de Stat a Prinţipatului Moldovei, 

Medelnicerul Iancu Gane. | 

Jalobă. 

Vroind a da sub tipar alăturata broșură inţitulată Patinița ce este trasă 
din epizodurile lui Ion Davi a lui A. Dumas, plecat rog pe cinstitul Secre- 
tariat să binevoească a-mi învoi tipărirea ei. 

1847 Noemvrie 4, IL Gane.
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Rezoluţie. 

La Secţia Il-a spre a se face ţensura. 
Fiindcă sau recomenduit însemnatul manuscris spre a se ţensură de 

suptiscălitul, se referează că, după a sa părere, n'ar fi împotrivitor acelor 
cuvenite decât câteva cuvinte ce s'au suptras și anume: la faţa cu No. 64 
rândul al șaselea, la faţa No. 68 rândul al doilea, și la faţa No. 85 rândul 
al noulea, ce fiind religioase s'a socotit să se scoată. 

Polizu. 
Noemvrie 9. Se încuviinţează tipărirea după formele statornicite, cu aceasta, 

ca rândurile dela faţa No. 64 și 85 să se şteargă. 
(Ibid., IV, f. 112.) 

26, 

Departamentul Trebilor din Lăuntru cătră Secretariatul de Stat. 

No. 23.023 din 22 Dechemvrie 1848. 

Cu cinste se împărtășește Secretariatului, în copie, raportul Isprăvniciei 
ținutului Bacău supt No. 13.708; spre a se lămuri atât de propunere Dumi- 
sale Clucerului Alexandru Vilner ce, în unire cu o trupă de tineri, voeşte 
a da, în carnavalul de iarnă a anului 1849, câteva reprezentații teatrale, cât 
şi de cererea ce face a se da cuviinciosul ajutor la cele ce ar aveă de 
nevoie în serile de reprezentații ce i se va Încuviință și totodată Departa- 
mentul îl pofteşte ca să binevoească a recomendui asemenea propunere ţen- 
zurii și a regularisi cele de cuviință întru aceasta, precum va, găsi cu cale, 
de care să aibă și Departamentul știință ca să știe ce deslegare să dea Is- 
prăvniciei. : 

Ministru de Interne şi Cavaler 

Balş Vel Logofăt. 

Rezoluţie. - 

Dechemvrie 30. Să se facă cunoscut: Departamentului din Lăuntru că aşă 
precum ţenzurarea unor asemene piese se cuvine deadreptul Secretariatului 
de Stat iară nu Isprăvniciei, apoi doritorii dării de reprezentații teatrale, mai 
nainte de a păși cătră zăbavă a publicului, [să fie] datori a supune piesele 
cercetării țensurii și, după încuviințarea, lor, isprăvnicia are a privigheă, supt 
răspundere, a se reprezentă întocmai, fără introducerea de rostiri lăturalnice, 
iară poliţieneasca privighere şi regulă pentru paza liniştii și a bunei rân- 
dueli atârnă dela punerea la cale a Departamentului. 

(Ibid,, IV, f. 126.) Beldiman,
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27. 

Copie de pe raportul No. 13,708 al Isprăvniciei de Bacău, din Dechemvrie 1818 cătră De- 
partamentul din Lăuntru, 

Dumnealui Clucerul Alecu Vilner, prin jalba ce au dat acestei Isprăvnicii, 
au cerut că aşă precum, în unire cu o trupă de tineri, are a da în timpul 
carnavalului de iarnă a anului 1849, un număr de câteva reprezentații tea- 
trale, apoi să i se dei cuvenitul ajutor la cele ce ar aveă de nevoie în serile 
de reprezentaţie, după care Isprăvnicia pe de o parte au răspuns Dumisale 
Clucerului de a nu da nici v piesă fără țenzura Isprăvniciei, iar pe de alta 
cu supunere iea îndrăzneala a aduce la cunoştinţa cinstitului Departament 
această cerere a Dumisale Clucerului și plecat este rugat a da deslegare 
dacă încuviinţează o asemene cerere. 

(Ibid., IV, £. 127) 

28. 

Cătră cinstitul Secretariat de Stat. 

Isprăvnicia de Bacău. 

Potrivit cu înţelesul răspunzătoarei poronei acestui Departament cu No. 
„făcând cunoscut Dumisale Clucerului Alecu Vilner ca să nu repre: 

zinte nici o piesă teatrală în acest târg, Bacăul, fără ţenzura cinstitului Se- 
cretariat, dela d-lui s'au primit, pe lângă adresul de astăzi, catalog de pie- 
sele aflătoare în repertoriul teatrului de aici, pe cari cinstita Logofeţie odată 
cu aceasta îl pristavliseşte cinstitului Secretariat și plecat se roagă a da 
deslegare de piesele ce pot a se jucă spre a se cunoaște și de Isprăvnicie 
în cât se atinge pentru acea datornică îngrijire ce urmează a aveă în ase- 
mene obiect. 

Sameș /ole. 
(Tbia., IV, £. 132.) 

29. 

Catalogul de piesele aflătoare în repertoriul teatrului din Bacău şi cari au a se jucă, 

1) Robert Șeful Bandiţilor. 7) Un rămășag. 
2) Laperus (La Peyrouse). 8) Modista și cinovnicul. 
3) Familia de Moronval. 9) Două femei împrotiva unui 
4) Amestecătoriul în toate. bărbat. 
5) Creditorii. 10) Pedagogul. 
6) Viaţa jucătorului de cărţi. 11) Farmazonul de Hârlău.
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12) Orbul fericit, 

13) Două bilete. 

14) Angelo. 

15) Maria 'Pudor. 

27) Un ghiduş cât șăse. 
28) Bădăranul boierit. 

29) Iașii în carnaval. 
30) Spătarul Hazmoţchi. 

16) Noi și iar noi. 31) Piatra din casă, 
17) Vieleniile lui Scapin. 32) Şeful nerod. 
18) Domnul Pursoniac (Mr. de Po- 33) Băcăliţa ambițioasă, 

urceaugnac). | 34) Fiica lui Faraon. 
19) Uniforma, fetămarşalului Ve- 35) Fata cojocarului. 
20) Viaţa pitorească, 36 ) Căciula brumărie. 

) lington. 37) Bărbierul de Sevilia. 
21) Eleonora. 38) O bună educaţie. 
22) Amfitrion. 39) Plete lungi și minte scurtă. 
23) Iorgu dela Sadagura. 40) Marino Falieri. 
24) O suară (soir€e) la mahală. 41) Furiile lui Orist. 
25) Gemenii din Bergam. 42) Cele din urmă minciuni alui   26) Amorul zugrav. Andrieş. 

Aceste sunt piesele cari alcătuese repertoriul teatrului, toate sau tipărit 
şi sau reprezentat pe ţena teatrului din Iași. 
„1849 Ianuarie 17. 

. Director teatrului. 
(Ibid,, 1V, £. 133) Alecu Vilner Clucer. 

30. 

Doclad din partea Secţiei 1 din Secretariatul de Stat. 

No. 48 din 27 Ianuarie 1849. 

In urma rezoluţiei însemnate pe raportul Isprăvniciei de Bacău supt No. 
587, în alăturare cu o listă de piesele teatrale ce o trupă de tineri amatori 
vroesc a reprezentă în acel târg, jos iscălitul cu supunere docladarisește că 
din numărul acestor piese Familia Moronval, Viaţa jucătorului de cărți, 
Uniforma Feldmarșalului Velinglon şi Gemenii de Bergam se pot repre- 
zentă, ca unele ce nu cuprind nimic de împotrivă, iar cât pentru celelalte 
piese, trebuinţa cere a fi cercetate. 

Șet Secţiei, D. Bibere Spătar. 

Rezoluţie. 

Să se serie Isprăvniciei. 

Beldiman, (Ibid., IV, £. 134)
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V. 

Censura periodicelor din țară. 

1, 

Consolato di S. M. il Re di Sardegna nei Principati di Moldavia e Valacchia. , 
No. 1186. “Galatz ce 14 Septembre 1843 v. s. 

Monsieur le Grand Poslelnic. 

Le sujet du Roi Mr. Cugino Marius m'ayant adress6 le mâmoire que 
jai Yhonneur de vous transmettre en copie cijoint, ă lobjet d'obtenir de 
S. A. Vautorisation et le priviloge de publier sous la, souvegarde des lois 
locales un journal simplement commercial et litteraire, ce qui serait fort 
utile, soit pour les propriâtaires de cette Principaut€, qu'aux nâgociants en 
general et surtout ă ceux stablis ă V'etranger, je me fais un plaisir et meme 
un devoir d'en recommander le contenu â votre sage bienveillance. 

Un tat qui m'a 6t6 derni&rement prâsent€ par M. Cugino sur le com- 
merce de limportation et de Pexportation qui a eu lieu ă Galatz pendant 
le dernier sâmestre me donne une preuve que sil trouve le nombre d'as- 
soci€s n6cessaire, le journal dont il sagit râussira de toute utilite. 

Agr6ez, Monsieur le Secrâtaire d'Btat, les nouvelles assurances de ma 
consideration distingude. 

Castellinard. 

Mr. Le Grand Postelnik Balsch, Secrâtaire d'Etat pour les Affaires Etran- 
găres. 

(Ibid., 1.213) Iassy. 

" Galatz, le 8/20 S-bre 1843. 

Monsieur le Consul, 

Le progres de Agriculture dans les Principautes du Danube, prove- 
nant de la haute protection qui lui est sans cesse accordee, crea le dâve- 
loppement, commercial que PEurope admire. 

Galatz, le promier port qui voit paraitre dans ses eaux jusquă six cents 
navires pendant sa libre navigation de Pannee, est appel6 ă servir de guide. 
au commerce meme de la Valachie et, par la sagesse du Prince, qui ne
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cesse d'accorder ă son peuple toutes les facilitations possibles au bien-âtre 

des deux branches primitives dun Etat civilisă, le nâgociant ainsi protege 

dans ses interets a pu 6tendre ses relations ă ltranger ou, pour mieux 

dire, avec les premieres places commerciales de Europe. Car, le commerce 

€tant la consequence de la richesse de Tagriculture, celle-ci ne pourrait jouir 

de tous les avantages que lautre lui doit sans ie moyen d'une correspon- 
dance mutuelle. 

C'est ce que toutes les nations ont bien senti et ce que chaque Etat a 
bien stabli dans Lintârât general par une feuille imprimâe et distribuce 

au moins une fois la semaine, portant le titre de Gazzetta Comerciale. 

Cette feuille qui donne le prix-courant de chaque article importe ou 

d'exportation, qui signifie la quantit& des cârales en dâpât pour la con- 

somation d'une place vu pour lapprovisionnement d'une autre, qui specifie 
les cargaison effectuses ainsi que leur destination; qui indique le besoin 
manifest par un manque de recolte â VEtranger; qui tient ainsi PAgronome 
au courant. des operations commerciales du port, le seul gardien du d&pât 
de ses sueurs, elle est regardâe et apprâcite partout comme le vâritable 
et seul protecteur de lagriculture. 

