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PREFAŢĂ 
Comitetul Opoziţiunei-Unite din laşi m'a autorizat să reeditez din nou, programul din 1848, care poartă numele de „.Dorinţele partidei Naţionale din Aloldova.* 
N'are cineva decăt să'l cetească cu atențiune, pentru ca se rămăe pe deplin convins că marele şi nemuritoarele prin- cipii ale Revoluţiunei franceze stipulate in celebra, „Decla- rațiune a drepturilor omului“ sunt formal proclamate prin acest program. MN “ Moldova cugetătoare a avut, deci, barbaţi luminați şi independenţi, cărora generaţiunele ce s'au succedat de atun- cea. în coace, ar trebui să le păstreze o eternă recunoștință ! 
Cităm, cu titlu de esemplu, căte-va nume din persoa- nele care au luat parte la „Mișcarea naţională. :din. Moldova, în 1848: Alezandru, Cuza, Alesul.naţiunei.: romiine! în 1859, Constantin Negri, Dimitrie ;Ralet, Manolachi Costachi, A- - lezandru Moruz, fraţii Panăite şi : Constantin Cazimir, Gri- gori Romalo, Dimitrie Oracti,. Alexandru Russu, Toade» 

Sion, Vasile Mălinescu, Vasile Zaharia Moldoveanu, şi alți mulţi, trecuţi din viaţă, A e 
Intre barbaţii pe care. ţara are “fericirea «de a-i posede incă în viață, cităm iarăși numai „cu. titlu „de esemplu, pe bă- 

trănul /orgu Radu de la Bărlad, George Sion, Iorgu Can- 
tacuzin, Lascar Rosetti, Vasile Alissandri, Mihail Cogăl- 
miceanu, cete, | | 
„Din discursul d-lui Mihail Cogălniceanu rostit anul q- 
cesta in Camera deputaților in şedinţa de la 11 Fevruarie, 

"resultă că d. Vasile Alissandri,: secretarul Comitetului Naţio- 
nal din Moldova, a fost insereinat de a publica și comența
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programul in 35 puncte, şi care program, din causa impre 
jurărilor politice de atuncea, cerea păzirea săntă a Begula- 
mentului. 

-. După năbuşirea imișcărei Naţionale din Iași in luna Mart, 
18415, liberalii şi-parte din conservatori, unii au trecut era- 

mița, iar alţii surguniţi fiind la Macin, au putut scapa din 
măna escortei niilitare care "i conducea acolv. 

„__. Parte din aceştia sau adunat la -Cernăuţi, iar parte la 
Braşov. Aice sa schiţat bazele- principale ale adevaratului 
program a partidului Naţional revoluţionar din Moldosa, și 
s'a, comunicat refugiaților din Cernăuţi, unde d. Mihail Co- 
„gălniceanu au complectat şi disvoltat programul de faţă care 
poartă titlu de „Dorinfele partidei. Nafionale din Îloldovaj* 
Şi care, după cum zice eminentele barbat de stat in discur- 
sul seu sus-mencionat, a devenit Evangelia politică a mai 
tuturor romănilor din Moldova. | 

Ar face, deci, bine, atăt d. Constantin A. Rosetti căt și 
d. Ioan C. Brătianu se fie pe viitoriu mai modeşti, a nu face 
gură mare şi a se tot 'măndri că dănșii sunt aciea care au 
făcut totul in- ţara aceasta, că crierii lor politici au proice- 
tat şi au știut pune in aplicare marele reforme naţionale și 
sociale care din două provincii vasale au făcut Pominia 
de astăzi! Si 

- Defunetul și ilustrul Donin al Romăniei Alexandru Ioan 
este Acela care a săvărşit Unirea ţerilor surori, a seculari- 
zat averile monastirilor inchinate, ihapoind, — după cum zice 
in proclamația sa de la 2 Mai 1864, — domeniului Xaţio- 
nal, a cincea parte a pămăntului. romănesc, a resolvit ma- 
rele problem social al improprietărirei sătenilor, “a unificat 
legile, dotănd ţara cu unul și acelaș corp de legislaţiune po- 
Sitivă, a proclamat şi pus in aplicare egalitatea inaintea e- 
sei, abolind pentru de-a-pururea distinețiunea barbară intre 
neUghenişti“ şi „oameni proști“ a secularizat căsătoria, a dat 
aceleaşi drepturi copiilor de ambe sexe,... intrun cuvânt A 
schimbat faţa socială a ţerei. ui 

La realizarea tuturor acestor mari acte, în ce, şi cu ce, A 
G pguii aceşti mari oameni politici numiţi C. A. Rosetti și Joan 

» Măuanu, pentru ca astăzi se aibă cutezanța se ne asrărle



1 
in faţa noastră moldovenilor “am fi niște. capite inguste, - şi numai mulțumită vastei lor inteliginţi politice, țara n'a stat pe loc ?.... Punem intrebarea, și lăsăm la dreapta judecată a tot, ce este suflare romăncască, ca studiind de ia 1848, și: pănă azi, toate faptele pitrecute, se judece dacă, romănii de dincoace” de Milcov, mau drept a şe revolta cind văd pe a- cești doi barbaţi politici, acum la bătrăneţe, trătănd ov Ju- metate de ţară in o simplă adunătură de făpturi umane, care, se nu aibă, alt rol decit numai acela de a repeţi nemcetaţ şi striga că „dănşii sunt acica care au făcut totul in țara a- ceasta; și că pri urmare, la glasul lor toți se "genunchii, și Să nu cutezăm a zice un cuvânt macar!1,... 

Cetească romănii, cetoască omenirea intreagă „-Dorinţele Partidei Naţionale din Moldova,“ și apoi judece, dacă, goa- na întreprinsă de d. Ioan C. Biătianu contra a tot ce-a mai - ramas inteliginte și independinte in această ţară, in scop nu- mai de a se mănţinea, la putere, este “fapta unui adevărat democrataşi om liberal ! - | | | | | Nam desesperat nici odată de triumful adevărului asu- pra minciunei, şi ori căt de mult sar sili d. Ioan C. Bră- tianu mănă ?n mănă cu d. C. A. Rosetti se facă din țară o turmă, și un păstoriu, dănșii nu vor isbuti 1... Nu numai juna generaţiune, dar și tinerimea de prin scolile naţionale gata de a părăsi bancele se deşteaptă acum, şi vede că țara este ameninţată de a pica sub un regim, pe care in 1848, Mol- dova cugetătoare, conservatori și liberali, tineri cu bătrăni la un loc, prin curaj, tărie de caracter și prudență politică, _au ştiut se!l restoarne ! . 
„Și acum cănd me-am esprimat credinţa in viitoriu, nu pot face mai bine, mă cred chiar datoriu, de a publica în capul acestui program din 1848, „âpelul“ pe care in: 1883 Co- mitetul Oposiţiunei-Unite, din Iaşi, conservatori Şi liberali, bătrăni și tineri la un loc, îl face alegătorilor la ocasiunea alegerilor ce vor incepe la 20 curent pentru viitoarele Ca- 

meri de: revizuire. 

Iaşi 1883 April 18. __G. MARZESCU. 
.—: CERC



APEL CĂTRĂ ALEGĂTORI. 
———— 

„Suntem chiămaţi a procede la alegeri generale 
pentru noui adunări legislative, care vor avea manda- 
tul de a hotări definitiv asupra revizuirei mai mul- 
tora din disposiţiunile Constituţiunei — și, mai cu 

„samă, a disposiţiunilor ei fundamentale care au de 0-- 
biect organizarea colegiilor electorale. 

Revizuirea a fost propusă de majorităţile din foas- 
tele adunări legiuitoare, sub impulsiunea guvernului, 

„Și admisă de cuvern fără ca să fi fost reclamată de țară, 
fără ca „0 leală şi sinceră“ aplicaţiune a Constitu- 
țiunei să fi venit a dovedi neceşitatea, și, cu atăt mai 
puțin, oportunitatea ci, in momentele critice in care 
se găsește actualminte, nu numai Romănia cei și Bu- 
ropa întreagă, | | o | 

„De la ultimele evenimente careau desăvărșit dis- 
trugerea vechiului echilibriu european, toate naţiunile 
stau sub arme in așteptarea unor complicaţiuni de na- 
tură a aduce a. transformare generală in situațiunea 
politică a Statelor celor mai puternice. | | 

Orientul din care facem parte, pare destinat a
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deveni teatrul principal a unor lupte uriașe ȘI pe- 
ciul biruinţei celui mai tare, Simțimăntul  predomni- 

„tor astăzi in Buropa este, că această stare de nel- 
niște nu. se mai poate prelungi fără a ruina interesele 
economice şi a seca isvoarele de avuție ale națiunilor 
celor mai prospere. Ingrijirea generală este că criza 
supremă amenință de a isbucni la cea dântăiu sen- 
tee care ar veni să provoace incendiul. Căt pentru 
Romănia și pentru statele de pe Dunărea de jos in 

- special, soarta ce se pare că li-se pregătește— fie prin 
reshbel, fie prin intocmiri pacinice—se poate de pe a- 
cum. presimți din disposițiunile unui tractat prin care 
li s'a rădicat, in folosul imperiilor megieșe, drepturile 
de suveranitate asupra apelor și malurilor fluviului ce 
constitue artera lor vitală, atăt din. punctul de vedere 
economic căt şi din punctul de vedere politie. 

In aseminea momente, datoria unui guvern onest 
și laminat, ar fi fost de a urma în întru o politică de 
impăciuire, despoiată de ori ce interes de partid, de 
a deștepta spiritul public şi de a inalța simţul moral al 
naţiunei — suprimănd cauzele de diviziuni și de sfășieri 

„interioare şi grupănd toate luminile și Loate puterile 
“țărei în “jurul drapelului naţional, pentu apărarea pă- 
montului și a drepturilor strămoșești. 

n Departe de a indeplini această sacră datorie, su- 
vernanții actuali, continuănd, atăt în intru căt și in 
alară, o politică de surprinderi și de mistiticaţiuni, ur- 
“mărind scopuri ascunse pe care voesce u le sustrage
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de la atențiunea şi de la controlul țărei, au ales 
tocmai niște momente atăt de critice pentru a pune 
inainte cestiunea vevizuirei constituţiunei care, prin | 
natura. ci, provoacă desbinări și lupte interioare in-. 
verșunate,. | | 

Această tactică nu este decăt consecința, logică a 
tuturor actelor săvărșite de partidul de la putere din 
zioa de cănd are in răni frănele guvernului. 

In afară, politica Suvernanților nu ne infăţoșează 
alte resultate de căt perderea Basarabiei; presiunea e- 
sercitată asupra ţărei pentru a esecuta voinţa străinilor 

„ in cestiunea israeliților și a da tractatului de Berlin 
însuşi o aplicațiune vătămătoare interesului nostru na- 
țional; supunerea oarbă la toate exigenţele financiare ale 

„unor. puteri străine și, după toate aceste sacrificii, iso- 
„- larea Romiăniei prin o politică de aventuri, de mistere. 