Galatz, comme îl est dit plus haut, tenant la clef du commerce des deux 
Principautâs, pourrait bien avoir droit ă une feuille commereiale, et ă ce 
propos le soussign6 a Ihonneur d'en 6mettre humblement le projet dans 
lespoir d'obtenir par votre entremise, Monsieur le Consul, prâalablement 
la permission du Gouvernement supârieur ainsi qwune privative (?) comme 
propritaire et r6dacteur sous la stricte observance de la loi locale ă cet 
eltet. Le soussigne propose la feuille susdite eu langue moldave pour lin- 
terieur des deux Principautes, laquelle serait au meme temps et fidelement 
traduite en langue italienne pour 'etranger. 

Veuillez, Monsieur le Consul, prendre en considâration cet espoir dans 
Linteret du pays auquel, tout en protegeant les expculations de vos cona- 
tionaux, vous savez si bien conserver les relations amicales de notre măre- 
patrie, et permettez au soussign€ honneur d'âtre avec le plus profond 
respect, de vous Monsieur le Consul, le tr&s-humble et tr&s-obeissant ser- 
viteur. 

Marius P. Cugino. 

Monsieur 

Monsieur Pavocat A. Castellinard consul de S$. M. le Roi de Sardeigne 
pour la Moldavie et la Valachie. 

(bid, 1,1, £. 214.)
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Notă cătră Consulul Sardiniei din Galaţi. No. 2779 anul 1843 Septemvrie 28. 

En v6ponse ă la note que vous m'avez fait Vhonneur de m'adresser en 
date du 24 du courant, sub No. 1185, je m'empresse de vous faire savoir 
que des que 5. A. le Prince sera de retour, ce qui aura lieu sous peu, je 
me ferai un plaisir de lui soumottre votre note et le projet joint et vous 
communiquerai le resultat que jen aurai obtenu. 

Je saisis en attendant cette occasion pour vous repster, Monsieur le Con- 
sul, etc. 

(Ibid, 1, 1, f, 216.) 

4. 

Notă cătră Consulatul sardinesc din Galaţi, No. 2903. 1843 Octomvrie 11. 

Jai soumis ă Son Altesse le projet que vous m'avez fait Vhonneur de 
me communiquer par votre note du 24 du mois expire et je suis autorise 
de vous râpondre, quen apprâciant ă sa juste valeur Lutilite qui râsulte 
pour le commerce de LEtat de la publication d'une feuille commereiale, le 
Gouvernement de S. A.accorde ă M. Marius P. Cugino la faculte de publier le 
journal qu'il projette, sous la reserve expresse que cette feuille ne traitera 
exclusivement que de matitres de commerce et quelle sera soumise, avant 
chaque publication, ă la r6vision de la commission de censure ctablie dans 
la capitale. En vous communiquant avec empressement le resultat de mon 
intervention pres de S. A. je vous prie Monsieur le Consul, d'agrâer las- 
surance râpâtee de ma consideration distingude. 

(Ibid., 1, 1, £. 215,) 

Cătră cinstitul Secretariat de Stat. 

Jos iscăliții dorind a publică, dela l-iu Ghenar viitor, o foaie ebdomadară 
supt numele de Propășirea a cărei tendență va fi numai Ştiinţele și Lite- 
ratura, socot de datoria lor a cere dela Inalta Ocârmuire cuvenita împu- 
ternicire. Această foaie se va tipări supt direcția răspunzătoare a d-sale 
Panaiti Balș în laşi, la Cantora Foaiei Săteşti. Formatul îi va fi în 40 Şi va, 
ieși odată pe săptămână. 

M. Kogălniceanu, V. Alecsanări, Ion Ghica, P. Balș. 
20 Noemvrie 1843. 

Analele A. R.—Tom, XXIX.— Memoriile Secț. Istorice. 8
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Rezoluţie. 

Dechemvrie 29. Potrivit slovernei deslegări a Inălţimii Sale se încuviințează 
publicărisirea acestei foi ebdomadare după îndreptările făcute în prospect 
şi cu aceasta ca titulaţia ei să fie Foaie pentru Știință, şi Literatură, aşă, 
dar să va împărtăși îndată supt iscăliţilor aice că urmând a supune censurii 
regulat articolele ce vor voi a publică, după aprobarea ei vor fi slobozi a 
tipări și că pentru censurare se vor adresarisi cătră Dumnealui Spătarul 
Florescu, căruia întru aceasta s'au dat cuviincioasă povăţuire. Tot; odată să 

"vor face cunoscut aceste Dumisale Spătarului : Florescu. 

(Ibid., |, 1, £. 283) 

6. 

Cinstit Dumisale D. Maior Mihail Kogălniceanul, redactor Foaiei Sătești. 
No. 76. 13 Ianuarie 1844. 

Priminduse prospectul înfățoșat de Dumneata supt No. 1 a Foaiei Știin- 
țifică şi Literară, sau cercetat după cuviință și făcânduise îndreptările ce 
sau socotit, sau prefăcut în manuscriptul pe care cu cinste se trimite Du- 
mitale în alăturare aice întărit de Secretariatul de Stat pentru a se da în tipar. 

Pomenita foaie neabătându-se dela prinţipiile prospectului zis își va aveă 
slobodă urmare publicarea ei, după ce mai întăiu pruba ce ar urmă a se 
publică se va cercetă și se va adeveri de Dumnealui Spătarul Procopie 
Florescu cărue sau scris cele de cuviință întru aceasta. 

(Ibid., 1, 1, £. 239) 

Postelnicia, cătră Procopie Florescu. 

No. 77 din 13 Ianuarie 1844. 

Infăţoșându-se de cătră Dumnealui Redactorul Foaiei Săteşti prospectul 
unei foi intitulată Științifică şi Literară, s'au cercetat după cuviință și prin 
întoemirile ce s'au făcut s'an întărit de cătră Secretariatul de Stat pentru 
a se da în tipariu în cuprinderea alăturatului exemplar. 

Pomenita foaie, după adresul ce sau făcut Dumisale redactorului supt 
No. 76, învoinduse a-și aveă urmare publicării ei după ce mai întăiu va fi 
cercetat pruba ce ar fi să se publice, Secretariatul de Stat încredințează 
Dumisale o așă cercetare a Foaiei Științifică și Literară și îţi recomându-
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ește ca prubile de tipărire ce ţi se vor înfățoșă, să le cercetezi cu cea mai 
de aproape luare aminte pentru a nu fi abătute dela prinţipiile prospectului 
întărit şi a nu cuprinde cevă din acele oprite tipariului și publicării în 
Prinţipat și apoi le vei adeveri cu a Dumitale iscălitură care va sluji de 
temeiu redactorului, așă precum i sau însemnat prin numerarisitul adres. 
lar în cât pentru cazurile ce ar fi de îndoeală întru îndreptare, te vei înțe- 
lege cu jos iscălitul. 

" Secretarul Statului şi Cavaler, 

7. Balş. 

8. 

Jurnalul încheiat în presudstvia Domnească cu presudstvuirea următoarelor „mădulări 

a Sfatului Administrativ Extraordinar. 

D-lui Şeful Departamentului din Lăuntru, Logofătul Alexandru Ghyka. 

D-lui Șeful Departamentului Justiţiei Logofătul Ștefan Catargiu. 
Vel Visternie Vornic Lascar Cantacuzind. 

Vel Postelnie Vornic Neculai Mavrocordat. 

Pentru desființarea Foii Ştiinţifice şi Literare. 

Luânduse în băgare de samă că editorii Foii Stiințifice şi Literare, , departe 
de a răspunde la țelul unei asemeni redacţii, pentru care au fost dată în- 

voirea cârmuirii de a, se și da în tipar, ca un mijloc de cuviincioasă şi mo- 

ralicească învăţătură, s'au 'abătut dela mărginita ei destinaţie, încât între- 

buinţând rău acest prilej, şi-au iertat a publică alcătuiri pricinuitoare de. 

scandală, de jignire asupra celor vrednice de cea mai înaltă consideraţie şi 

lovitoare religiei, Sfatul au găsit de cuviință, că de ce vreme ce editorii 

acestei foi au pășit peste iîndatorirea și făgăduinţa lor, și că desele necu- 

viincioase materii şi rostiri ce sau introdus întrînsa au fost cu neputinţă 

a se întâmpină purure de către censură, de care sau prilejit și scăpări de 

vedere, redacţia și tipărirea să fie pe viitorime cu desăvârşire oprită, puin- 
du-se însărcinare Departamentului din Lăuntru ca îndată să pue în lucrare 
măsurile cuvenite întru aceasta. lar după luarea aminte ce s'au făcut foilor 
tipărite, văzânduse că la No. 10 și 12, s'au introdus, cu titlu de Toderică, o 
alcătuire imoralicească şi netrebnică supt iscălitura dumisale Spătarului 
Costache Negruţ, şi tot odată observându-se că această față și mai înainte, 
la No. 4 a acestei foi, au fost dat un articol nepotrivit și vrednice de desa- 

probare supt a sa iscălitură, la care prilej deși au făgăduit pocăință, la luarea 

aminte ce i sau făcut, totuș însă nu au pomenit de a răspândi -âsemene 
cugetări, Sfatul încheie că spre înfrănarea sa și pilduirea și a: altor de a 
mărgini înscrisurile lor în materie folositoare și de un baractir încuviinţat,
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să se izgonească din oraș, trimiţânduse la moșia sa, fără a aveă voie de a 
se înfățoşă în capitalie. 1844 Noemvrie 11 zile. 

Ghyka Vel Logofăt, Catargiu Vel Logofăi, 
Vel Visternic Cantacuzino, 

| Postelnic Mavrocordat. 
(Ibid., 1, 2, £. 253.) 

9. 

Epitropia Invăţăturilor publice din Principatul Moldovei cătră Secretariatul de Stat. No. 435 din 15 Noemvrie 1846. 

Necuviinţile însemnătoare ce în anii trecuţi sau: născut din înlesnirea cu 
care unii din Profesori au tipărit în Foaia Științifică critici împătimitoare 
asupra ramului de învățătură, au îndemnat pe Epitropie, după înalta încu- 
viinţare, a scrie, la 30 Martie 1844, pe la tipografiile și litografiile din ca- 
pitalie, a nu primi din partea corposului academic, spre tipărire, nici un ar- 
ticol sau carte fără a fi mai nainte autorizat de Epitropie. Apoi, spre a fi 
asta măsura mai nemerită și lucrătoare, cinstitul Secretariat este poftit ca 
manuscriptele profesorilor și a altor ce atârnă de ramul învățăturilor și 
care sâr supune cinstitului Secretariat spre cercetare, să binevoească a le 
trimite la Epitropia învățăturilor, precum acele în materie de religie le tri- 
mite spre revizie la Sf. Mitropolie. 

Vel Logofăt. 

Rezoluţie. 

Țensura, obştească a cărţilor ce se tipăresc în ţară fiind dată Secretaria- 
tului de Stat, se va face întrebare Epitropiei de este vreo dispoziţie prin 
care cărţile de învăţătură s'au supus țensurii Epitropiei Invăţăturilor Publice. 

: - Mayrocordat. (Ibid. 1, 2, £. 191.) | 

10. 

Prea Indlțate Doamne, 

Părințasca îngrijire a Inălţimii Voastre pentru popor v'a îndemnat a în- 
fiinţă în Seminaria, Socolei o catedră pentru medicina poporană. Această în- 
țeleaptă” și humană măsură ar găsi un sprijin folositor într'o foaie periodică 
care să cuprindă povăţuiri, atât pentru păstrarea sănătății cât şi pentru fe- 
rirea şi vindecarea boalelor obişnuite în pământul acesta.
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Iscălitul însărcinat cu obiectul pomenit dela înființarea lui, are îndestul 
prilej a se încredinţă că o asemeneă foaie au ajuns a fi de nevoie pentru 

tinerimea ce ascultă în seminarie medicina poporană. Prin cetirea ei, după 

ce se orânduese preoţi prin târguri și sate, li s'ar împrospătă și li sar în- 

tipări mai bine cele învăţate, ar înaintă şi ei potrivit cu propăşirile acestui 

ram al învățăturilor publice și îmbunătățirile ce experienţa ar introduce, 
şi prin urmare sar face mai vrednici posturilor şi mai folositori turmelor 

cari li sau încredinţat. 
Dară şi pentru toți aceia cari știu carte și, departe de un doftor, sunt 

siliți a-și încredință sănătatea şi viața unei babe sau unui moșneag care nu 

cunoaşte nici firea bolnavului nici soiul boalei, nici lucrarea leacului între- 

buinţat, va fi foaia aceasta un adăpost mântuitor. 

Venind cu ramul sănătăţii şi ramul economiei, calea înfloririi unui Stat şi 
darul Inălţimei Voastre pentru neam și țară, foaia câştigă însemnat la folos. 

Gata a fi organ neobosit înţeleptelor și humanelor măsuri a Inălțimii 

Voastre, rog plecat să binevoiţi a încuviinţă înfiinţarea unei foi după ală- 
turatul prospect. 

A Inălţimii Voastre credincios serv. Dr. Vârnav Agă. 

1843 Dechemvrie 28, Iași. 

Rezoluţia Domnească. 

Sfatul nostru primind în luare aminte această propunere care se cunoaște 

a fi folositoare, va face cuviincioasa punere la cale. In 28 Dechemvrie 1843. 

M. $&. 

Rezoluția Sfatului Ocârmuitor. 

lanuarie 3. Se încuviințează propunerea aceasta pentru care rămâne Secre- 
tariatul de Stat a regularisi cele de cuviință pentru o asemenea învoire a ti- 

păririi. 

Catargiu Vel Logofăt, Ghyka Vel Logofăl, T. Balş. 
(Ibid., I, 1, î. 227.) 

Il. 

Prospeol. 

Prietenul Sănătăţii şi a 1 Economiei. O foaie periodică pentru poporul 1 româe- 
nesc supt redacţia Dr. Vârnav.
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Cuprinderea.: 

A. Foaia sănătăţii, B. Foaia economiei, 
a) Ighiena și dietetica, a) Economia casei, 
b) Medicina poporană, d) Economia țerii, 
€) Anatomia și fiziologia, C. Varietăţi. 
d) Foroiatriea, 

e) Zooiatriea, 

Preţul acestui jurnal va fi treizeci lei pe an. 

Dr. Vârnav. 
(Ibid., 1, 1. £. 228) 

12. 

Adresa Postelniciei No. 44 cătră Dr. Vărnav. 
Cinstit Dumisale Aga Costache Vărnav. 

No. 844 Ianuarie 11... 

Supt înaltă apostilă, recomenduindu-se Sfatului Cârmuitor ce au adresat 
Pre Inălţatului Domn, cu cerire de a ţi se îngădui înființarea și tipărirea 
unei foi periodice intitulată Prietenul Sănătăţii și a Iconomiei, jos iscălitul 
Secretar de Stat, după încheierea făcută de Sfat, are plăcerea de a-ţi îm- 
părtăși Dumitale că publicarea unei asemene foi s'au Îîncuviinţat, cu aceasta 
că materia ce are a cuprinde, Dumneta, să fii dator, mai înainte de publi- 
care, a o da în cercetarea Comisiei censurii. 

18, 
Postelnicia către Spătarul Procopie Florescu. 

După jalba Dumisale Aga Costache Vărnav,;adresuită Pre Inălţatului Domn 
si recomenduită de Inălţimea Sa, cu înaltă apostilie, Sfatului, s'au încuviinţat 
de Sfat înființarea și tipărirea unei foi periodice intitulată Prietenul Sănă- 
tății şi a Iconomiei, supt redacţia Dummisale Vărnav. Jos iscălitul împărtă- 
şind Dumitale în alăturare aici în copie însemnarea dată de Dumnealui 
Vărnav, de materia ce are a cupriride acea foaie, tot odată îţi pune însăr- 
cinare ca potrivit regulilor statornicite să cercetezi această foaie, 

(Ibid., 1, 1, £. 229)
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14. 

Postelnicia, către Aga Costache Vărnav Dottor. 

- No. 486. Anul 1844 Martie 17. 
După trebuința ce urmează de a se păstră în canțelaria Secretariatului câte două exemplare din cartea (sic) intitulată Prietenul Sănătății şi a Ico- nomiei, care potrivit cu cererea Domniei Voastre s'au încuviințat a se tipări 

spre a puteă sluji de înlesnire censurii întru reviduirea obiectelor ce ar urmă să se înfățoșeze, jos iscălitul are cinste a pofti pe dumneavoastră ca 
să binevoiţi a regularisi trimiterea lor regulat la canțelaria Secretariatului 
de Stat, potrivit cu trebuinţa. 

(Ibid., 1, 1, f. 245) 

15. 

Către redacţia Albinei Românești. | 
No. 872 din 24 April 1834, 

Spre ştiinţa redacţiei, jos iscălitul îi face cunoscut că sau regulat ca în 
viitorime să se trimită la Secretariatul de Stat câte două exemplare din 
foaia intitulată, Prietenul Sănătăţii despre care s'au făcut cunoscut și dumi- 
sale Aga Vărnav. 

(Ibid., |, 1, £. 246) 

16, . 

Cătră cinstitul Secretariat de Stat, 

Foaia periodică intitulată Icoana numii, cu învoirea Guvernului sau pu- blicat la Institutul Albinei dela 1840 până la încheierea anului 1841. Nu- mărul însemnător de prenumeranți și opinia publică au judecat folosul acestei foi şi. a ei contenire au urmat numai că cu prețul de 50 lei pe an şi nu- mărul mărginit de prenumeranţi nu se puteă acoperi cheltueala redacţiei din pricina stampelor scumpe cari se pot întrebuință numai odată în acea foaie. „Acuma însă, după înoite îndemnări din partea, publicului doritor de a vedeă urmarea și a lor propunere de a spori prețul acelei foi la 60 lei pe an, redacţia au hotărit a reîncepe, cu anul viitor 1845, acea publicare după prințipiile cari sau povăţuit dela început. . 
Drept aceea cinstitul Secretariat va binevoi a da cuvenita autorizaţie pentru publicarea acestei foi. 

G. Asachi. No. 37. 
| lași 21 Noemvrie 1844.
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Rezoluţie. 

Să se facă cunoscut Dumisale Postelnicului (Asachi) că are voie de a învoi 
publicarea foii periodice Icoana Lumii, cu aceasta ca să supue regulat ţen- 

zurii mai înainte de tipărire fieștecare broșură, conformându-se neapărat și 

îndreptărilor ce i sar face. Tot odată înstiințându-se despre această învoire 

şi pe D-lui Spătarul Florescu, i se va pune însărcinare ca, la cercetările ce 

va face acestor foi, să observarisască cu stricteță orânduelile cerute de a- 

şezământ. 

Mavrocordai. 
(Ibid., 1, 1, f. 253) 

17. 

Câtră cinstita Postelnicie a Prinţipatului Moidovei. 

Soţietatea de medici și naturalişti din Prinţipat, în dorința de a da în tipar 

o foaie periodică pentru Științele Naturii, Cullura Pământului şi Negot, roagă 

pe cinstita Postelnicie a încuviință această a ei dorință și a poronci tot 

odată ţenzurarea numărului întâiu care se și alăturează. 

Dr. Vărnav. 

1843 Martie 6. 

Iaşi. 

* Rezoluţie. 

„. Martie 9, Se încuviințează cererea cuprinsă, cu aceasta ca fiecare foaie să 

se înfățoşeze mai întâiu la Secretariatul de Stat spre aprobare și apoi să 

intre supt tipariu. | 2. 
d. Sturdza. 

D-lui Spătarul Constantin Poliz va cercetă această foaie și va docladarisi. 

| Aga Florescu. 

9 Martie. Sau cercetat foaia alăturată şi Sau văzut că nu cuprinde ni- 
mică împotrivitor. 

| Polizo. 
(Ibid., V, 1, f, 247)
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VI. 

Censura ziarelor. 

Nota No. 992 a, Secretariatului de Stat. al. Moldovei către Agentul Austriei din 12 
Maiu 1848. 

lussi. 

Depuis quelque temps la Gazela de Transylvania ouvre ses colonnes 
ă des publications inquiâtantes pour la tranquillit€ et le bien-âtre dont les 
Principautâs n'ont cess6 de jouir jusquă ce moment sous les auspices du 
bon ordre qui a constamment prâsids ă ses (sic) relations commerciales avec 
les pays &trangers. 

Le gouvernement valaque, intâress6 ă faire regner au milieu des popu- 
lations qui lui sont confices une paix salutaire, a dâfendu en Valachie Lentree 
de la susdite feuille, 

Les m6mes inconvenients sont devenus sensibles en Moldavie. On y a 
remarqu6 que la Gazela de Transylvania publie des articles incompa- 
tibles avec les conditions de d'existence politique de cette Principaute, et 
ces publications doivent dautant plus appeler la vigilance du gouverne- 
ment local, qu'elles sont faites dans la langue du pays et servent par lăă 
propager plus gensralement des idees et des principes subversifs. 

ln consequence, le soussignă a 6t6 charge par Son Altesse le Prince 
Regnant de prier Vhonorable Agence Imperiale et Royale de vouloir bien 
prevenir le râdacteur de la susdite feuille, qu'il ait ă suspendre lenvoi de 
son journal en Moldavie, dont laccăs lui sera ferm6 desormais. 