și de duplicitate care nu insuflă nimărui în Buropa nici 
chiar increderea că guvernul romăn are voința, serioasă 

„de a apara interesele şi drepturile cele mai vitale ale 
țărei; concesiuni periculoase in cestiunea Dunirei și de 
care uropa a luat act pentru a consacra şerbirea, noa- 
stră economică; — in fine „tăcere absolută păzită faţă 
eu țara asupra purtărei care 'a produs desastrosul rezul- 
lat. ce se vede acum in tratatul de Londra. o 

“In întru, preocupațiunea exclusivă a guvernanților 
a lost de a intrebuința mijloacele cele mai corumpă- 
loare pentru â asigura dictatura facțiunei lor, In- 
suși Miniştrii eșiți din sinul acelei facțiuni, au rostit
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de pe tribuna parlamentului acuzările cele mai grave 
contra corupțiunei și poftelor nesățioase ale oamenilor 

“din care se compune. 'Tot aceiaşi miniştri — departe 
de a pune capăt unei aseminea stări de lucruri —n'au 
cruțat nimic pentru a ațăţa incă mai mult și a indes-. 
tula acele pofte.  Rescumpărarea drumurilor de fer, îm- 
prumuturile deghizate sub toate formele,. intreprinderile 
de lucrări publice și de furnituri, creaţiunile de insti- 
tut de credit, — toate au servit a inavuți pe membrii a- 
celei facţiuni și a incuragia servilismul și covupțiunea 
publică intro proporțiune neauzită incă la noi. Fune- 
ționarii administrativi, de la cel mai mare pănă la cel mi 
mic, sunt siliți — dacă nu voesce a fi destituiți fără mo- 
tiv — să se transforme in agenţi electorali, car legile ce 
se fac pe. fie-care zi inmulțese numărul lor și se a- 
plică in vederea de a resplăti „servicii electorale: și 
adesiuni la politica acelei facțiuni. Cetăţenii pacinici, 
cari nu supun conștiința lor exigențelor unui atare gu- 
vern, se văd amenințați in toate drepturile, in toate 
interesele lor. 

“Politica de partid se introduce fățiș pănă și in jus- 
tiție, slăbind increderea și respectul ce se cuyine a- 

„Gestoi. mari puteri a statului, destinată a protege deep- 
turile cele mai sacre ale celățenilor. Brava noastră ar- 

„mată, care trebuia să fie cu o deosebilă ingrijire sub- 
Strasă pasiunilor politice, nu este aparată nici ca con- 
tra: acestui venin care, dacă star infiltra. mai mult în 
sinul ei, ar ajunge u o translorma cu timpul“ intro a-
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dunătură de pretoriani gata a face ori-ce revoluțiuni 
interne, dar incapabilă de a apara ţara in afară. In" fine, 
după şepte ani de esercitare a puterei publice, guver- 
nanții actuali, crezănd că nau făcut incă indestul pentru 
aintări dictatura facțiunei lor, vin astăzi a propune revizui- 
rea Constituţiunei, mărturisind în fața țărei, prin vocea 
Președintelui consiliului de miniștri insu'şi, că ţinta prin- 
cipală a revizuirei în este alta de căt reformarea Cole- 
giilor Electorale — şi aceasta cu un mijloc de care acea, - 
încțiune trebue să profite, in momentul cănd are ma- 
joritatea in parlament, și deține puterea pentru aşi 
asigura perpetuarea la guvern și a impedica aveni- 

„mentul vre unui alt partit. pe viitoriu. 

Constituţiunea din 1866, in disposiţiunile ei elec- 
torale, n'a luat de bază niște teorii abstracte, ci „Ve- 
chile tradițiuni ale poporului român“ puse în armonie 
cu esigențele timpurilor moderne și aplicate la starea şi 
la gradul de cultură actuale ale societăţei noastre. Ea 
a avut in vedere de a nu lipsi pe nimenea de drep- 

tul de vot; inse, de a concilia tot odată intre ele 

toate interesele sociale, ale minorităţilor ca şi ale ma- 

jorităților pe baza - dreptăței și a respectului lor re- . 

ciproc,. asigurănd . fie căruia 0 parte de: roprosenla- 

iune și de suveranitate pe căt sa pului mai esact pro- 

porțiouată cu importanța lui şi cu, luminile grupu- 

lui social la care aparline.. | o ” 

ara a apreciat intru atăt. valoare acestor salu- 

tare disposițiuni, că ca na cerul nici odinioară alt ve-
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va de căt sincera ȘI cala aplicare a constituţiunei ști- 
ind bine că in: ea sunt toate elementele care garantea- 
ză ordinea și adevărata libertate.: 

- Dacă organizarea corpului electoral na produs to Va- 
te efectele bino- făcătoare, ce se puteau aștepta de la 
ca, causa nu trebue căutată in viciile Constituţiunei, i 
in centralisarea excesivă pastrată în . legele noastre, 
contra preseripțiunilor positive, ale constituțiunei și 

care, priu inmulţirea fancţionarilov dependinţi de gu- 
vern și cu deprinderele arbitrare ale administrațiunei 
noastre, pune toate drepturile și toate interesele la 
discreţiunea guvernului, permițăndui a abusa de pu- 
terea publică in folosul unui partit, 

Departe de a voi să vază răul unde este în ade- 
v&r, guvernanţii actuali au făcut din mijloacele de co- 
vupțiune și de intimidare un: adevărat sistem de stat 
destinat a nimici independența  alegttorilor Și a pune 
majoritatea corpului electoral la serviciul pasiunilor 
și poftelor aderenţilor lor, falşificănd ast-lel asa esențială 
a constituţiunei. 

Resultatele ce ar pute să aibă rovizuirea propu- 
să sunt evidente pentru toţi. Prin contopirea coleșii- 
lor intăiu şi al doilea şi -adăogirea cătră ele a unui nu- 
mer covârșitor de alegători luaţi din colegiul al patrulea 
interesul agriculturei, singurul isvor de inavuţire al 
cestei țări, ar fi representat prin majorităţi electorale 
lipsite de competinţă şi de luminele necesare pentru 
al putea apăra — lipsite de mijloacele de a dobăndi
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acele lumini, expuse prin posițiunea lor la toate preşi- 
unile și la toate intimidările unor agenți administrativi 
făvă sevupul și fără frău, Colegiul al treilea, destinat 
a representa comerciul, industria și capacităţile întelec- 
tuale, sar găsi și cl impresurat de un număr de ale- 
gători luaţi din Colegiul al patrulea, absolut necompe- 
tinți de. a aprecia asemenea interese. In fine refor- 
marea tot in acest sens a. colegiilor Senatului ar-anula 
importanța, acestei instituţiuni neapărată și vitală pen- 
tru un regim Constituţional hasat pe discuţiunea lumi- 
nată a afacerilor publice. | 

O atare veformă, scoborănd nivelul intelectual al 
representaţiunei naţionale, ar ucide pentru un viitor 
indelungat independența corpului electoral și ar anula 

vegimul constituţional in insăși esenţa lui. Ii 

Ceia ce se cere de la cea mai mare parte a cor- 

pului electoral, nu este, dar, nimic “mai puțin de căt 
o adevarată sinucidere in singurul interes de a inte- 
meia pentru totdeauna — prin inlăturarea u tot ce este 

Tamini și “caracter — imperiul absolut și esclusiv al fac- 
țiunei demagogice, — cesarismul hasat pe * „puterea 
brutală a numărului. &. 

Cu o representaţiune naţională alcasă d niște d 
seminea colegii electorale, facțiunea de la putere n'ar mai 

găsi nicio pedică pentru indeplinirea scopurilor ci oculte. 

“In politiea esterioară, ca va putea arunca țara în ori ce aven- 
turi periculoase, fără ca partea luminată a ,naţiunei să 
fie in stare de a o controla. In politica interioară, conse- -
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cința cea mai imediată va. f adopt avea proectului elec- 
tivităței magistraturei, deja supus foastelor adunări și 
care, dacă s'ar vealisa, ar desăvărşi șerhbirea cetățenilor 
— nimicind ori ce principii de justiţie şi supunănd toa- 
te drepturile lor voinței arbitrare a partitelor politice, 

Adopţiune a acelui proiect n'ar intărzia a Îi uuma- 
tă cu loviri succesive in principiul proprietăței anunța- 
te de pe acum, parte prin proiecte de legi supuse 
foastelor adunări, parte prin: presa oficioasă a guver- 
nului: ideile anarhice ce se r&spăndesc sub pro tecțiu- 

„nea astăzi ascunsă incă a guvernului și care tind a 
distruge Relugiunea, Punulia, Proprirtatea, și însuși siu- 
ful paliiotismulu, vor deveni atunci prin forța lucru- 
rilor, părghia de acţiune a demagogiei predomnitoare, 

Vodem, dar că ţara se găsește astăzi incunjurată 
de cele mai mari „pericole, atăt din afară căt și din 
intru. La nici o epocă a istoriei noastre moderne, ca 

ma fost amenințată ca acum in esistența și in dreptu- 
vile sale, in instituţiunele și in prosperitatea sa. 

Pericolele aceste au devenit și mai inerijitoare prin 
faptul că, in asemenea momente țara nu vede veghiini 

peste Miniștri pe Monarhul pe care Constituțiunea il in- 

sărcinează in intru cu misiunea de arhilru suprem ȘI 

permanent de asupra tuturor partidelor și de sarant 

“pactului constituțional— car in alară cu acea de depo- 

sitar și de apiirăloriu a suveranităței sale. 

Lupta, la cure suntem chiamati, este o luplă supre- 

mă ale căreia resultale vor avea consecinți. hotăriteare 

pentru viitorul paţiunei romăne,
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- Facem, dar, apel ftaror concetățenilor noştri de 
ori-ce opiniune politică și ?i invităm a se pune -alătu- 
rea cu noi pentru ca, uniţi cu toţii into singură 'cu- 
getare, să intrebuințăm silințele noastre cele mai ener- 
gice pentru apararea naționalităței romănc, -a (reptu- 
rilor și libertăţilor noastre constituţionale, | 

Să no unim. cu toții şi să trimitem in parlamentul 
țerei harbaţi sinceri şi statormnici in convicţiuni, inde- 

pendenţi și luminaţi pentru ca să poată opune o sta- 
vilă puternică puhoiului care ne ameninţă. 

La luptă, dar, pentru ca să mănţinem Constitu- 
ţiunea neatinsă. 

Să, introducem in “interesele noastre esterioare, o 

politică „curat națională,“ despoiată de ori ce servi- 
lism, demnă, leală şi impăciuitoare in privinţa tuturor 

puterilor—fără a sacrifica, nimic din drepturile suvera- 

nităței țerei asupra teritoriului și apelor ei. 

| Si obținem in intru toate măsurile proprii a inalța 

„nivelul moral,“ “intelectual al naţiunei, a garanta drep- 

“urile individuale şi colective ale cetăţenilor, a pune 

capăt avbitrariului şi ingerinței corumpătoare a guver- 

nului in alegeri, şi a asigura ţerei o administrațiune 

onestă şi ințeleaptă care-să nu o impedece de a își 

desvolia in liniște puterile productive și de a cugeta 

cu maturitate la reformele de care ar avea trebuință, 

Pentru a indeplini acest scop şi de vreme ce pro- 

cedările şi ținta astăzi, dată pe faţă a, guvernanților 

actuali, nu ni lasă cea ma mică speranță de indreptare
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a unei situţiuni atăt de amenințătoare, să nu acordăm increderea -noaslră de căt ntnai candidaţilor care ne 
Yor „garanta în mod -solemn* că se Yor conforma in- 
locmau rezoluţiunelor adoptate de adunarea venerală a " Oposiţiunei-Unite din toată [ara ținută in lași „la 25 
Martie” anul curant, şi care sunt următoarele : 

FR RSOLIITITIIN E. 