En sacquittant de cette mission, le soussign6 prie lhonorable Agence 
Impsriale et Royale de lui faire part du râsultat de ses dispositions ă cet 
gard, ainsi que de vouloir -bien ordonner au bureau de poste de ne plus 
distribuer cette feuille aux destinataires; il s'empresse en meme temps de 
renouveller ă lhonorable Agence les assurances de sa consideration tres 
distinguse. 

Le Secrâtaire d'Etaf. 
A lhonorable Agence Imperiale et Royale. 

(Ibid., VI, £. 6).



129 _ RÂbU ROSETTI 452 
  

2. 

Nota No. 993 a Secretariatului de Stat al Moldovei către Agentul Austriei din 13 

Maiu 1898. 

A Yhonorable Agence Ile el Re. 

Quelques personnes ayant fait courir le bruit que le Caminar N. Istrat serait 

lauteur des articles publies dans les derniers- numeros de la Gazeta de 

Transilbania et plus particulierement dans celui du 29 Avril, articles 

qui ont n6cessit6 en Moldavie la prohibition de cette feuille, le Gouverne- 

ment a soumis le susdit Caninar Istrat ă un interrogatoire rigoureux. Or 
celui-ci sest invariablement defendu de toute participation ă la publication 
sus-mentionnse. 'Toutefois, afin de faire cesser toute incertitude ă, cet gard 
et mettre le Gouvernement ă meme de connaftre exacte verite, le soussign€ 
prie instamment lhonorable Agence Imperiale et Royale de vouloir bien, 
par les mesures quelle jugera convenables, engager le rsdacteur meme de 

la gazette precitee ă declarer sur Vhonneur le nom du vsritable auteur de 
ces articles. 

Le soussign6 saișit cette occasion pour offrir ă Monsieur lAgent une 

nouvelle assurances de sa consideration trăs distinguse. 

(Ibid., VI, £.7.) 

3, 

Nota No. 3233 a Agentului Austriei către Secretariatul de Stat al Moldovei din 14 Maiu 1898, 

Iassi. 

L'honorable Secretariat d'Etat, par sa note du 12/24: Mai No. 992, a bien 
voulu sadresser ă cette Agence Ile et R.le d'Autriche, pour qu'elle pr6- 
vienne la redaction de la gazette valaque de Transylvanie de suspendre 
lenvoi de son journal en Moldavie, dont Pacces lui sera ferm6 desormais. 

Le soussign6 sempresse de faire savoir ă Ihonorable Secrstariat d'Etat 
que dejă par le cvurrier de ce jour il porte cette mesure ă la connaissance du 
Gouvernement I-l et R-l, lequel saura apprâcier sans doute la competence et 
le droit du Gouvernement princier de prohiber limportation de telle gazette 
&trangere dans le pays, dăs qu'elle lui semble incompatible avec les con- 
ditions de Lexistence politique de cette Principaute. 

Mais lAgence n'a aucun rapport ni direct ni indirect avec la redaction
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sus mentionnse, sur laquelle elle n'exerce pas le moindre pouvoir; elle ne 
sest jamais charg6e du soin de lui procurer des abonnâs et elle a fait 
consigner seulement par le bureau de poste les correspondances ainsi que 
les plis de journaux, tous cachetâs ă leurs adresses respectives, comme 
cela se pratique partout. 

En consideration de ces circonstances, PAgence a recours aujourd'hui au 
Gouvernement [Il et R-l en le priant d'enjoindre dans le plus bref delai 
ă la chancellerie aulique de Transylvanie, de mâme qui la direction su- 
preme des postesă Vienne, quelles aient ă employer les moyens les plus 
propres pour parvenir au but expos€ dans la note precitee. 

En attendant, lhonorable Secretariat dEtat ne mâconnaitra pas, j'en suis 
sur, le grave inconvânient qui en râsulterait pour VAgence si, avant que 

les nouvelles dispositions aient pu âtre effectutes en 'Transylvanie, elle re- 

fusait de faire dslivrer aux destinataires leurs feuilles valaques, pour les- 

quelles ils ont paye d'avance labonnement s&mestriel, tandis que leur pro- 

hibition en Moldavie a st6 ignorce jusquiici de PAgence, des abonnâs et 

du râdacteur de la feuille; la distribution par le bureau de poste cessera 

aussitt, que la feuille mâme n'arrivera plus ă lassi par la poste de l'Agence. 

Moyennant une autre note, date du 17/25 mai No. 993, Phonorable Se- 

crâtariat d'Etat veut bien reclamer Lintervention du soussienc, afin de par- 

venir a savoir le nom du veritable auteur des articles publi6s dans les 

derniers numeros de la Gazette de Transylvanie, et plus particulitrement 
dans celui du 29 avril, articles qui ont nscessite en Moldavie la prohibi- 

tion de cette feuille. Le soussign€, tout en remerciant !honorable Secrâta- 
riat d'Etat de cette marque de confiance, r'hâsite point ă declarer franche- 
ment la conviction quil a que le r&dacteur ne voudra jamais se prâter ă 

r6pondre ă cette question-lă, et ne pourra non plus desormais y tre I6- 
galement oblige dans nos pays. 

Le soussign6 saisit cette oceasion pour renouveller ă Monsieur le Secr6- 
taire d'Etat lassurance de sa considration trăs-distinguce. 

Bisenbach, 
(Ibia,, VI, 8) 

4 

Nota No. 1.269 a Secretariatului de Stat ai Moldovei către Agentul Austriei. din 2 
lunie 1848. 

A Des paquets renfermant des brochures diffamatoires imprimees ă Czer- 
nowitz sont arrives ă lassi par le courier de PAgence Ile et R-le ă Padresse 
de diverses personnes, ainsi qu'ă celle de S. A. le Prince Râgnant.
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S. A. en a st6 dautant plus pâniblement affectee, que c'est prâcisâment 
la presse d'une province voisine, amie et lise ă la Moldavie par des rap- 
ports aussi vari6s qu'âtroits, qui s'est mise au service des passions de quel- 
ques hommes pervers, afin de r&pandre dans cette principaut6 d'odieuses 
calomnies par lorgane mâme de lAgence Ile et Rle. 

D'aprăs cela, le soussign6 Secretaire d'Etat a 6t6 charge par S. A. de 
signaler ă Iattention de lhonorable Agence le fait susmentionne, qui sans 
doute ne lui est pas inconnu, vă que les auteurs de ces libelles n'ont rien 
n6glige pour leur donner une grande publicite ; en m&me (temps) il a regu 
la mission de requsrir le concours de Ihon. Agence Ile et R-le dans les 
mesures propres ă assurer le châtiment de ces individus qui ont organis6 
dans les 6tats de lEmpire des bureaux de publications calomnieuses, at- 
tentatoires au repos de la Moldavie et qui annoncent la resolution de pour: 
suivre aussi ă lavenir leur odieuse entreprise. 

Si les nouvelles reformes introduites dans les âtats de l'Empire ont con- 
sacr6 la libert6 de la presse, on ne doit pas perdre de vue que dans tous 
les pays ou cette libert6 existe dans sa plus large acception, elle n'est re- 
lative quaux opinions en matitre politique; quant aux 6crits diffamants, 
aux libelles diriges contre les personnes, ils sont partout s6v&rement râpri- 
mes; mais les auteurs et limprimeur des 6crits en question sont double- 
ment punissables, puisque si Pon permettait ă quiconque de faillir au res- 
pect di ă la personne des gouvernants, si Pon livrait ceux-ci ă la diffama- 
tion et ă linjure, ce serait autoriser le scandale et encourager limmoralite 
dun exemple perniceux qui tât ou tard entraînerait la dissolution de la 
sociste. | 

IvAgence I-le et R-le est temoin des efforts employâs de tout temps par 
le Gouvernement local afin d'empecher les atteintes cuntre la dignite des 
personnes et le respect di ă leur caractăre; il a tonjours pens6 que la 
licence sous quelque forme qu'elle se presente ne peut produire que de 
fâcheux râsultats. 5 

Fonde ă attendre sous ce rapport uu juste retour de la part des autorites 
Strangeres, le Gouvernement prie l'honorable Agence Ile et R-le, par lor- 
gane du soussign6, de vouloir bien intervenir oă de droit afin que, d'un 
câte ces sortes d'6crits soient desormais repouss6s par la presse autrichienne, 
quiils ne soient plus regus au bureau de poste de Czernowitz et que, de 
Vautre, les autorites de l'Empire avisent ă la rpression (șters cu creionul) 
soit ă Lextradition de ces libellistes qui sont les nommâs George Radow, 
George Sion, Basile Canta, Basile Alexandri, signataire de ces libelles, et 
les frores Pierre et Constantin Casimir, tous Moldaves, qui ont passe la
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frontiăre aprăs avoir essay6 en Moldavie de troubler la tranquillite pu- 
blique. 

En soumettant ces faits ă la serieuse considâration de lhonorable Agence 
[le et R-le, le soussign€ a lieu d'esperer qu'elle obtempsrera ă la demande 
qui fait le sujet de cette communication avec cet empressement et cette 
bienveillance qui n'ont cess6 d'entretenir, dans ses rapports avec le gou- 
vernement local], une prâcieuse harmonie; et il espăre aussi que Phonorable 
Agence aura bientât ă lui communiquer un resultat conforme ă Laţtente du 
Gouvernement, dans une question ă Jaquelle elle ne saurait manquer de 
prendre intâret, afin de pouvoir compter ă Lavenir sur la mâme râciprocit 
dont elle a joui jusquă ce moment de la part des autorites moldaves, dans 
toutes ses relations. 

Le soussigne profite de cette occasion pour renouveller ă M. l'Agent les 
assurances de sa considâration tres distingude. 

(id. VI, 15.) 

5. 

Nota No. 3709 a Agentului Austriei către Secretariatul de: Stat din Moldova. din 5 
Iunie 1488. 

lassi. 

L'Agence Imperiale et Royale d'Autriche, en accusant le reception de la 
note du 2/14 Juin, sempresse en mâme temps de prier lhonorable Secre- 
tariat d'Etat de vouloir tre persuad6 quw'elle la soumettra au Gouverne- 
ment de Sa Majeste lEmpereur et Roi, pour quiil prenne son contenu en 
s6rieuse consideration, comme le msrite la gravite des faits y exposes. 