Adunarea delegaților» din districte ȘI a comitetelor 
cenrale din București și Iaşi. ale oposițiunei, intrunite in 
Iaşi in zioa de 25 Martie 1883, 

Avend in videre situațiunea periculoasă făcută ţărei de 
guvernul actual prin propunerea de revisuire a Constitu- 
țiunei. îi | o 

Hotăreşte : o Sa | 
A). Adunarea . aprobă atitudinea politică păzită in 

ultima sesiune legislativă -de deputaţii și senatorii din Opo- 
sițiunca-unită, și specialminte Adresa cătră Regele a căria 
chiar cetire a fost impedicată de guvern și de majoritatea 
sa din Cameră, și darea de samă făcută de oposițiunea par- 

“lamentară cătră alegători in urma retregerei sale, 
B).  Considerănd că Constituţiunea din 1866 a conei- 

liat, pe căt se putea, diferitele drepturi și interese sociale pe 
Daza respectului lor reciproc; 

„ Considerănd că Constituțiunea cuprinde multe dispo- 
ziţiuni, care sunt incă a se desvolta ; | 

Considrrănd că dacă Constituţiunea n'a produs toate c- 
fectele iei bine-făcătoare, aceasta nu provine, după cum se 

„afirmă, din efectele iei, ci numai din faptul că ea na pri- 
mit o aplicațiune sinceră ; 

Considerănd că. nici o .necesitate- nu reclamă modifica- 

.
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rea ici, precum aceasta se dovideşte din faptul că nici o 
manitestare nu sa produs în ţară pentru această revizuire, 
propusă in ultima sesiune de cătră panidul guvernamental 
prin impulsiunea dată de guvern; a 

Considerănd că în tot, cazul nu cste nici drept, nici 
leal, nici folositor ţărei, ca această revizuire să se facă sub 
un guvern personal şi esclusiv care a dovedit că nu este 
al țărei ; că prin urmare, revizuirea ce sar face fără liber- 

tate în alegeri și după bunul plac al unui singur om ar fi 
o lovitură de stat deghizată sub masea liberalismului. 

Adunarea se pronunță dar în mod absolut iu contra 
ori cărci revizuiri a Constituţiunei din 1866. 

C).  Considerănd că o experienţă de șapte ani a do- 

vedit că ministrul Brătianu n'a intrebuinţat; activitatea sa 

şi resursele imense ce țara i-a pus la dispozițiune de “căt 

pentru singurul scop de a se menține; la putere, el, și 

facțiunea cel inconjoară. | 

Considerănd că, nemulţumit a intrebuința influența mMo- 

“vali și materială de care mai cu seamă la noi. abuzează 

puterea executivă, ministerul actual a ridicat cornpțiunea 

la inălțimea unei maxime de stat și o întinde, in vederea 

alegerilor, fără sfială și în mod inspăimăntător pentru vii- 

torul Romăniei ; -. | 

Adunarea recunoaște că este o datorie cetățenească 

de intăiul ordin de a resista, de a refuza ori ce con-_ 

curs acestui guvern, de a lupta prin toate mijloacele, 

pe care Constituţiunea le lasă activităței şi energiei alegă- 

torilor, pentru resturnarea lui. | 

D)).  Avăud în vedere modul neinteliginte și ante- - 

patriotie cu care ministerul administrează țara ŞI în special 

judeţele Moldovei in scop de aşi crea cu orice preț și în. 

această parte a “Romăniei un partid esclusiv și personal ;
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Avănd în videre că reaua voință a guvernului merge 
pănă a refuza vechei capitale a Moldovei stabilirea Şi fune- 
ționarea institutelor. învoite de legi spre desvoltarea sa e- 
conomică ; | 

Adunarea in unanimitate condamnă culpabila admi- 
nistrare practicată de guvern in (ară şi mai cu samă 
in Moldova, care a făcut atătea sacrificii pentru fun- 
darea statului Romăn. | 

E).  Considerănd că menținerea și apărarea pactului. 
vostru fundamental și respectarea drepturilor şi intereselor 
națiunei intregi și ale localităţilor, constitue sufletul unirei 
deosebitelor grupuri de oposițiune en eseluderea ori căror 
videri și interese personale, adunarea apelează la patriotis- 
mul, abnegaţiunei și'spiritul de concordie al cetățenilor, cari 
impărtășese «vederile iei, ca să-și unească în viitoarele ale- 
geri voturile lor asupra candidaților devotați. ideelor ce a- 
părăm şi cari vor avea mai mulți sorți de isbăndă in co- 
legiele respective. E 

F). Adunarea întreagă ca și diferitele grupuri ale 
oposițiunei ieu angajamentul solemn de a rămăne unite 
pentru a -impedeca revizuirea Constituţiunii și pentru a 
resturna guvernul actual; și in caz de trebuință, a declara 

„că este gata a ua răspunderea situațiunei pentru a putea 
asigura  Romăniei statisfacerea intereselor ' iei morale și 
materiale. - | Se 

MEMBRII COMITETULUI OPOSIȚIUNEI-UNITE DIX IAS. 
Alexandru C. Mavrocordat, Constantin Corjescu, Va- 

sile Pogor, Neculai Drossu, Dimitrie G. Rosetti, Dimitrie 
A Anghel, Constantin N Suţu, George Mărzeseu, Alex. I. 
&heorghiu, Dimitrie Tacu, Grigore Cogălniceanu, Telemae 
Ciupereescu, Neculai: Gr. Suţu, Gheorghie Tacu, Sandu 
Dudescu, Colonel Const. Langa, Alex. Mi. SŞendrea, Alex. 
D. Holban, Seavlat Pastia, Leon Bogdan, Nicu Casimir, 
Major JMazu, Teodor Boneiu, Miltiadi 'Ţoni,: George A. Ca- 
fargi, Anastasie Drăghici, Nicu Ghica Comăneştianu.



E | DORINȚEI, 
„e PARTIDEI NATIONALE 

MOLDOVA 
_ August 1948. 

— 

Atăt Curţilor Turciei şi Rusiei, căt şi Europei intregi sunt acum deplin cunoscute intămplările din luna lui Mart, trecut. O petiție in 35 puncturi intemeete pe principiile or- _ganicescului Reglement, iscălită de mai multe sute de pey- soane din toate clasele. sociale ale Moldovei, fu tratată de cătră Domnul Mihail. Sturza ca '0 vebelie manifestă, și zu- grăvită inaintea -Puterilor ca o crimă contra driturilor lor. - Crudele şi nelegiuitele Pedepse, săvărşite fără nici o jude- cată asupra: multora din iscălitorii acestei nevinovate petiţii, au revoltat toate: inimele; ele sunt prea' cunoscute spre a avea trebuință de a se inșiva. din nou, Curțile din Constantinopol şi de San- Petersburg, voind „a cerceta starea, lucrurilor . din Principate, și reformele de | care au neaparată trebuință, au renduit la faţa locului ca comisari impărătești pe I.E, LL, Talat-Efendi şi Diuhamel.. De la 1 April. și “pănă acum, sfărșitul lui August, in toate tristele imprejurări ce au incunjurat țara, - Moldoveni au rabdat cu cca maj mare rosignație (căci nu putem zico
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curaj), “toate Diciurile ce Ic-au venit şi de la p. -zeu şi de 
la oameni. Cruda cărmuire a Domnului, rădicarea — tuturor 
garanțiilor: legei, răpirea - liber tăței și a averilor, 'locustele, 
holera, intrarea. oștilor străine și alte asemene nenorociri 
care pe altă nație ar fi adus intro desevărșită desnădejde 
şi anarhic, toate aceste le-am suferit cu durere, inse cu ră)- 
dare, şi țara fără guvern urmează incă a se guverna sin- 
gură şi de la sine; căci nu putem numi pe acela coș 
mărginește, atribuţiile sale numai intru a. inchide, a pedepsi, | 
a jăfui in dreapta şi in stănga, fără cuvânt, fără vină, fără 
dreptate. — Serupuloși de a ne ținea. pe. drumul legal, noi 
ne-am impins moderaţia pănă la o vinovată molăciune. n: 
mai și numai ca se nu dăm' Domnului, noue ocasii de piri 

ŞI de” calomnii. Și cu toate aceste, moalea și moderata noss- 
tră purtâre, tot au. fost tratată de purtare scandaloasă. 

Cind mai toți Moldorenii, băntuiţi de biciul holerei, c- 
rau respăndiţi pe toată faţa țerei, cănd mai fiește care fa- 
milie era „imbracată cu doliu pentru perderea unui părinte. 
unei soții, unui frate, unui fiu, urgiea domneaseă îi ajunse 
pănă in azilurile lor. Mulţi erau incă cu lacrimile pe obraz, 
“mai mulți incă in -patul durerilor „sau: de-abia -: convaleseenți, 
cănd. se. vezură loviți de liste de proseripții, ca in timpurile 
lui Marius și a lui Silla. Unii sunt sub pază opriţi pe la 
moşiile lor,” “alţii urmăriți din Joc in loc ca niște făcători de 
rele, spre -a fi inchişi prin monastiri, sau aruncaţi peste ho- 
tar, toate aceste fără cea mai mică cercetare, fără cea mai 
mică judecată, in contra ar. 358 și 433 din organiceseul 
reglement. Terorismul dar astăzi: domneşte -in Moldova, și 
Moldovenii sunt osindiţi a videa la anul 1848 aceca ce nici 
odată, și în timpurile. cele mai barbara, strămoșii lop nau 
cugetat macar, O ţară întreagă este lasată în liberă și nen- 
grădita urgie a unui Domn imbătat de pofta vesbunărei, a 
prins de setea de a desfiinţa, tot ce mai esto barbat de 
cinste şi de bine, tot ce mai .are curaj de a protesta ine 

contra "Reului. Toate armele, toate uwiloacele îi sunt bune, 

numai se poată ajunge la scop. Spaima, pedepsele, lovirea 

libertăţei şi a interesilor materiale, piri mincinoase, şi chiar 

calomnia, cliiar pamfletul, aceste sunt ticăloasele invenţii cu
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care astizi pretiude aşi urma guvernul.: Spre uceusta, Măria Sa dișteaptă patimele cele vele, insuilă, nencrederea,. ațiță pizma: și zavistia, intartă stările: sociale una “asupra alteia, aprinde  făclia discordiei şi a resboiului civil, clevetina pe acei ce nu'i poate găsi vinovaţi, imputăndu-le plecări rotro- grade, planuri reacționare, făciindu'i aristoreraţi, şi. deela- răndu-se el, prin urmare, liberal. Clerul cu Mitropolitul in cap, şi care cu viaţa şi-a plătit. curajul arhipăstorese, boorii cei mai însemnați bătrăni şi tineri, toţi barbaţii. vrednici, amploiaţi, profesori, avocaţi, literați, clasa neguţitorească, toţi aceştiea, cari .constitucază adevărata Moldovă, inaintea, vchi- lor Măziei Sale, a agenţilor și a pamfletarilor sei, sunt a- ristocraţi. Un. ascmine nume in dreptul seu ințeles, ei il pri- mesc cu bucurie, căci. aristocrație nu insemnează alta decăt guvernul. celor Duni, şi acesta nu poate se fie guvernul Mă. , riei Sale Domnului Mihail Sturza V, V. i Acești ăristocraţi, adecă partida națională, clevetiți şi prigoniţi, opriţi pe la “moșii, fugăriți de cătră sbirii Domnești, văz&ndu'şi țara ocupată cu armii Străine, şi prin urmare in neputinţă materială de a se intruni in pace, de a se pune chiar în relație cu acei trimeși de cătră Curți spre a cer= ceta, nevoințele ţerei, se văd dar siliți a arăta prin lumina tiparului, care sunt planurile lor,. care sunt reformele ce le. socot mai neapărat pentru țară.” Si 
| Prin aceasta, noi nădăjduim că vom implini. un indoiţ scop, Inteiu, vom inchide gura clevetitorilor ce ne invinovăe ţese cu plecări care sunt a lor, adeci, retrograde; şi al dai- | lea, vom arăta ambelop Curți și Furopei, starea opiniei puz blice in Moldova, de Vreme ce pănă acum comisarii impă. răteşti au “sufrit ca Domnul se ție departe de dâușii pa ori cine ar fi indrăsnit sc le vopbească, alț-feliu decăt in ștruna domnească. a Sa Cănd la 28 Mart, obştia adunată in Iași din toate ți: nuturile Moldovei, au cerut numai acele 35 puncturi inte. 