Le soussign6 puise dans la conduite loyale et irreprochable, qu'il a cons- 
cience de n'avoir jamais cess6 de suivre dans ses rapports avec lhonorable 
Gouvernement de cette Principaut6, des titres et des droits suffisants pour 
pouvoir compter aussi de son cât6 sur la continuation des bonnes dispo- 
sitions, dont lui et lAgence Imperiale et Royale ont joui jusqu'ă ce mo: 
ment, de la part des autoritâs moldaves. Il profite de cette oceasion pour 
renouveller ă Monsieur le Secrstaire dW'Etat les assurances de sa considera- 
tion tres distinguee. 

Bisenbach. 

A lhonorable Secrâtariat d'Etat de la Principaut6 de Moldavie, 

(Ibia., VI, î. 17.)
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6. 

Nota No. 3001 a Consulatului rusesc din lași către Secretariatul de Stat al Moldovei din 4 Septemvrie 1848. 

Secrel, 

Către cinstita - Postelnicie din Moldova. 

Domnul Gheneral-Leitenant Moller, după poronea ce a primit dela Inalt 
Excelenţia Sa Gheneral de infanterie Liders, înștiințează pe jos iscălitul că 
urzitorii răsvrătirilor în Prinţipatul Moldaviei și Valahiei ajută lăţirii aice a 
nepriincioaselor cărţi şi jurnaluri, scrise în duh răsvrătitor în potriva sfin- 
telor canoane, a credinței şia vechilor temelii pe care este așezată obșteasca 
bună fericire; şi că Impărăteasca Sa Mărire a binevoit a porunci ca jos iscă- 
litul să între în relaţie cu ocârmuirea Moldaviei pentru a se înființă în Prin- 
țipat o aspră privighere spre a nu se vinde niște așă înscrisuri, atât la li- 
brării cât şi de cătră osebiți împărţitori i fețe particulare ; iar dacă niște 
asemine cărţi şi jurnaluri se vor găsi undeva, îndată acele să se confisca= 
risească, pe cutezători să se iea supt mare pază şi tot odată să se facă cu- 
noscut nacialstvii oștenești în ce loc, dela cine s'au luat și de unde acele 
cărți sau jurnaluri sau adus, pentru care sau și făcut cuviincioasa dispo- 
ziție prin oștirile otriadului de reservă. 

Jos iscălitul grăbind a împărtăși cinstitei Postelnicii despre o asemine 
bunăvoință a Impărăteştii Sale Măriri, are cinste a o pofti ca despre ase- 
minea să binevoească neîntârziat a aduce la ştiinţa Inălţimii sale Domnului 
Stăpânitor, cerșind o grabnică punere la cale pentru înființarea, cei mai aspre 
privigheri asupra nelăţirii în Principat a nepriincioaselor cărţi și jurnaluri, 
potrivit bunei voinţi a Impărăteștii Sale Măriri. 

De urmare jos iscălitul va aveă cinste a așteptă, îndestulătoare înştiinţare. 
(Girantul Consulatului) Tumanshij. 

(Rezoluţie :) Pe de o parte Dumnealui Spatariul Hadic (?) va, face notă către K. KE. Aghen- 
ție, arătându-se că de vreme ce nu s'a primit nici un răspuns asupra notelor ce i s'au 
adresat, Ocârmuirea vine în nevoie a întrebuință cea mai de aproape priveghere şi a 
opri orice tipăriri în oricare limbă ce ar fi în potriva principiilor propuse prin această 
notă, și pe fețele la cari s'ar găsi jurnaluri și cărți oprite, să se arestuească; iar pe de 
alta să se facă împărtășire Departamentului din Lăuntru, trimiţindu-i copie de pe adresul 
către Visterie și de pe țircularnicele către ispravnici, poftindu-se ca să dee porunci a 
se urmă întocmai după acele instrucții și după acele cuprinse prin notă, puind în răs- 
pundere pe isprăvnicii şi poliție pentru orice abatere, cu însemnare ca orice tipărire se 
va prinde purtându-se din loc în loc sau împărțindu-se, să se iea şi să se trimită la Se- 
cretariat, iar pe fața la care sar găsi, să se arestuească. Asemenea priveghere să aibă şi
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asupra tipăririlor ce se fac în ţara Austriei, ca să, poftirească supt răspundere carvasa- 
ralele de a priveghiă şi a porunci vameşilor ca să privegheze supt răspundere asupra 
cărţilor de cetit ce intră. în ţară, iară Hătmăniei ca să des cuvenitele porunci comandi- 
rilor graniţei, 

V. Beldiman, 
(Ibid., VI, î. 19) 

7, 

Nota No. 2289 a Secretariatului de Stat al Moldovei către Agentul Austriei din ? Oot. 1848. 

A VAgence I-le el R-le. 

Le Secretariat d'Btat s'est trouve, dâs le 12 Mai dernier, dans la nâcesite 
dintervenir auprâs de Phonorable Agence Ile et R:le relativement ă la 
suppression de la Gazette de Transyhanie ainsi que d'autres €crits arri- 
vant dans la Principaute par Porgane de lAgence, lesquels depuis un certain 
temps surtout, tendaient ă propager dans le pays des insinuations calom- 
nieuses et incendiaires, non moins que des principes subversifs et incompa- 
tibles sous plus d'un rapport avec les conditions de existence politique 
de la Moldavie. Apres cette intervention I'honorable Agence Ile. et R-le, par- 
une note sous No. 3232, a assure au Secretariat d'Etat, quelle en avait 
refer€ ă lautorite supreme; nâanmoins ancune communication n'a ste recue 
depuis, sur les mesures adoptees ă cet €gard. | 

Dans cet âtat de choses, le Gouvernement local ne pouvant sans manquer 
ă un devoir scrieux, tolerer dans lavenir les consequences fâcheuses de 
L&garement auquel des crits semblables ont d6jă donn6 lieu, se voit dans 
Lobligation d'empâcher, par les moyens les plus 6nergiques, limportation 
de tout ouvrage portant un cachet subversif et hostile aux dogmes sacres 
de la religion, ă la morale et aux principes conservateurs qui sont la base 
du bien-âtre de la sociste. En cons6quence, les ordres les plus sâveres ont 
ct6 donnâs pour que des publications de ce genre, sous quelque forme 
quelle se presentent, tele que livres, brochures ou journaux, soient imms- 
diatement confisqu6s et que les. individus chez qui on les saisirait soient 
mis en âtat d'arrestation. 

Par suite de cette disposition, le soussign6 a /honneur de prier l'hon. Agence 
[-le et R-le de vouloir donner les ordres nâcessaires ă son bureau de poste 
afin que les paquets renfermant des journaux ou brochures en langue 
frangaise, allemande ou moldave, ă Padresse de quiconque, soient dâs leur
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arriv6e apportâs intacts au Secrâtariat dEtat, d'ou ils seront distribu6s aux 
destinataires, apr&s avoir pass6 par lexamen prâalable de la, censure. 

Le soussien€ saisit, etc, 

(Ibid., VI, £. 22,) 

8. 

Nota Agenţiei Austriace către Secretariatul de Stat, 
No, 6648. Iassi le 8 (20) Octobre 1848. 

L'honorable Secretariat d'Etat par la note sous No. 2289 a fait connaitre 
a cette Agence Imperiale et Royale les mesures adoptâes et les ordres 
donn6s par le Gouvernement local, tant ă Vâgard de limportation de livres, 
brochures, journaux et autres publications, quă celui des individus chez qui 
on les saisirait, 

Le soussigns, en engageant sa parole d'honneur qu'il ne tardera pas den 
referer a son autorite 'supârieure et de lui soumettre la susdite note, 
ne saurait cependant, par rapport aux paquets de journaux arrivant dans la 
Principaut6 par organe de l'Agence, dâvier de usage pratiqu6 jusqu'ă 
prâsent avant qu'il n'ait recu les instructions analogues du Gouvernement 
Imperial et Royal. 

En attendant le soussign6 aime a rassurer que le Gouvernement local, guide 
par le respect des traites sous l6gide desquels les sujets de Sa Majeste 
lEmpereur et Roi sâjournent dans cette Principaute, ne permettra pas que 
Lon exercât contre eux acun acte de violence, tel que serait: la confiscation 
des journaux par le moyen et ă la suite de visites domiciliaires et arres- 
tation personnelle; lAgence ainsi que les sujets confies ă sa protection toute 
pacifique ne pourraient ni ne voudraient lutter contre la force majeure, ils 
la laisseraient faire comme bon lui semblera, mais non Sans protester hau- 
tement contre toute nouveile infraction des droits et privileges qui leur sont 
assur6s dans les Etats Ottomans par les traites. 

Le soussigne profite de cette oceasion pour renonveller ă Monsieur le Se- 
cretaire d'Etat les assurances de sa consideration trăs distinguce. 

Rezoluţie. 

Oetomvrie 9. Prin notă cătră Impărătescul Consulat al Rusiei să se arăte 
că sau supus Inălţimii Sale cele cuprinse prin nota sa de supt No. 3001, 
cu arătarea regulelor ce. de cătră vremelniceasea ocârmuire rosienească dela 
1832 s'au pus la cale pentru privigherea asupra osebițelor tipăriri ce se află
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în ţară și vin de peste hotar,a stăruinţii întrebuințate de cătră Secretariat 
întru împlinirea acestor regule pe cât au fost la putinţa ei; că privigherea 
nu sau putut întinde și asupra jurnalurilor sau a gazetelor, ca unele ce 
primindu-se prin expediţia biuroului de poștă a c. c. Aghenţii, de acolo se 
împart pe la abonaţi. Asemene să se arăte și corespundența urmată pentru 
Gazela de Transilvania şi pentru libelurile și pamfleturile ce se primiă 
prin canalul c. e. Agenţii, după care neprimindu-se nici un rezultat, ocâr- 
muirea Moldovei au venit în nevoie de a aplică măsurile propuse prin nota 
Consulatului, la care primindu-se acest răspuns, să se împărtășască în copie 
Consulatului, cu arătare că pe de o parte sau făcut cuvenita împărtășire 
cătră autorităţile competente din țară pentru cuvenita priveghere, potrivit 
cu înțelesul notei impărătescului Consulat, iar pe de alta că, după asemene 
răspuns, nu rămâne decât împărătescul Consulat să binevoească a intră cu 
arătare cătră locul cuvenit pentru a se îndatori c. e. Aghenţie la împlinirea 
propoziţiilor ce s'au făcut, fără de care privighere nu se poate întinde decât 
numai asupra cărților ce vin de pe afară la librării și se tipăresc în ţară, 
după urmare ce se păzeşte şi asupra celor ce se vor descoperi de poliţie, 
purtându-se din loc în loc şi împărțindu-se. 

V. Beldimau, 
(lbid,, VI, f. 33.) 

9, 

Nota No. 2.330 Secretarului de Stat al Moldovei către Consulatul rusesc din Iaşi, din 
11 Oct. 1818. 