mcete pe Reglement, ca prin . accesta wâu arătat . că war avea, trebuinţă şi de alte reforme mai radicale. Inse, tăn- " guindu-se. nurai pentru ilegalităţi, ca vroea a fi roașezată in legalitate, “ca atunce legal săși poată da și ulte mai mari
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îmbunătăţiri. “Limpul acestora au venit. Astăzi nu Sc mai q- tinge numai de indreptarea . abuzurilor și de isoonirea să- vărşitorilor. lor. Căderea acestora îi ca şi impliniti.. Inse o cestie mult mai mare sc ivește: regeneraţia. Moldovei inge- “nunchiată sub Mihail Sturza V.V.,. inzestrarea ei. cu institu- ţii analoage cu epoca noastră. In fiinţa a ambelor Curți ce „__Yroesc a cunoaște spiritul Principatelor, in ființa Europei 
„care simpatizază cu noi, Moldovenii ar fi. vinovaţi inaintea 
lui D-zeu, a. popoaralor și a lor. insuși, “dacă -nu Și-ar . de- clara fățiș, fără sfieală, și *n adevăr: Care sunt dorințele și nevoinţele lor, care sunt „instituţiile ce le socot neaparate 
pentru fericirea lor, -şi fără . care nu „poate se fie in țară 
nici pace nici propăşire. | Na 

Prin -o asemine solanelă declaraţie făcută - cu vreduieie 
şi cu unanimitate, Moldovenii nu sunt rebeli, nu se pun in 
luptă cu-nimine. -Ei sunt prea slabi spre: a lovi driturile al- 
tora; dar cer ca și driturile lor se fie respectate, dacă -este 
ca dreptatea, car nu puterea se presideze, la soarta lor. 

“ Inainte dar de toate, Moldovenii protestă despre ne-stri- 
mutata lor hotărăre de a nu lovi driturile cuiva ; inse vroese 
asemine ca și alții se nu le jignească dreptățile ce le au in- 
fiinţate și inchizășluite de sute de ani, pe care strămoșii noş- 
tri pururea și. cu „crude jerfe: au ştiut a le păstra, și pe care 
şi noi voim a le lăsa intregi strănepoţilor. noștri. Cel mai 
sfănt din aceste drituri este „ne-ațărnarea noastră din ldunlru 

şi prin urmare „autonomia“, . Această ne-atărnare au fost in- 
tăia condiție a următorului tractat din 1512, prin care Mol: 
dova in Domnia lui Bogdan, fiul lui Stefan cel mare au cu: 
noscut suzeranitarea: Turciei, şi anume ; | 

1). “Poarta, cunoaște pe Moldova de pământ slobod și 
ne-supus. - . e , 

9). Legea creștinească care se ține in Moldova, uu va 
fi nici o dinioară calcată sau turburată, ci incă norodul va 
avea slobode bisericele sale, ca şi inainte. o 

- 8). Poarta se'ndatorește de a apara pe Moldova de 
toți cei ce ar putea. se o calce, păzind'o în starea intru care 
au fost mai inainte fără a i sc face vre o nelegiuire, 'sau se



sufere ca se i să facă vre o dinioară cea mai mică  desbi- . Dare sau despărţire, 
4). Moldova va fi stăpănită şi cărmuită dupe pravilele Şi canoanile sale, fără să se amestice Poarta căt de puțin. 5). Domnii vor fi aleși de norod şi intăriţi de la Poartă, ca se stăpănească in căr vor trăi, > 6). : Domnii vor fi cărmuitori a tot pămăntul Moldovei, Şi vor putea se aibă intru stăpănirea lor ostaşi cu plată. de la sinc,. pănă la 20,000 pimănteni. sau 6meni străini. 7). Moldovenii Vot putea ţinea şi cumpara o casă la Parigrad .pentra şederea capichihaelilor lor, unde vor. putea face şi o biserică. a 

8). Turcii nu vor putea cumpara pământuri in Moldo- Va, ori 'a avea case sau a se așeza, nici a -avea. sau a face geamii nici intrun chip De 9) - Domnulu împreună cu toţ norodul, pentru semu de, Supunere, va avea purtare de grijă a - trimite pe tot anul - prin doi boeri a, Moldovei la. Poartă 4,000 bani. roşii, 40 şoimi, şi. 40 epo fătătoare. Aceste toate cu nume de... peşcheşt adică dar. - îi . e 10). In vreme de oştire, Domnul Moldovei, aseminea, după cun: i Sar poronei de la. Poartă, va, fi agiutor cu oștile sale. la slujba impărătească. 
Acestași tractat său mai întărit și la.1530 de câtre So- “liman cel: mare; şi toate hatişerifurile şi firmanurile Porţei in“ urmă “slobozite, sau intemeiat pe aceleaşi capitulaţii ; aces- tea asemine sau' cunoscut şi pe toate tractatele incheete intre Turcia şi Rosiea,. care daclarăndu-se. “ocrotitoare driturilor noastre sau indatorit prin urmare a ne apara și cel mai sfint al nostru drit, ce este ne-atărnarea noastră din lăuntru, - In adevăr, lăsind--a vorbi de tractatul inchcet intre Pe- „tru cel mare și Dimitrie. Cantimir, în 13 April 1711, 1) (adi- - 

1). Tara Moldovei cu Nistrul. se'i fie hotarul şi DBugeagul ; Și cu toate cetăţile tot a Moldovei se fie.—Rir țara se nu dee.—Titlul' Domniei se fie: Seninatul Domn al țerei Moldovei, Samoderjeţ, adică, Singur stăpănitor, și Colegator, adică prietia, ţărei Moschiceşti.— Extract diu tractatul de pace din 13 April 1711.—Vezi Cronica lui Ioan Neculce, „pagina 341, și „ftagments tircs des chroniques Moldaves et Valaquesă pag. 46. pr . 
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că cu doue sute de ani in urma capitulației Moldovei către 
Poarta otomană, şi care dovedeşte că. Moldova au fost pri- . 
vită. de Curtea Petersburgului ca: stat Suveran de, şi tributar, 
iar nu ca provincie: cum o declară acum depeşa din 19 Iu- 
lie. 1848, căci atuncea mar fi putut incheie. tractat cu o pro- 
„vincie), prin care. tractat reformatorul Rosiei cunoştea Dom- 
nul Moldovei titlul de, autocrator, și ţerei o deplină: neatăr- 
nare. Rosiea prin tractatul de la Cainargi din 1774, cunoaş- 
te pre. stăpănitorii Moldovei şi Valahiei de suverani 2) şi prin 
„Mrmare şi țările de staturi suverane. : Sa 

Pe acest tractat in care pentru intăiași dată  principul 
mijlocirei Rosiei in favorul principatelor este stipulat (inse 
numai in căt aceasta se poate erta de către consideraţia pri- 
ctencască, şi luarile aminte ce puterile au unele pentru al- 
tele) 3) sunt intemeiate şi toate. cele-lalte tractate inchiete 
intre Rusiea, si Turcia pentru principate. i 

-“Tractatul de [ași din 29 Decemvrie 1791 prin art. 4, 
nu cuprinde in adevăr altă nimica de căt intărirea condiţii- 
lor cuprinse prin. tractatul de Cainargi şi prin convenţia es- 
plicativă din :10 Mart 1779. 

2). De a invoi suverauilor ambelor principate a Moldovei şi a, Valahiei 
de a avea fiește care pentru sine lingă Inalta Poartă agenţi (charges 
d'affaires) creştini de legea grecească, carii le vor căuta trebile, și a- 
cești agenţi se vor-ingriji de interesele ziselor „Principate, și vor fi 

„trataţi cu priință de către inalta Poartă, care ii va prisi însuși, eu 
toată, a lor puţină importanţă, ca oameni bucurănduse de dritul gin- 
telor, şi prin urmare feriţi de ori-ce asuprire.—Art. XVI, 9 din trac- 
tatul de Cainargi. Este o reproducție a art. 7 din tractatul Moldo- 

„xei din 1512; căci Moldovenii an avut pururea capichihaele sau a- 
genţi la Constantinopol. , a 
Inalta Poartă, se primeşte incă. că. după imprejurările în care se vor 

atla ambele mai sus zise principate, Miniştrii Curţii imperiale a ho- 
siei se poată vorbi in favorul lor ; și Inalta Poartă sc făgăduește de u 
“lua în privire aceste representaţii, potrivit consideraţiei prictineşti și 
luărilor aminte ce puterile au unele pentru altele. No. 10 a acelu- 
iaș art. și tractat.—Acest punet prin convenția ecsplicativă a tracta- 
tului de Cainargi, incheată în 10 Mart 1779, mărginește anume dri- 

„tul Bosiei de a mijloci pentru principate: „Curtea imperială a Pa- 
siei, din partea sa, făgăducşte de a nu intrebuinţa dritul de ii. 
cire, co este păstrat Ministrului seu în tractatul de pace, în favoru 
ambelor principate, de căt.numai pentru păstrarea ne-jignită i con 
diţiilor specificate în acest articol“. Adică libertatea, religiei, îutoat- 
cerea către proprietari a moşielor din raelele Brăilei, Hotinul şi be a 
der, respectareu clerului, regularea birului, păzirea vechilor hate 
rife, şi dritul Romănilor de a avea agcuţi la Coustantinopol. 

  

N
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>
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“Tractatul: de Bucureşti din 16 Mai 1812, “prin art: 3, întărind _tractatele şi convențiile 'de. mai inainte, nu le face altă modificaţie. de căt că puterea profectriță, adică, Epilro- - Pul işi insuşeşte şi uneşte către staturile sale, jumătate din ţara, protejată din averea orfanului, adică toată Moldova din a stău- ga. Prutului; L) in contra. principiilor a, ori ce drit public și privat. Si „Actul separat a convenției de Acherman incheiat în pri- vinţa, principatelor cuprinde anume : aceste cuvinte despre! dritul Romănilor de 'aşi-da legiuirile ce li star cuveni: „Tar- Durările intămplate în anii din urmă in Moldova: şi Valahia, aducănd “cea mai grea vătămare rănduelii in diversele -'ra- muri a; le: administraţiei din lăuntru,  Domuii cu respectivile lor Divanuri, vor fi datori a se ocupa fără ce mai micăin- tărziere de măsurile treluitoare: spre a. inbunătăţi starea principatelor incredinţate lor; şi aceste măsuri vor fi obiee- “tul unui regulament general pentiu fie care provincie, care indată “sc va şi pune în lucrare.& Tot acest act "cunoaște vech'ul' drit al Romănilor. de ași alege Domnul cu primi rea generală a_locuitoriloy. ” 
„ Proclamaţia Peldmareșălului Vitgenştein. adresată in 8 Mai 1828 in numele M.S.1. „Xecculai către locuitorii "Ţă- rei homâănești și Moldovei, făsădueşte principatelor o cxis- tență legală. și sțâtornică - după vechile drituri. 
Art. 5 din tractațul de Andrianopol din 1829, care au realizat făgăduințele eldmareșalului și au vesplătit in parte jertfile făcute Rusiei de către Români de-la, Petru cel mare incoace, cuprinde : „Principatele se vor. bucura de o slobodă “lucrare a credinţei lor, 'de o, desevărşită siguranţie, de o aministrație naţională He-atărnală, şi de o intreagă slobozenie în comerţ,. a e | i 

. Hatişeriful publicat la intoarcerea Domnilor celor din- - tăi numiţi dupe tractatul de Andrianopol, cuprinde asemine : „ Domnii vor intocmi slobod. toate pricinile din lăuntru a le 

DMS. Impăratul - tutulor Rosiilor lasă, și intorce Inaltei Porţi par- - - tea Moldovei din a dreapta, Prutului. = ȘI Inalta Poti, va face ca birul “viitor a Mollovei să. fie proporționat” cu intinderea . de faţă „a jerei.. — Tractatul de Bucureşti art, 5, -- . 
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principatelor lor, - sfătuindu-se cu a le lor Divanuri, fără de 
a se pute aduce vătămare. drepturilor ce s'au inchezeșluit a- 
cestor țări, prin deosebitele tractate și. hateșerifuri, și nu vor 
fi supăraţi intru cea din lăuntru a lor ocărmuire, prin nici 
o poroncă inprotivitoare acestor drituri.“ Acestași hateşerif mai 
adaoge: Aceste două principate: vor avea drepturile cei de 
sine-şi legiuiri, s. c. 1. | E 

„In puterea dar acestui. drit de ne-atărnare din lăuntru, 
de autonomie, intemeiat pe titlul Moldovei de stat suveran, 
pe o întrebuințare de veacuri şi pe .toate tractatele, partida 
naţională cu intreaga şi plina: convincţie arată că Reglemen- 
tul Organic nu poate bici intrun chip se facă fericirea ță- 
rei, și ca puternică dovadă despre aceasta este ispita de şep- 
le-spre-zece nenorociți ani. . a | 
„In adevăr, lăsind a 'zice că acest! reglement priu mai 

multe a sale . dispoziţii este 'contrariu spiritului tuturor trac- 
- tatelor, şi lovește și driturile Turciei şi a Moldovei, dar 'a- 

poi are două metehne de căpitenie care anulează cele-l-alte 
a le sale hotăriri- menite spre a ferici' țeara. Aceste metehnc. 
sunt : LL N ” - ia i 5 

1. Prin dispoziţia sa inchietoare ce dice că: „pe vii- torime ori ce schimbare Domuul ar voi se facă in regle- mentul organic, nu va putea se aibă loc, nici a sc pune in lucrare, de căt dupe inadihsă imputernicire a inaltei Porţi cu impreună unire a Curţei Rusiei « Reglementul rădică de o dată, Moldovei toate driturile ce le păstreasă de. la capi- tularea sa, şi care i sau fost “inchezeșiuit de toată tracta- - tele vechi și noue, și ce este mai rău, şi mai ne-norocit că 9) loveşte cn iinmobilitate in contra legilor progresului şi a perfectibilităţei pentru care toate popoarele sunt făcute. Când 0 nație nu inaintează, ca dă inapoi, şi aceasta in veacul nostru, este mai adevărat, de căt ori şi cănd.  Reglementul inse silindune că pentru cea mai mică prefacere, chiar in 
puternice: semnată lege de poliţie se cerem inadins in- e osia aj „ori cu impreună unire a Curţei „Rusiei, 
este moartea unei nai poa Starea pe loc, immobilitatea timpinat această dă ti ste cunoscut. cătă opoziţie au - 

“  duăogire la. articulii Reglementului din par- 

? -
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sea obstiei adunărei a țărei Romiineşti ; şi răspunsul ci din, 
ulic 1837, la nota din 17 Iulie acelaş an a General- 

Consulului Rusiei, este cea mai manifestă protestație in- 
contra desbrăcărei naţiei de dritul ci de autonomie, Obşteas- 
ca adunare a ţărei Romănești nau cuoscut dar nici. odată 
această fatală adăugire ; și redacția jurnalului prin care a- 

“dunarea obştească a Moldovei a primit'o, dovedeşte că, a- 
cesta s'au făcut după prea înalta incuviinţare (en vertu d'une 
sanction supreme), iar nu din libera sa voință. | 

2)” A doua meteahnă capitală a” Reglementului este 
că, aceasta, in loc de a regula, (precum insuși numele scu 
arată misia ce. trebue se aibă), după spiritul timpului ve- 
chile instituţii a Moldovei, au dărămat şi au desființat toate: 
legiuirile ţărei; ne-au tăiet toată relaţia cu trecutul, fără a 
ne intemeca presentul. O lege fundamentală a ţărei trebue 
inse se fie o plăntă indigenă, expresia naravurilor Şi nevo- 
inţelor naţici. Aceasta inse nu este Reglementul; el este 
redigat in timpul ocupaţiei armelor rosieneşti, după, instrucţii 
străine, supt prezidenţia Cunsilierului de taină rosienese Min- 
ciachi, de către doi bocri numiţi de Prezidentul plenipotent 
a principatelor, şi numai de către alţi doi boeri .numiţi . de 
Divanul ţării, adică de vro căteva persoane, car nu de a- 
devărata Adunare națională a fării. Aceste toate se do: 
videsc prin chiar jurnalul-prefaţă ce este pus inaintea Re- 
glementului Moldovei, din'29 Iulie 1829, şi iscălit de pre- 
zidentul Comitetului Minciali, visternicii Iordachi Catargiu, 
şi” Costachi Cantacuzino, vornicii Costachi Conachi şi Miha- 
lachi Sturza, şi secretarul și redactor Aga Gcorgie Asachi.. 
Sfărşitul acestui jurnal prin chiar: cuvintele sale, arată  no- 

dul şi mijloacele” cu care s'au făcut acest Reglement. | 

„Noi mădulări a Comitetului - pentru . secţia Moldovei, 
am deschis -seanţele noastre la Bucureşti in - 29 Iulie 1829, 

sub prezidenţia domnului de Minciachi, inzestrat cu instrucții 
privitoare către. aceste imbunătăţiri, și ne vom ocupa cu toate 

părțile ce trebue: se compuie. acest reglement; şi făcănd din 
tieşte care căte un cap de o parte, Îl Vom Supune, indată ce 
va fi pregătit şi redijiat, cercetărei Eeselenţiei Sale  Dom-
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nului Prezident plenipotent, pănă cind toată lucrarea reformei 
pentru Moldova va fi. cu totul sfărşită.“ Si 

„_Reglementul dar ne-fiind nici de cum espresia vroinţei 
Moldovenilor, ne-respunzind la nevoinţele. ţerii, ne-intemeiat 
pe acele legiuiri vechi, care cu toate greutăţile . timpurilor şi 
a. imprejurărilor din afară, sute de ani ne au păstrat națio- 

„nalitatea, nici au putut nici poate se facă fericirea țerii noas- 
tre. De aceea dar, -vroim a ne intoarce la, acele instituţii a 
cărora origină este din pămăntul nostru, care in timp de 
cinci veacuri le-am avut. şi pre care numai' voim a le a- 
dapa după luminele și trebuinţele epocei. Pentru că ele au 
oareşi care asemănare cu constituţiile altor popoare, se nu 
socoată cineva că sunt: imitații și imprumutări, un plagiat a 
propagandei democratice şi socialiste, cum ar vrea Nota ca- 
binetului rusesc din 19 Iulie se le numească ; să nu se ice după : 
forme, şi după termine... Instituţiile ce le vroim sunt cura, 
a ţerii noastre in cea mai: mare parte, și aceasta o dovo- 
desc istoria şi. acturile publice a Romiinilor. a 

Aceste instituţii: pe care - partida naţională le socoate ca pe aparate și Singurile măntuitoare pentru ţară, sunt urmă- varele : 

1). Neatărnarea administrativă şi legislativă in toate cele din lăunteu, fără amestic a ori ce puteri străine. | Si 

Consideraţiile de mai sus au dovedit pe ce drituri se întemeiază, acest princip fundamental, o 
2). Egalitatea drepturilor civile: şi politice. - 

„ Prin. aceasta Moldovenii s'ar intoarce la un vechiu și cuuntuitor  princip. In vechea Moldovi toți erau de o potrivă ; e Ca imsuşi vecinătatea era numai un abuz introdus din ţări . a "Age Pi = 
sirdine, precum 0: declară: formal actul obşteștii adunări din . ( * * . » 

_ . 

i UR Nu Cuprins ŞI in Reglementul organic art. 435. toi Ii pate nici una din Stările sociale nu cra privilegiată ; | te oii puteau ajubge li boerie adică li funcţii publice, a și a senina tot un: ostasi apti ii 
Ş a iusenina- tot una, Acestaşi princip de şi im-
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bi obodit cu multe abuzuri şi excepţii -in “practicii, cesistă, inci, 
și astăzi in teorie ; a decreta dar aceleași drepturi civile ci Ic i po l i pentru ori ce Romăn, (cu. oareş-care restricţii le- - 

„Bă e) ar. Îl a impedeca ura intre . deosebitele .clase a socie-. 
taţii şi prin urmare. ruina desăvărşită a ţerii. (1). . 