Notă, 

Nota cinstitului împărătescului Consulat de subt No. 3.001, cu arătare de so- 
cretă,atingătoare de înalta împărăteasca poroncă pentru a se întrebuinţă o aspră 
privighere întru a nu se vinde, atât la librerii cât și de cătră osebiţi îm- 
părțitori i feţe particulare cărți și jurnaluri scrise în duh răsvrătitor, ce sar 
răspândi în Prinţipaturi de cătră urzitorii răsvrătirilor în potriva sfintelor 
canoane a credinţii și a vechilor temelii pe care este așezată obşteasca buna, 
fericire, sau supus cunoștinții Prea înălțatului Domn stăpânitor, cu lămurire 
de regulele ce sau întrebuințat şi se întrebuințează în Prinţipat încă dela 
anul 1832, după punerea la cale a vremelniceştii rosieneşti ocârmuiri pentru 
privegherea, asupra, osebitelor tipăriri, atâta celor ce se fac în țară cât și a 
celor ce vin de peste hotar, 

Aceste regule, cărora după împrejurări sau făcut neapărate îmbunătăţiri 
spre nimerirea scopului pentru care sunt menite, au de obiect: 

Analele A. R.-Tom. XXIX.— Memoriile Sect. Istorice, 9



= 

130 . RADU ROSETTI „460 
  

A) A se întinde privegherea în' toată țara și pe la margini spre oprirea 
și prinderea unor asemenea tipăriri, pentru care, și atuncea și în urmă, s'au 

dat cuvenitele porunci către dregători și către vameși, făcându-i răspunzători 
pentru ori ce abatere. 

B) A se îndatori pe libreri, sub răspundere de a nu da în ţirculaţie nici un 

fel de tipărire fără a fi mai înainte cercetată de către Secretariatul de Stat, 
care în toată vremea au oprit pe cât au fost la putinţa mijloacelor ocâr- 
muirii pe acele ce se vedeau a [i împotriva religiei, a ocârmuirii şi a insti- 

tuţiilor ţerii, a existenţiei sale politice și înpotriva moralului i atingătoare 
de haractirul feţelor particulare și cu clevetiri asupra foncsionerilor (sic) Statului. 

lar în cât se atinge de jurnaluri sau gazete ce vin din ţeri. străine, nu 
sa putut întinde privegherea cuvenită, ca unile ce, primindu-se prin expe- 
diţia biuroului de postă a c. e. Aghenţii austrieceşti, de acolo se împart 
pe la abonaţi. Asemenea sau supus Inălțimii sale că între aceste, dela o 
vreme încoace, Gazeta de Transilvania, ce se tipăreşte în limba româ- 
nească, începând pe de o parte a cuprinde articole înpotriva rânduelii obsteşti 
și a sistemei politice a ţerii și, pe de alta, răspândindu-se prin scrisori par- 
ticulare, felurite libeluri și pamfleturi cari se primiau prin poșta austrie- 
cească, sau scris c. e. Aghenţiii, încă în luna lui Maiu şi a lui lunie trecut, 
ca, să oprească asemenea, expediţii și pe autorii necuviinţelor ce se află peste 
hotar să-i supue înfrânării; dar că asupra aceștii propoziţii ea a răspuns 
că sa relerat la Ocârmuirea Impărăteştii şi Crăeştii sale Măriri pentru 
oprirea ziselor necuviinţi. Insă până acum nici un rezultat nu sau înștiințat 
Secretariatului de Stat, după care Inălţimea sa a dat deslegare în urmarea 
căreia, pe de o parte Secretariatul de Stat a adaus a scrie e. c. Aghenţii, 
că în starea lucrurilor de față, pentru a se feri pe ţară de răspândirea de 
idei nepriincioase împrotiva sfintelor dogme a relighiei, a moralului şi a prin- 
țipiilor păstrătoare cari sunt temelia fericirii soţietăţii, Ocârmuirea Moldovei 

vine în nevoie de a opri asemenea jurnaluri sau tipăriri fără osebire, pentru 

care sa arătat că a dat cuvenitele porunci pentru oprirea şi confiscarea pu- 

blicaţiilor, subt ori ce formă, adică cărţi, broşuri și jurnaluri ce ar fi din 

zisa categorie; iar pe feţele la cari s'ar află, să se arestuească, şi s'a poftit 

pe Aghenţie de a da și din parte-i poroncă biuroului de poștă al său, ca 

toate pacheturile cuprinzătoare de jurnaluri sau broșuri în limba franțeză, 

nemțească sau moldovenească, să se încredințeze la Secretariatul de Stat 
în starea în care se vor primi, unde cercetându-se, pe cele ce nu ar îi de 
lire a se opri, să se împartă la fețele către cari vor fi adresate; iar pe de 
alta, sau făcut cuvenitele împărtășiri către autorităţile competente din ţară 
„pentru datornica privighere, potrivit cu înţelesul notei Impărătescului Con- 
sulat. Insă de vreme ce c. e. Aghenţie a făcut răspuns cu Nota: de subit
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No. . . ce se alăturează pe lângă aceasta în copie, nu rămâne decât Im- 

părătescul Consulat să binevoească a intră cu arătare către locul cuvenit, 
pentru a se îndatori pe c. c. Aghenţie la împlinirea propoziţiilor ce i sau 
făcut, fără de care privigherea nu se poate întinde decât numai asupra, căr- 

ților ce vin de afară pe la librerii și se tipăresc în ţară, după urmarea ce 

se păzește și asupra acelor ce se vor descoperi de poliţie purtându-se din 
loc în loc şi împărțindu se. 

(Ibid., VI, £. 30) 

10. 

Secretariatul de Stat către Agenţia Austriacă. 

No. 2390 din 223 Octomvrie 1848. Iaşi. 

Le soussigne a pris connaissance des objections exposâes dans la note 

responsive de lhonorable Agence Imperiale et Royale sous No. 6648. 

En prâsence des motifs allgu6s par VAgence Imperiale et Royale, il 

ne peut quiinsister sur la mesure relative ă la prohibition des journaux 

et autres publications qui r&pandent dans le pays des principes subversifs 

de son systeme politique, et deversent la calomnie et la diffamation sur le 

Gouvernement, les fonctionnaires et les pasrticuliers, cette mesure ingenieuse- 

ment râclamâe par le bon ordre intsrieur devient indispensable comme 
VAgence Imperiale et Royale en a €t€ informee precedemment. 

Quant aux raisons sur lesquelles I'honorable Agence cherche ă fonder sa 

protestation contre la susdite disposition, le soussign€ ne voit pas que les 
traites dont le but principal est la garantie de la tranqguillite et du bien- 

&tre, non seulement des indigenes mais aussi des âtrangers râsidant dans 

le pays, le soussigns ne voit pas que ces traites autorisent la diffusion, par 

organe. des journaux, d'idees subversives, ni la circulation de libelles et 

de pamphlets difiamatoires qui ne sont tolâres sous aucun Gouvernement. 
D'apre&s ce qui precede, se referant a sa note sous No. 2289, le soussign6 a lieu 

d'espârer que lhonorable Agence ne refusera pas plus longtemps sa coopâra- 
tion ă la mesure relative aux Journaux et autres publications introduits 

dans le pays par organe de son bureau de poste; il: est d'autant plus fonde 

ă attendre a cet gard le concours franc et: loyal de l'Agence Imperiale et 

Royale que, comme il râsulte des renseignements positifs venus au Gou- 

vernement, lAgence d'Autriche en Valachie a adopte la meme mesure; des 

Varrivee des paquets renfermant des journaux ou brochures de les envoyer 

intacts au Secrâtariat d'Etat qui, apres en avoir pris connaissance, aura soin 

de distribuer aux destinataires celles des feuilles qui n'entraînent point
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d'inconvânient. Quant ă la Gazette de Transylvanie, organe de publicite d'au- 
tant plus dangereux par sa tendance qu'il est râdig6 dans la langue du 
pays, elle est prohibe sans râserve. 

Le soussign saisit cette oceasion pour renouveller ă Monsieur le Cheva- 
lier d'Bisenbach les assurances de sa consideration distinguse. | 

Le Secretaire d'Etat et Chevalier Basile Beldiman. 
(bi. VI f. 35.) 

11. 

Copie d'une communication de $. E. le general A. Duhamel, adressâe ă S$. A. le Prince- 
Râgnant de Moldavie en date du 2 Novembre, 1848, sub No. 105. 

Le Ministre de la Guerre vient de me charger, d'ordre de Sa Majeste 
lEmpereur, d'exercer la surveillance la plus active sur les livres et les 
journaux -qui circulent dans les Principautes. 

Pour ce qui regarde les journaux &trangers, un bureau de censure vient 
detre tabli pres de la Postelnitehie en Valachie. 'Tous les journaux qui 
arrivent par la poste autrichienne sont prâalablemeet envoyes ă ce bureau, 
qui retient les numeros renfermant des articles hostiles ou d'une tendance 
pernicieuse et renvoie les autres ă PAgence pour &tre distribues aux abon- 
n6s. Je crois que cette mesure devrait aussi âtre appliquse ă la Moldavie . 
et que Mr. d'Bisenbach sy prâtera avec la mâme bonne volonte â lassy 
que Mr. Timoni la fait ă Bucarest. | 

Pour ce qui concerne les librairies qui existent dans le pays, il sera urgent 
que Votre Altesse s'entende ă ce sujet avec le general Moller qui a recu 
des instructions analogues, afin d'empâcher que des livres d'une tendance 
pernicieuse, qu'ils soient 6crits soit en moldave soit en langue strangere, 
ne se vendent dans le pays et n'y propagent des doctrines subversives. 

Tous les livres et 6crits pâriodiques de cette nature doivent, d'apr&s lor- 
dre formel de lEmpereur, âtre retir6s de la circulation et dâtruits, et cette 
mesure ne doit pas seulement se borner ă la ville de Jassy, mais sâtendre 
galement ă toutes les autres -villes de la Moldavie otil existe des libraires. 
Il va sans dire que la police locale doit egalement avoir Lil sur les cafes, 
restaurans et autres lieux publics et veiller a ce qu aucun journal prohib€ 
par la censure, n'y soit tolerg. 

Je me fais un devoir de recommander toutes les mesures ci-dessus &non- 
c6es ă la sollicitude toute particulitre de Votre Altesse, et je ne manque- 
rai pas de faire en temps et lieu connaitre 4 $. E. M. le Ministre de la 
Guerre les dispositions que vous aurez. adoptas pour les mettre ă ex6- 
cution. 
Pour copie conforme ă Loriginal, le chef de Section 

Bibire,
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Rezoluţia Secretariatului de Stat. 

Fiindcă au fost în videre la alcătuirea ofisului Domnesc No. 93, să se pue 
la delă, | 

D. Florescu. 

12. 

Nota Secretariatului de Stat, către Agenţia Austriacă. No. 2557 din 12 Noemvrie 1848. 