3. Adunarea obştească compusă de representan- 
ţii tuturor, stărilor societăţii.” o 

„Aşa era vechile Adunări a  Romănilor; şi iscăliturile 
puse supt vestitul act a desrobirei vecinilor din 1740, pomenit, 
mai sus, dovideşte destul dritul ce aveau toate stările, adică toate 
interesile ţerei de a fi reprezentate in Adunare Prin urmare, A- . 
dunarea Obştească de astă-zi (chiar ne-fiind inriurită. de guvern), 
ncinfăţoşind. de căt interesile unci. stări, adică a boerilor, tre- 
buc modificată intrast-feliu, ca se fie representate in ca 
cele de căpitănic interese a ţerei,adică, proprietatea, comer- 
ful, sbujbele făcute statului,. capacitatea şi agricultura 

4). Domnul ales din toate stările societăţei după 
vechiul obiceiu. [i 

__ Aceasta carăşi nu' este o inovație; istoria dovideşte că 
fieşte care Romăn putea fi chemat la Domnie. Petru lareș 
in minutul alegerii sale era pascar. Constantin Cantimir era 
de abia Sărdar; şi unul şi altul :au fost mari şi buni Domni. 
Acest drit pentru intăiaşi dată s'au restrins in clasa boe- 
ilor celor mari şi. pănă la rangul de Vornic, de către vor- 

picul Dihail Sturza, unul din redactorii reglementului din 

1832. (9) o. E 

(1). Tată cum glăsucse şi art..10 și 12 din Constitaţiunea de Ja 1866. 

i Art. 10, „Nu esistă,in Stat nici o deosebire de clasă, Toţi romiinii 

sunt egali inaintea legei și datori de a contribui” fără osebi-e la dă-. 

rile şi sarcinele publice“. E n. Ă 

" Ait, 12. „Toate privilegiile, scutirile şi monopolurile de clasă sunt 

oprite pentru tot-deauna în statul romăn*. — Vezi în Convenţiunciu 

de la Paris din G—19 August, 1898, art 46... - IE : 

(2). Y. Constituţiunea sect. 1 din Capit. II. tu alegerea unui Domnu străin, 

țara a renunțat la a tradiţiune naţionali. A se videa în această, pri- 

vinţă, în discuţiunele Divanurilor ad-hoc motivele pentru care lomânii 

au renunţat li această, tradiţiune naţională. Defuuctul Simeon Iar 

nuț, profesor de: dreptul public al Romanilor, la facultatea de drept 

" din Iaşi, a combâtuL cu multă putere de convingere. „Honda străin".
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5. Lista civilă proporţionată cu veniturile şi mi- 
jloacele ţărei. . a 

* Astă-zi Măria Sa Mihail. Sturdza VV. primește de lu 
ţară 1,600,000 lei, cănd venitul ţerei se suie deabea la 
10,000,000 lei; prin. urmare trage in folosul stu a Şesca 
parte din veniturile “publice; şi aşa 250,000 de Moldoveni 
trăesc şi muncesc pentru a ţinea pre un singur om..Pe lăn- 
să această insemnată sumă, Domnul au ştiut a'şi mai trage 
şi venitul ecsportaţiei grănelor, care se. sue la soma de 
600,000 lei; incăt această listă civilă, făcănd proporţia mi- 
celor venituri a “țerii, este cu mult mai mare decăt. lista ci- 
vilă acelor: mai mari Suverani a Europei” (1) . 

6. Responzabilitatea miniştrilor - şi a tuturor 
funcţionarilor in funcţiile ce ocupă. 

1 ” 
i - „Acesta este un princip prea feritor și atăt in interesul țerei, căt și a Domnului insuşi. El este cunoscut şi de Ic- - Slomentul de astă-zi art. 137. Ancesa, Q,- XVIII, şi 282. Miniştrii trebue se fie respunzetori inaintea Obştici Adunări potrivit vechiului obiceiu. Yezi Magazinul Daciei, Tom. 1. pas. 126, (9).:: 

+1. “Libertatea tiparului. | 
i“ Tiparul in ori ce “timp au fost liber in Moldova ; și pănă acum - nici intro legislaţie veche sau nouă, nu se află, vre 0 lege care se'l oprească sau se'] mărginească macar. Din potrivă, la intrebarea făcută de Prezidentul plenipotent la 1880, in timpul ocupaţiei rosieneşti, ce legi sunt în Mol- dova pentru tipar, este declaraţia Divanului implinitor adică a autorităjei cei mai înalte a guvernului, că în ţară Moldo- 

ra . e ” i 2 V. în opul scan, intitulat „Dreptul pubtie «a Doininilor“ argumentele (2) contra Domnului străin, pag. 150—176. 
” Ci art. 91 Const. „Teuea fixează lis ivilă “pei ă 

Ă i, st, a fixază lista civil: " rata fie-că= 
zei demni d € n ae x Ha pentru durata fie-că o ! it es PI SIR k 

(2) cd Constituţiune, avem secțiunea 11 dela Capitolul II, art. 97—103 pure ne vorbeşte „despre miniștri și despre responsabilitatea, 10r, o Pi c aseminea, aut, 192, No. 2 din Constit: care ordonă a sii face terei supra veșponsabilității ministrilor şi celorlalţi agenţi ai pu- e respe, V. de „ASeminea, și legea din 2 Maiu, 1879, relativă ntesponsabilitatea. minasterială“ precum şi art. 29 din Constituţiune,
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vei, tiparul nau avut | nici odată altă censură de căt religia 
şi moralul public. (1). 

8. Resplătirile naţionale date de cătr ă nație prin 
Adunarea Obştească, iar nu prin Domn. 

In ţerile Romăneşti unde! decoraţii nu Sunt, şi rangu- 
rile se oboară, singurile resplătiri sunt bănești ; ca. cheltueli 
dar ele nu. pot fi făcute de căt de către Adunarea Obştească, 
după chiar reglementul 'de astăzi art. 54 şi 117 şi A- 
necesa E, X. (2). ia . 

9. Representanţii ţerii in tot timpul mandata- 
lui lor, se nu.primească . funcţii, cinstiri, sau: resplă- 
tiri de la guvern. 

Servilismul adunărilor. obşteşti de 13 1832 şi pănă a- 
cum, compuse in cea mai mare parte de deputaţi funcţionari, 
cari in mandatul lor privesc numai un mijloc de a dobăn- , 
di inaintire in funcţii, ranguri mai inalte, resplătiri băneşti, ni- 
șamuri, cere ne-aparat acâastă reformă feritoare de corupție: (3). 

10. Publicitatea seanţelor Adunărei Obsteşti şi 

a tribunalurilor. . . 

Princip. recunoscut și de “către Reglement anti 27, pe 

lingă: vechiul . obiceiu a ţerii care sau . pastrat și pini as- 

tăzi,. de şi intr'un chip imperfect. 0. | 

ii, Dritul iniţiativ şi de petiție pentru Adunare, | 

Dritul iniţiativ . este cunoscut de Reglement art.-57 . 

 D) Principiul. acesta îl xidom consacrat prin art. 24 din: Cont. 

(2) V. art. 112 din Const. „Nici un fond pentru pensiuni sau gratifica» 

țiuni in sarcina tezaur! ului public, nu se pot acorda decăt în virtutea 

unei legi.* 

(3), Zată un principiu salutariu, care nici pănă astăzi nu este pus în 

aplicare, din contra - partidul pe care'l . veprezintă d. prim- -ministru 

Brătianu, lu nesocotit într” an mod ne auzit și ne mai uzitat sub : nici 

un gurernu, 

9 din Coust. „Sedinţele adunări or sunt publice, & Vezi art... 

4) en eat ei civ, » edințele vor "fi publice, afară de casurile cănd le= 

“ gea, ovdonă altfel, sau când disengiunea publică poate causa scândal,
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Dritul petiţiei este ertat de către obiceiul vechiu, şi nu este oprit prin nici o lege nouă. (1), - 

i 12. :_ Representantul țerei la Constantinopol ales de către Adunare dintre Romăni. 
„= Represenitantul țerei de astă-zi este” străin în contra: chiar. a Reglementului, art, 403. ll trebue se fie ales de | cătră,- Adunare pentru ca: se veprezenteze la Inalta Poartă interesile ţerei, iar nu „interesele Domnului, precum se iu- tămplă cu'agentul de astăzi, D. Vogoridi, socrul Măriei Sale Mihail Sturza YV - V., și care de 14 ani inaintea Curţei Su- zerane nu numai au ascuns, dăr incă au prigonit interesile Moldovei - a 
.13; Inchizeşluivea libertăţei- individuale şi a qo- miciliului, Ma 
„Aceste drituri sunt inchizeșluite de Hrisovul . lui Ioan Sturza, 1, April 1828 și de Reglement, art. 358 și 433, insă numai. boerilor; dar și „pentru acești sunt numai pe hirtie. Domnul cu sau: fără sfatul administrativ, in contra tuturor drepturilor vechi și nouc, sub  cuvănţ de măsuri : de ordin public, inchide, Surguneşte, departează peste hotar, făra cea nai mică judecată, dovedind și prin aceasta,. că o "lege pu- blicatăi, dar he-păzită este o lege . moartă, Libertatea indi- viduală și domiciliu] trebuesc dar inchizeșluite pentru - toți Romănii fără deosebire, (2). . Se 

14. Instrucție egală şi gratuită pentru toţi Romănii. Acest princip este cunoscut prin hrisoavele lui Grigo- vie Ghica V.V, prin Reglement Anexa F. LĂVI și LXVII şi prin dispozițiile departamentului din lăuntru, in ministeria r&post. Logofat Lupu Balş. Principul inse trebuie desvol- fat şi pus in lucrare, Ficşte care oraş, tărg și saţ trebue se aibă, scoala sa, ca fieşte care romăn se poată primi instrue= 
ţia la care în. chiamă, facultăţile sale, 

(1) V. art. 33 din Const relativ la q de intri ia 
, ă - a dreptul q ativă o at 2%, gelativ la dreptul de a petiiona e iniţiativă parlamentară, 

o te art, 195 ş 1 Const.— art. 13 Tib tatea. individuală 
gârantată.—art, 15 se Domiciliul este neviolnr caca individuală este
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15. Itemierea' unei garde urbane şi rurale. 

Această. gardă, intăia putere a, ţerei, de și în urmă de- 
- generată, au existat pănă la introducerea Reglementului ; spre 

a impuțina numerul' slujitorilor carii sunt un isvor de. abuzuri 
şi de impilări pentru locuitorii seteni, şi mai ales. spre a avea 
o garanţie. temeinică, pentru averile” materiale ŞI. morale, şi 
pentru păzirea ţer ci şi & fericirei publice, garda este ne a- 
parată. (1). | . i 

16. “Intemeierea juriului peniru pricini politice 
criminale şi de tipar. , 

Această, instituţie, provenind din pruncia, societăţii. păs- 
trată şi imprumutată, de toate popoarele care o privesc. ca 
cea: mai mare garanție pentru ' Siguranţia,. și libertatea ' cetă- 
ţenilor, au avut'o și Romănii moștenire dela vechii: Germani, 
şi au păstrat!o “pănă la introducerea,  Reglementului in. pro- 
cesurile civile. Chiar şi supt Domnul Ioan Smidu Sturza, 
V.V. ficște care impricinat ce era ase inifăţoşa inaintea: Di- 
vanului domnesc, avea dreptate pe l&ngă .mădulările - Diva: 
nului se'și . aleagă și alţi căţi boeri _Yroea, carii impreună 
cu cei-l- “alți, A judeca, - - | 

- In cele :criminale. juriul era obşteşte : adoptat de Ro. 
măni; şi există chiar un tractat încheiat intre: Stefăniţă 
Vodă, nepotul Iui Stefan Cel. mare, şi intre Sigismond,. Riga 

Poloniei, pentru intrebuințarea juriului în procesurile Supu- 

şilor misti. La pricinele de hotărituri, “juriul “alcătuit de 

purgari, adică concetățeni, era asemiiea intrebuințat, Astă- 

zi dar cănd chiar. acele naţii care nu cunoșteau incă juriul, îl 

adoptă ca inchizeşluire ca cea mai sigură şi mai priincioasă, pentru 

a ănţi- art,'121 şi 122 din Const.—art, 121 „Garda cetățană este m | 

0 in 121 și 122 din Organisaţiunea "ci esto regulată de o lege 

specială.“ 
> Art,192 „Numai în virtutea unci legi sc va putea mobiliza garda ce- 

ari Romăn i-ar fi putut trece prin gănd că această gardă urbană 

și rurală are se ajungă un instrument de opresiune a drepturilor celoi 

mai sacre cetăţeneşti ? |



co numai Romănii nu Sar întoarce la o instituţie. strămoșească, atăt de precioasă!— -1) A 
| 17. Desființarea pedepsei de moarte şi a biătăi- “lor trupeşti, - | - De 

"Epoca in care veţuim face de prisos ori ce comentariu intru aceasta. | | 
18. Intemeiarea unui ordin de advocaţi spre li- bera aparare. atăt in cele civile, căt şi in cele cpi- minale. i - 
Aşezemântul pentru Vechili din 1839 au pus temelia ordinului avocaţilor in procesurile civile, 'Trebue inse ca și în cele criminale sc li se dee dritul apărării care este. pri- mită atăt de legile impărătești ce au încă putere” in ţară, căt și de art. 346 din Reglement. O garanție dar mai te- meinică este trebuincioasă, (0) ” 

19, Intemeierea ministeriului publie, 
Așăzarea . avocaților cere ne-apărat şi-a procurorilor carii și ccsistă in țara * Românească. Da 
20. Reforma tribunalelor şi inamovibilitatea ju: deciătorilor, : N a i baa 
O mare parte a ingenunchiărei țerei se poate atribua tribunalilor. Reu Organizate, r&n compuse,: sub inriurirea di- rectă a Domnului, in loc: de a fi -organul şi ecspresia -drep- 

tăței, ele' nu sunt de căt instrumentul strimbătăței, Şi nu in- 
fățoşează nici o garanţie inpricinaţilor. Reforma lor, şi mai (1) „După art. 21 Const, „Delictele da presă sunt judecate de ju- 

riu, Zrt. 105 Const, rlăsueşte ; „Juriul este Statornicit in toate 
materiile criminale ŞI pentru delictele politice și de presă.& (2) Legea pentru constituirea Corpului de dată “făcută de Vodă Cuza în 1464. pnainte de această, lege, „esista in Moldova n Așezămentul pentru 
de itățile ce trelue se aibă vechilii“. bublicat prin buletinul “oficial 
din 11. Tuniu, 1839 ; Vezi in. această privinţă „Adunarea de ofisuri și 
deslegări publicată in an. 1844, de banul Dimitrie Hasnaș, 

avocaţi a fost pentru prima 

4  
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es inamovibilitatea judecătorilor cerută şi de art. 285 a vegtementului, sunt dar de toată ncvocă. (1) 

21. Ne-amestecarea Domnitorului in ramul ju- 
decătorese, şi aducerea in implinire a sentenţilor fări 
intărirea sa. i 
„Domnul prin insuşi fiinţa sa de Domnitor, trebue să se 
ţie departe de luptele judecătoreşti a particularilor; căci 
prin: amestecarea sa inele, nu face de căt aşi comprometa 
influenţa suverană “El nu trebue prin urmare de căt a pri- 
vighia la marșa justiţiei, iar nu şi la darea ci; căci alt- 
“mintrelea dreptatea mar fi de căt un instrument. guverna- 

„mental in mănile Domnitorului, precum au şi fost in mănile 
Măriei Sale Mihail Sturza V.V. Căte hotăriri date de către 
Divanul domnesc in conglăsuire de şeapte mădulări, şi care 
după art. 363 a Reglementului remăn pentru veci sfinte, 
şed de la inceputul Domniei sale ne-intărite şi ne-aduse in 
implinire, şi căte altele asemine sau sfărmat, şi ne-legiuit sau 
trimis in noua cercetare a Tribunalelor ! ” 

22. Desființarea a ori ce tribunaluri .şi comișşii 
eseepţionale. pf o 

_Aceste chiar după, Reglomentul de astă-zi nu sunt to- 
Icrate ; inse, in contra acestuia, guvernul de față în mai multe 
rănduri sau slujit de cele. (2) 

23, Libertatea culturilor, , 

Moldova au avut „pururea de fală de a cunoaşte libera: 

(1) Principiul de inamovibilitatea judecătorilor consacrat prin art, 235 
din Reglemontul organic, din nou este provezut prin Convenţiunea de 
la Paris în art. 7. — V, Propunerea de reforma magistraturei pe hâza 
principiului de clectivitate făcută de d, C. A. losetti, în foasta 
Cameră de revizuite a art. 7 din Constitaţiune — Y. de asemine, me- 
moriul intitulat „căteva obsevvațiuni asupra legislațiunei și organi- 
sațiunei judeciare“ de G. Mărzescu, precum și proectul elaborat de 
majoritatea comisiunei pentru elaborarea unui proect de lege de_or- 
ganizare judeciară, rcpresentată prin d. Dimitrie Giani. Vezi şi con- 

ira-proiectul minorităţei acestei comisiuini representate prin d-nii 

Constantin Boerescu şi G, Mărzescu, AR 
V, în Constituţiune art. 104, al 2-le alineat: Comisiuni. şi tribunale 

estraordinare nu se pat crea sub nici un feliu de numire şi sub nici „A 

„un feliu de cuvânt, 
| 

| 

| ; Ice st soclal-Politiee II 
(tota de Siudit Istorice și 40% 

- » CARA 
EREI        

  

de pe linud. A 3 
ii A DOCUMENTAR UNIVERSITARĂ “ CAROL, 1» 

BUCUREŞTI       si 

Saca 
- aa 

  



— 185 — 

intrebuinţare a tutulor culturilor. eligiile prigonite iu alte 
țeri au găsit pururea in ţara noastră un azil sigur; și pă- 
mentul Romănesc este singurul carele nu s'au udat cu singe 
vărsat in resboac religigase. (1). 

24. Nădicarea morală şi socială a elevului or- 
todocs. 

ormarea clerului şi aducerea sa intro stare imbună- 
tățită și insufleţitoare de respect este una din cele mai mari 
şi sfinte ingrijiri a, fieşte. cărui guvern, pătruns de datoriile 
sale cătră popor. La Romăni guvernul de 14 ani nau făcut 
nimică pentru cler, care 'cu toate veniturile "cele mari, și 
cu toate mijloacele și legile ce sunt de față, şi anume 
art. 415 din  Reglement, s'au lasat in injositoarea condiţie “în care se afla şi mai inainte, Clerul de jos mai ales este atăt de părăsit, incăt este de mirat cum poporul au mai pastrat incă vrun simțiment religios. (2) 

25. Organizarea clerului catolice pentru Romănii de această religie. 
Peste 50,000 Romăni sunt catolici. Pănă acum guver- “nul nu s'au ocupat: nici de: cum cu educaţia atăt morală căt și religioasă a lor. Clerul lor este străin, şi nu se spriji- nește de către stat. Este dar ne-apărată  trebuinţă ca şi a- cești fii a patriei se tragă, parte din folosurile publice. Clerul lor trebue dar organisat și ținut, ca toate cele- l-alte cleruri cunoscute, cu cheltuiala statului. Vechii: Domni 0 cunoștea aceasta prea bine, şi singurul venit ce biserica catolică are in Moldova, îi vine incă din vechile  dănuiri domnești. | | „26. Drepturi politice pentru ori ce compatrioți de ori ce credință creştină, 

dei Astă-zi numai ortodocşii cred a avea drepturi politice, dritul de a stăpăni moșii, ete, Istoria, şi actele publice ne 
Dr art, 21 din Const, „Libertatea consciinței este absolută. Liber= a tuturor Cultelor este garantată, intru căt inse celebrațiunea lor 

nu aduce o atingere ordinei publice şi a bunelor” moravuri. (2) Art, 21 Alin.s din Constituti igi 
„al Alin, onstituțiune: Religiunea! ortodoxă a răstritului 

este religiunea, dominantă, * . muncea ortodoxă a răsăritului
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7 i . a . . . . Lă Lă doi edese imse că in timpurile dinainte, şi catolicii se foloseau ce aseminea drituri. Și încă astăzi dintre Moldovenii cato- ic! sunt carii, unii au ajuns la intrebuinţareă driturilor po- litice, şi alţii stăpănese moșii incă din vechile dănuiri. Sunt „mal multe sate răzeşeşti lăcuite de catolici. Drepturile po- litite, ȘI aceasta o cere epoca, trebue dar date la toți lomă- 
nii de lege catolică,- protestantă, ariană, ete. (1), 

- : . . u .poue 21.  Emancipaţia -graduală a Is ailiţilor Moldoveni. 

Marele numer de Israeliţi străini veniţi in Moldova, ig- 
noranța adăncă in care această stare se află, cere ca guver- 
nul să se ocupe ne-adormit cu această chestie importantă 
pentru ţară; trebuie ca prin măsuri umane și progresive, să, 
se opereze căt. mai in grabă fuzia Israeliţilor, şi prefacerea 
lor inti”o stare de cetăţeni folositori a statului (2). 

(1). Art. 46, alin. 5 din Convenţiunea de la Paris, glăsuca: „Moldovenii 
şi Valahii de ori ce rit creştin, se vor bucura de o potrivi de drep- 
turile politice. Isercitarea acestor drepturi se va putea intinde și la 

„celelalte culturi” prin disposiţiuni legislative.“ ' 
Iată cum în prima mea prelegere de drept din 1860 nam rostit 

asupra acestui articol: Ă . 
„Diferința aceasta ce Convenţiunea o face între deosebitele culturi, 

de și este contrarie principiilor pur filosofice, totuşi, luănd in con- 
Ă sideraţiune posiţiunea noastră socială, en o aplaudez, Puterile care 

“au Îmerat Convenţiuntea, de bună samă dăndu'si socoteală de împor- 
tanţa driturilor politice, nau putut să le confere de căt numai ace- 
lor cc li stau pirut că se interesează la esistenţa noastră naţională, 
că simpatizează cu poporul romin, că e gata, în fine dea se jertii 
pentru dănsul. Și astteliu avănd indocală dacă, in. general, stieinii 
ce sunt așezați pe teritoriul Principatelor-unite, presentează pentru 
naționalitatea noastră, garanţiile aceste, fără -de care, o naţiune ur 
pute să cuprindă in sinul seu nimicii sei cci mai neimpacaţi, ce alla 
mai ințelept ar fi putut să facă puterile în puntul acesta, de nu se 
confere, după cum a şi făcut, dreptul puterei leginitoare de a se în- 
credinţa insaşi „dacă, lăţirea acestor drepturi este priincioase şi nevit- 
tămătoare naţionalităţii române? şi asttelin a zis: „că folosința aces- 
„tor drepturi va pute fi întinsă și la alte culturi prin disposițiuni 
„legislative.& Să se găndeasră hine puterea legiuitoare inainte de u 
conferi drituri politice streinilor! Să, se găndească mult și bine legis- 
lalorele romăn asupra condițiunilor de naturalisaţiune! 