Le soussign6 Secrâtaire d'Etat s'est adress6 ă diverses reprises ă lhono- 
rable Agence Impâriale et Royale par ses notes sous No. 992—1269-—2289 
et 2390, dans le but de lui exposer les motifs qui rendent indispensable sa 
prohibition de la Gazette de Transylvanie ainsi qu'une mesure s&văre ă l'egard 
des autres journaux, brochures et publications import6es dans le pays par Por- 
gane du bureau de poste autrichien. | | 

L'honorable Agence Impsriale et Royale ne se croyant pas suffisamment 
autoris6e ă concourir dans les mesures râclamdes par ces circonstances, a 
plus dune fois pris lengagement formel de demander ă cet 6gărd les 
instructions de son autorit6 superieure, or non seulement elle n'a com- 
muniqus â ce sujet au Secrâtariat d'Etat aucun râsultat definitif, mais elle 
a laisse sans râponse la derniăre note qui lui fut adressce la 23 Oetobre 
sous No. 2390. 

Mr. lAgent dans sa sagesse ne saurait desavouer les effets prâjudiciables 
de cette temporisation dans une question intimement lice au maintien. de 
lordre et de la tranquillite publiques. En cherchant ă prâvenir les cons€- 
quences fâcheuses de Limportation d'âcrits subversifs, le Gouvernement 
croit agir non moins dans Vinteret des indigânes que dans celui des &trangers 
qui participent aussi aux avantages decoulant dun ordre de choses pai- 
sible; par lă il ne contrevient nullement aux trait6s qui n'autorisent au- 
cune Agence 6trangăre ă devenir organe de la propagation de doctrines 
pernicieuses pour le pays et contraires aux conditions de son existence 
politique. Le soussign6 ala conviction que l'Agence Imperiale apprâciera cette 
sollicitude, et quapr&s Yexemple donn6 en Valachie par Mr. de Timoni, 
Agent d'Autriche, elle n'hâsite plus ă adopter le procâd6 indiqu€ dans la 
note du Secrstariat No. 2890. Le soussign€ saisit Poccasion, ete. 

(bid., VI, £. 38.)
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13. 

Agenţia Austriacă către Secretariatul de Stat, 

No. 8258, Iaşi, 24 Noemvrie 18948. 

En r6ponses aux notes adressâes par Lhonorable Secrstariat d'Etat sous 
No. 2390 et 2557, le soussign€ a Phonneur de la referer au contenu de la note 
sous No. 6648; il n'ignore point d'avoir laisse jusqu'ici sans râponse la der- 
nier& note qui lui fut adresse le 22 Octobre, sous No. 2390, mais il lui semblait 
quil pourrait bien sen dispenser vă Lentretien qu'il avait eu, il y a quelques 
jours avec Monsieur le Secrâtaire dEtat et que celui ci n'avait pas insiste 
sur une r6ponse par 6crit. | | | | . , 

Le soussign€ est €galement loin de vouloir contester au Gouvernement 
de cette Principaute le droit qu'il reclame de prohiber ou de soumettre ă la 
censure les journaux, brochures et publications importâes dans ce pays, quiil 
ne se croit autoris€ par les traitesă devenir Vorgane de la propagation de 
doctrines pernicieuses pour le pays et contraires auz conditions de son 
existence politique, comme il est dit dans la susmentionnce note sous No. 9557; 
mais de son câte,il n'ose non plus se charger d'une grave responsabilit€ en 
disposant; de son chef autrement que cela ne s'est pratique jusqu'ă prâsent, 
des paquets qui arrivent ici de la part du Gouvernement Imperial et Royal 
au bureau de poste de lAgence, c'est pourquoi il croit de son strict devoir 
d'attendre les instructions de son ministere. 

Pour comprendre et apprâcier les motifs qui retardent encore Larrivee de 
ces instructions, il faut rappeler leffrayante importance des 6venements 
des mois passes, qui faillirent livrer aux horreurs d'une anarchie complete 
la. capitale d'une ancienne, grande et puissante monarchie; ces 6v&nements 
devaient bien concentrer et absorber la plus vigilante attention et tous les 
efforts des suprâmes organes de Sa Majeste Impsriale et Royale Apostolique. 

Le denouement d'une lutţe atroce et sanglante a 6t6, grâce ă la bonte de 
Dieu qui veille sur l'Autriche, rassurant pour les vrais patriotes, pour tous 
ceux qui ne voient point de salut-en dehors du bon ordre social. Mainte- 
nant rien n'empeche cette Agence de recourir au Ministere Imperial et 
Royal afin qu'il prenne la demande du Gouvernement. Moldave en juste 
consideration, et lui fasse au plutât savoir ses instructions, 
En attendant, le soussigne saisit cette occasion pour renouveller ă monsieur 

la Secrstaire d'Etat, le. Chevalier Beldiman, les assurances de sa conside- 
ration distingue. 3 - 

_ Wisenbach 
Agent Imperial et Royal d'Autriche. (Ibid,, VI, £, 46)
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14, 
No, 8608. 

_Nolă, | 

Pe nota cinstitului Secretariat, din 29 a trecutei luni Noemvrie a. e. No. 2741, 
prin care se cere știință de feţele ce se abhoncază la gazete şi jurnaluri sau 
orice alte foi periodice, Agenţia cu căzută cinste se erăbește a alătură aici, 
pe lângă acesta, răspunsul post-expediţionarului ce. c. Agenţii, D-lui 'Teodor 
Dornianu într'acest predmet. 

Iași, 17 Dechemvrie 1848. 
! a Eisenbach. 

"(lbid., V, 2. £. 67.) ” 

Către cinstita e. e.: Agenţie. 

In urmarea poruncii cinstitei c. e. Agenţii, atingătoare de abonare de gazete 
și jurnaluri la această expediere, jos iscălitul expeditor e. c. se grăbeşte a 
arătă cinstit cum că la această expediţie, afară de gazetele c. c. Agent şi 
Cavaler D. de Fizenbah, a D. General-Consul prusesc baron fon Richthoffen, 
a Viţe-Consulului franțuzesc din Galaţi, D. Duclos, și a jos iscălitului, nu 
sunt abonate alte gazete. Toate celelalte gazete și jurnaluri sunt abonate 
de către feţele proprietare, ori. deadreptul la Viena, sau aici prin particulari. 
lași, în 15/3 Dechemvrie 1848. , , 

Dornicnu. 
(Ibia., V, 2, £. 68.) | | 

15. 

"Agenţia, Austriacă către Secretariatul de Stat, 
No. 8899 din Iaşi 27/15 Decemvrie 1848. 

A la suite d'un rapport adress€ par cette Agence au Ministâre de Sa 
Majeste IEmpereur et Roi relativement aux nombreuses râclamations qui, 
de la part de lhonorable Secretariat d'Etat, lui sont parvenues au sujet de 
journaux, brochures et publications, importâes dans le pays par Porgane du 
bureau de poste autrichien, le soussignc vient d'âtre informâ par Son Excel: 
lence Monsieur le Ministre de IInterieur, quă partir du 1 Janvrier 1849, il 
ne sera plus expedi6 pour Iassy, par la poste de lAgence Impsriale et Royale, 
aucun journal ou gazette ă lexception de ceux destines pour lAgence et 
les Consulats 6trangers. Ă aa i 

Le soussign6 saisit cette oceasion pour renouveller ă Monsieur le Chevaliar 
Beldiman les assurances de sa considâration tres-distingude. 

| 
Bisenbach. Ubid., VI, £, 52) o
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16. 

Tălmăcire de pe copia poroncii secrete din 17 Dechemvrie 1848, supt No. 175, a D. Ghe- 

nera] de Infanterie Liiders cătră D. Gheneral-Leitenant Moller. 

In urma raportului Excelenței Voastre din 31 Octomvrie No. 31, prin care 
Dv. însemnați măsurile luate în Principatul Moldovei pentru statornicirea 
țenzurii și mă înștiinţaţi că Aghentul austriacesc, D. isenbach, nu se unește 
a supune țenzurii jurnalele străine ce se primesc la Iași prin mijlocirea 
Aghenţiei, până nu va primi deslegare dela Ocârmuirea sa, D. Gheneral 
Maiorul Diuhamel, din suita Impărăteștii Sale Măriri, sau adresat la solul 

nostru din Viena, Graful Medem, rugând pe Luminarea Sa a cere cuveni- 
tele în acest obiect povăţuiri pentru D. Fisenbach. 
Acum Graful Medem înştiinţează pe D-lui Gheneralul Diuhamel că Prinţul 

Schwartzenberg s'au unit a da povăţuire Aghentului austriacesce din Iaşi în 
următoarea cuprindere: «D. Eisenbach este dator a cere, dela Ocârmuirea 
locală a Moldovei, listă de jurnalele străine cari vor [i pozvolite de ţenzură 
și a se conformă cu stricteță la hotărîrea ce se va luă întru aceasta, ferin- 
du-se de orice neînțelegere cu localnica ocârmuire». Dela sine se înțelege 
că însuș Aghenţii Puterilor străine sunt scutiţi de această oprire. Totodată 
Prinţul Schwartzenberg este de socotință că jurnalele fiind în acest chip 
pozvolite și introduse prin mijlocirea Aghenţiei, nu mai pot fi supuse țenzurii 
la sosirea fiecărei poștă, nefiind aceasta potrivită cu domnitoarele obiceiuri 
ale ţerii; și dar acum va atârnă dela Domn a micșură după a sa voință 
numărul jurnalurilor ce se vor pozvoli pentru sloboda cetire și a opri cu 
totul aducerea altor, iar mai alesa se folosi de acest prilej spre a opri jur- 
nalele ce se tipăresc în Transilvania și Bucovina, ca unele ce sunt primej- 
dioase pentru a sa Ocârmuire și pentru că sunt redijate în limba naţională. 

Impărtăşind Excelenței Voastre pentru această hotărîre a Prințului Schwar- 
zenberg ce mi sau comunicat de D. Gheneralul Diuhamel din suita împă- 
rătească, vă rog cât de îngrabă să intraţi în acest object în înțelegere cu 
Gospodariul Prinţul Sturdza și să mă înștiințaţi cari anume jurnaluri au a 
fi slobode a se aduce în Moldavia. 

17. 

Tălmăcire de pe adresa cătră Preînaltul Domn a D. Gheneral-Leitenant Moller, din 
23 Dechemvrie 1848, No. 37. 

Se împărtășeşte pe lângă aceasta întocmai copie de: pe poronca ce am 
primit dela comandirul corpului al 5-le de pihotă, Gheneral de Infanterie
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Liders, din 17 Dechemvrie 1848, No. 175, în urmarea căreia am cinste întru 
tot plecat a rugă pe Strălucirea Voastră să-mi faceţi cunoscut spre a putei 
înştiinţă pe Inalt Excelenţa Sa, cari anume gazete străine se vor pozvoli a se 
aduce în Moldova. 

__ Primiţi încredințarea uvajeniei cei mai sincere și desăvârşitei predări, cu 
care am cinste a fi | 

A Strălucirii Voastre, ete. 
. Gheneral-Leilencnt Moller. 
(Ibid., VI, p. 43.) 

18. 

3 Secrel. 
Preinălţatul Domn Stăpânitor au binevoit a poronci ca alăturata împăr- 

tăşire a D. Gheneral-Leitenant Moller, supt No. 37, să se încredinţeze D. Mi- 
nistru Secretar de Stat spre următoarea lucrare. 

a. Să se comunicarisască D. Aghentului Eisenbach hotăririle Prințului 
Schwarzenberg și să se poltească a face a sa punere la cale potrivit cu acea 
hotărire, a nu se aduce în Moldova decât jurnalele următoare: 

Din Franţa: 

1. Le Moniteur, 

2. Le Journal des Debals, 

3. Le Journal de France, 

4. Toate jurnalele de modă. 

“ 

Din Austria : 

1. La Gazette de Vienne. 
lar mai ales gazetele de Bucovina şi Transilvania, cari sunt tipărite în 

limba naţională, sunt cu totul oprite. | 
b. Fiindcă și în urma unei așă opriri, tot se pot introduce pe ascuns 

ca scrisori, gazetele Transilvaniei și a Bucovinei, apoi, prin Sfatul Ocârmuitor, 
să vor chibzui măsurile ce se vor găsi de cuviință spre a se pune stavilire 
unor așa uneltiri. 

Adiutant, Colonel P. Schekit. 

1848 Dechemvrie în 24, fași.
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19. 

Nota No. 2916 a Secretariatului de Stat al Moldovei către Agenţia austriacă din laşi 
din 26 Dec. 1848. 

Sur Vintervention de $. A. S. le Prince Râgnant, ă Leffet de faire pro- 
hiber par le Gouvernement Impârial et Royal d'Autriche, Lintroduction en 
Moldavie de toute gazette tendant ă y propager des idses subversives, et 
notamment de celles de la Transylvanie et de la Bucovine, redig6es en 
langue moldave, S. A. vient d'âtre infornee que le Prince de Schwarzen- 
berg sest dâtermin6 ă donner ă Monsieur d'Bisenbach des directions p6- 
remptoires dans le sens suivant: - 

«Mer. d'Bisenbach devra «demander au Gouvernement moldave la liste des 
«journaux tol6res par la censure de la Principaut et se contlormera stric- 
«tement ă la declaration qui lui sera faite ă ce sujet, en €vitant toute cause 
«de: mâsintelligence avec Yautorit€ locale.» 

En presence de cette mesure, le soussigne, contormement aux ordres 
qu'il a recus de S. A. le Prince Regnant sempresse de communiquer ci- 
apres la liste des seuls jounaux dont Limportation est permise en Mol- 
davie, savoir: 

Venant de France: 
1. Le Monileur, 

2. Le Journal des Debats, 
3. La Gazelle de France, 

4. Zous les journaua de modes. 

Venant d'Autriche: 

1. La Gazelte de Vienne (Wiener Zeitung). 
Tout autre organe de publicite venant de Texterieur et particulicrement 

ceux publi6s en langue moldave sont prohibes dans tette Principaute. De 
plus, le gouvernement local se râserve, pour le cas ou les journaux ci-dessus 
indiqu6s changeraient leur tendance, d adopter dans la suite les mesures 
quiil jugera convenable. 

D'apr&s ce qui prâcăde Monsieur lAgent qui a sans doute dâjă recu les 
instructions sus-mentionnses, est pri6 de vouloir bien, en ce qui le con- 
cerne, donner suite aux dispositions ultârieures ă cet card. 

Le soussign& profite avec empressement de cette occasion pour renouveller 
ă Monsieur le Chevalier d'Eisenbach les assurances de sa consideration tr&s 
distinguce. 

Le Secretaire d'Etat et chevalier. 

Monsicur le Chevalier dEisenbach, Agent L. et R. d Aulriche, elc. elc.
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20. 

Mihail Grigore Sturdza Vv., etc. 

Cârmuitorului Sfat al Domniei mele. 

Sunt cunoscute Sfatului regulile statornicite prin ofisul No. 93 cei s'au adre- 
sarisit pentru priveghere asupra tipăririlor ce întră în țară; şi fiindcă asu- 
pra gazetelor sau jurnalurilor psriodice cari din ţeri străine se introduc în 
Principat cere trebuința de a se luă măsuri de a se mărgini cătimoa lor, 
după care să poată lipsi necontenita ţensurare la sosirea fiecărei poste, Noi 
punem înaintea Sfatului ca să chibzuească care anume din aceste jurnale sau 
gazete să se oprească cu totul, și care dintrînsele să fie slobode a circulă 
în țară, ca pentru aceste din urmă să se reguleze a se puteă introduce prin 
expediţia c. c. Aghenţii sau prin alte asemene canaluri şi a se da deadrep- 
tul de acolo la abonaţi fără censură. Nu mai puţin sfatul să chibzuească şi 
măsurile potrivite a se întrebuință fără osebire de feţe sau locuri, la cazul 
când sar găsi undevă gazete, jurnaluri sau ori ce alte tipăriri de acele ce 
după această chibzuire se va hotări a rămâneă oprite, afară de acele ce ar 
veni pentru însuș întrebuinţarea osebiţilor consuli, și prin anatoră să ni facă 
cunoscut cât de îngrabă rezultatul chibzuirilor sale întru aceasta spre înain- 
tarea cuvenitei lucrări. 

Beldiman Vel Post. procitoh. 
No. 152 29 Decemvrie 1818. 

Șelul secţiei, Spăt. Polizo. 

Rezoluţia Sfatului. 

Dechemvrie 29. Prin analoră să se aducă la cunoștința Inălţimii Sale că 
Sfatul au chibzuit asupra acelor propuse prin Domnescul ofis şi după, des- 
baterea asupra măsurilor ce au a se luă pentru oprirea necuviinţilor izvo- 
ritoare din introducerea de jurnale sau gazete răspânditoare de idei nepriin- 
cioase şi nepotrivite sistemei politice a Principatului, au venit în socotinţă: 

A. Ca toate gazetele sau jurnalurile străine afară de aceste ce se însem- 
nează aici, în câtă vreme aceste nu-și vor preface colorul, adică: 

Din Franța: Monitorul (Moniteur), Jurnalul de Deba (Journal des Debuls) 
Gazeta Constituţională (Le Constitulionnel). Toate jurnalele de modă (Tous les 
journauz de mode). 

Din Austria : 1) Gazeta de Viena,-( Wiener Zeitung). 2) Loidul Austriac 3) Jur- 
nalul de comerţ de Lipsca. 4) Gazeta de Ausburg (Allgemaine Zeitung) cu 
această deosebire pentru această din urmă, care se slobvade după cererea
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Dumisale Aghentul austriac, ca coloanele să nu cuprindă nici o rostire îm- 
potriva Rusiei, a Porții otomane și a ocârmuirii Principatului. 

Din Grechia jurnalul Ocârmuirii "Ecpojuegic zije Kv3eovoewe. 
Gazeta Valahiei. 

Se deosebesc acele din gazete sau jurnaluri ce vor [i destinate pentru osebiţi 
Consuli reziduitori în Principat, iar gazetele de Bucovina și de Transilvania 
și ori ce altă tipărire în materie politică, să fie cu totul oprite ca unele ce 
se tipăresc în limba naţională. ; 

B. Se deosebesc dela ori ce mărginire sau oprire toate gazetele sau jur- 
nalurile tipărite în Rusia, și Turchia. 

V. Gazetele sau jurnalurile ce se slobod Și cari se însemnează anume la 
litera A de aici sus, ase introduce prin expediţia c. e. Aghenţii sau prin alte 
de asemenea canaluri și a se da de-a dreptul la abonaţi fără censurare, iar 
Gazela de Augsburg nu are a se aduce decât prin expediţia e. c. Aghenţii 
austrieceşti, după mărginirile la cari această gazetă este supusă, | 

G. Afară de gazetele și jurnalele ce se slobod precum se arată aici sus 
şi alară de acele destinate pentru singura întrebuințare particulară a Du- 
milor sale Consalilor, ori și unde se vor descoperi, sau la margine sau în 
luntrul țerii, prin cafenele, librării, ori aduse cu prilejul introducerii de 
mărfuri, ori la feţe particulare, călcătorii regulei statornicite, acei ce le vor 
aduce, sau acei la cari se vo» află, să [ie supuși următoarelor pedepse: 

1. Persoana la care sar găsi gazete, jurnaluri sau ori ce tipăriri oprite 
să [ie pentru cea întâia dată supusă, de va [i cu avere, la un ștraf de cinci- 
zeci galbeni. lar de nu va [i în stare â plăti, la o închisoare de şase luni, 
unde va fi hrănit pe socoteala sa. 

2. La al doilea (sic) călcare, acel cu avere să fie ștrăfuit cu una sută gal- 
beni și supus închisorii în curgere de șase luni. lar acel în neînchipuire de 
piată, unei închisori pe vreme de un an de zile. 

3. Aceste ştrafuri băneşti să se dee cutiei milelor în ajutorul săracilor. 
Balş, Beldiman. 

(Ibid., VI, £. 69.) 

21. 

A Phonorable Secrstariat d'Etat. 

Nous avons Yhonneur de porter âă la connaissance de honorable Secre- 
tariat d'Etat, qu'un certain nombre de journaux permis, comme le Journal 
des Debals, le Constitutionnel, ete. » nous a 6t6 adresse ă la frontiere d'Autriche, 
vi que |! Administration des postes ă ă Vienne n'a acun ordre jusqu'ă-prâsent 
d'expedier ces journaux directement ici.
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Nous venons done prier lhonorable Secrâtariat d'Etat de vouloir bien 
intervenir aupres de Vadministration des douanes, afin que la personne 
charge par nous de renvoir ces journaux ă la frontitre d'Autriche et qui 
est M. Wittner, puisse remettre le paquet de journaux ă la douane, ă Mi- 
haileni et que cette administration les expedie râgulirement ici par la poste 
du pays ă Ihonorable Secrstariat VEtat qui aura alors la bonte de nous 
dâlivrer ces journaux dont Lentrâe sans censure est permise. 

lassy, le 26 Janvier 1849. 

F.. Bell et O-ie. 

Rezoluţie. 

26 Ghenar. Să se scrie carvasaralei ca să poroncească vămii dela Mi- 
hăileni de a primi arătatele jurnaluri dela comisionerul Dumisale Bell şi ale 
trimete supt pecete, prin carvasară, la Secretariatul de Stat. 

(lbid., V, 2, £. 193) 
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