V. Introducerea generală la studiul Dreptului publicată în 1865, 
D. 12—17. . , 

2) Tată cum se esprima în privinţa Israiliţilor, Principele Neculai Suţu 

nu mai departe de căt un an de la publicarea acestor dorințe ale 

partidei naţionale din Moldova: Aa a , 
„Jidovii—zice Principele Neculai -Suţu-—in mie număr, in epoci pu- 

țin departate au năvălit de căt-va timp în Maldova atrași prin sigu- 

ranţa, toleranța: și resursele ce le oferă ţara, mai cn samă din Rusiz
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28.  Inturnarea către stat a averilor Mănăstirilor in- 
chinate la locuri streine. | 

“Toate averile dănuite de către cevlavioșii noştri Donuni, 
Locurilor. de jos, sunt condiționate. 'Ţinerea de sobor, de scoli, 
de. spitaluri, de case de nebum, de mese pentru saraci, aces-, 
te sunt principalele condiţii, din care inse nici Una IU Sau 
ținut de către părinţii greci. O singură munastire inchinată 
nu mai ţine sobor; mai multe sunt prefăcute in case de a- 

„rendatori și ocupate de mireni, bună vară monastiri'e Buhal- 
nița şi Aron Vodă. Celelalte condiţii sunt tot aşa de puţin 
păzite. Calcarea acestora se dovedește prin actele dănuitori- 

* şi Polonia-Austriacă s?an introdus ei în Moldova, fusănd pe de o parte de recrutare, şi pe de alta de desordinele din Galiţia. Bancheri, za- rafi, negustori, coiportori, samsari, cărcimari, artizani, velniceri, nui un Singur sat sau cătun în care ei să nu fi făcut a fructifia industria lor; nuti un singur oraș in care se nn aibă stabilimentele lor. Fi vorbesc in general o nemțască coruptă, şi in parte rusește și polo- neşte (V. Prince Nicolas Soutzo, „notions statistiques sur la Moldavie “Tassy, 1849, pag. 53).—V. în monitorul oficial din 1879, No. 65, dis- cursul d-lui G. Misail în cestiunea israeliților. —Y, de ascminea“ dis- cursul ce Pam ţinut ca deputat în aduna-ea naţională în ședința de 1 26 Septembrie 1879, „publicat in moniterul oficial din acea epocă, NO. .. 

Cestiunea drepturilor de care străinii pot să se bucure in Romănia, este una din cestiunele cele mai dificile. Cestiunea aceasta are o -_ Strinsă legătură cu teoria statuturilor veale și personale, Sute de vo lume au fost scrise asupra Statuturilor, cea mai dificilă materie din dreptul privat. Art. 2 din cod. civ. consacră, teoria Statuturilor reale și personale, " 
: - Materia aceasta am esplicat'o destul de pe larg anul acesta in pree legirile mele de drept civil de la Universitatea din Taşi. „De cănd am modificat art, 7 din Constitutiune, legea de naturalisare „lina o lege constituţională şi nu mai mult o lege ordinară, de pur interes privat, intreg titlul I din cartea I a Co icelui civil care tras tează „despre persoane“ urmează a Î r-văzut şi pus “astfeliu în are monie cu principiile proclamate prin legea modifcătiare art, 7 din Constituţiune, 

o Legea aceasta de haturalisare votată de Adunările de revisnire din 1879, aro se dee loc in viaţa practică la problemele juridice cele mai dificile, şi unele: chiar insolubile. Așa, cu titlu de esemplu, vaiu cita numai următoarea cestiune: - - prise bull ieraelit minor in anomentul cănd părintele seu a dobindit lie toata Zar a itatea e i omăn, poate el dobăndi prin moştenire, rural 2 ; ab in es at, din bunnrile părintelui scu un imobil 7 ; tat aturalizarea neputănd f acordată de căt in mod individual, cali- tatea pe romăn ce o dobăndește israelitul nu o poate trece ln copi- fiind roua „scut in momentul naturalizărei ; şi deci, acest copil ne- in, după Ş:5 din art 7, nu poate dobândi imobile rurale în



— 21 = 

lor ivite in parte in procesurile orașului Botoşeni cu Mănăs- tirea Sf. Neculai din Păpăuţi, a scoalelor publice cu Monas- tirea Trii-lerarhilor, cte, Intrebuinţarea insemnatelor venituri a acestor Monastiri. este un scandal public. Ele dar trebue trase numai de căt spre folosul statului, ca prin cle să se poată uşura sarcinele publice. Ear Locurilor: de jos, spre po- menirea dănuitorilor, se va trimite pe tot anul făclii, tămăie . unt-de-lemn, şi insuşi bani; căci ar fi un pacat naţional de a lasa așa averi publice in mănile unor călugări străini, pu- rurea rebeli la legile ţerei ce'i ingraşă de atătea veacuri, şi carii de la 1832 şi pănă astă-zi se impotrivesc incă de a, res- punde statului mica dare hotărită prin art. 79, IV a Regle- mentului. (1). | 
Romănia. Espresiunea „obăndi: de care se serşeşte legislatorele, imbrăţoşază tnate actele. de achisițiune atăt acele cu titlu Oneros, căt și acele cu titlu gratuit. Fac această observare, căci in proectul pri- mitiv pe care comisiunea de iniţiativă parlamentară Pa elaborat, și al căruia raportor am avut onoare de a hi, ultimul alineat glasnea' în următorul mod : „acei ce nu se bucură "de pleniturdinea drepturiloru de cetățău romăn, nu pot în alt mod dobândi imobile rurale în Pu- mânia de căt munci prin moștenire ab întestat.“ 
- Ultimele aceste cuvinte „de căt numai pri moștenire ab intestat* le videm suprimate, și prohibiţiunea votată de adunările de revizuire o videm că esistă în modul cel mai absolut: numai românii sau cei naturalisați vomăni pot doleindi imobile vurale în Romiinia. Deci, prin chiar moștenirea ab intestat copilul israilitului naturalizat, dacă se găsea născut in momentul naturalizărei tatălui scu, cl nu poate dobiăndi un imobil rural! ! ă Dar ce devine art. 653 din cod. civ. care ne zice: descendenţii şi a „aseendenții au de drept posesiunea succesiunci din momentul morţei 

defunctului? , , , 
Ce devine mai cu samă legămentul de sânge dintre, tată și copil, 

legămănt mai putere de căt ori ce lege scrisă, căci in viderea per- 
soanclor ce ne. sunt atăt de scumpe, părintele de familie munceşte şi 
adună bogăţie pe acest pământ! Și luaţi bine aminte! copilul israelit 
de și nenaturalisat, vine totuşi în puterea dreptului de sănge la Moş- 
tenirea lucrurilor mişcătoare pe care le lasa părintele seu! 

lată un ce straniu: cănd este vorba de imobile rurale legămintul 
de singe nu mai csistă, legiimăntul sacru de, familie este cu desevăr- 
şire perit, în „timp ce acest legămănt esistă și'și produce tote efectele 
in ce priveşte averea mobili. , a - N 

lată o cestiune mai mult de cit grava. Știu că se poate obiect 
„dinaintea interesului social“ toate interesele și toate legimintele 
cad! Dar dificultatea constă tocmai în a şti dacii interesul social poate 
merge atăt de departe in căt se sdrobească pănă. și legamintele cele 
mai sacre de familie pe care se. buzază societăţile inoderne ! Semna- 
ez numai accastii cestiune și'mi permit de a atrage asupra, atenţiunea 
şi meditarea jurisconsulţilor noștri romăni. locuri atrâi 

1). Secularizarea averilor mănăstirești închivate la locuri străine este
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29. Deitul fieşte cărui ţinut,. oraş. şi comună de 
aşi controla administraţiile prin sfaturile ţinutale, 
municipale şi comunale.. 

„Privigherea asupra a tot ceea ce se atinge de fericirea, 
unui oraș, nu poate fi mai bine incredințată de căt acelor 
care căştigă mai cu deosebire folosurile din cl“, zice chiar 
heglementul Anexa H. Cu toate acestea ocârmuirea intere- 
selor comunale, de și dată prin acestași Reglement sfaturi- 
lor comunale, au remas pururea in măna administraţiei cen- 
trale, care și cu aceste venituri -au făcut accea ce au făcut 
cu toate veniturile ţerei, incăt au omorit cu totul viaţa mu- 
nicipală in Moldova. 'Trebuie dar, dat fieşte cărui ţinut, oraș 
comună, dritul ea prin respectivele sale sfaturi, să'şi contro- 
leze interesile locale, fără amestecarea. puterei centrale. A- 
ceste sfaturi ar invica din nou viața municipală şi intere- 

„Sul pentru lucrul public; și prin urmare, inaintănd buna stare a comunelor, oraşelor și ținuturilor ar. face şi bună * starea ţerei intregi. 'T'rebuc dar primit de princip că tot ce se poate face pe loc, să se facă de către puterile locale. (1). 

30. Desființarea a ori ce dări asupra esporta- țici productelor naţionale. 

„In vreme cănd in alte țări guvernele se silese de a in- lesni chiar prin premiu exportarea productelor naţionale, gu- vernul Moldovei chiar în contra legiuirilor inființate s'au si- lit ai pune stavile,. Așa in contra art G5 a heglementului, şi cu toate protestațiile Adunărei Obștești, au pastrat poslina asupra srănelor, Pentru că ca este lasată in libera dispozi- Te : . făcută de Yodii, Cuza prin legea pr i ie, ] 
7 - „zi : omulzată la 17 Decemvrie ă 1 A accastă lege in. Colccţiunea că Boerescu, “pag, ap 15 INA ap. D din Const. art. 100 ŞI 107. — Art. 106 „Instituţiunele ju- 

det no şi fe punale sunt regulate de legi. — Art. 107 pccăte legi avea u azi o zarea inistr:aţi i i comer îi 
îndopondinţa canuune ga tralizarea administraţiunei mai complectii, și „Coustituţiunea in art. 152 glăsuește: „Se ros pi i i 

„une „405 glăsueşte: tur e în cel scur 
ziup legi speciale privitoare la descentpalizarei Se gi gt 
Sel până astăzi, după 17 e : “ A ministru iezi cu sunt făcute. 7 avi de imperiu al: Constituţiunei, aceste



, 
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ție” a Miărici Sale Mihail Sturza V. V. și %i formează o a- doua listă civilă, — Spre desvoltarea dar a agriculturei și a negoţului vitelor care sunt cele de căpitenie isvoare a bo- găţiei nOstre naţionale, trebue desființate ori ce dări asupra exportaţiei grănelor, vitelor și fabricatelor naţionale. 
31. Reforma codicilor civilă, comercială şi eri- minală, şi a proecdurei lor. , 
Reforma codicilor de și cerută şi de art 426 din Re- glement (şi cu anume rostire ca aceasta să se facă de o co- misie micstă, viumită de guvernile ambelor principate, spre a da amânduror ţerilur. o singură și aceiași legislaţie civilă şi penală), deabea au inceput in “anii trecuţi, insă in chipul strimt și viclean care caracterizează sistemul și toate imbu- 

nătăţirile guvernului de astăzi. Deabca, partea intăiu a co- 
dicei civilă oste pregătită, insc trebue curăţită de adăugirile 
şi schimbările făcute de Măria Sa Domnul Mihail Sturza. 

Cea mai ne-apărată insă reformă este aceea a codieci 
criminale, care tace ruşine epocei şi Moldovei. Procedura ci- 
vilă și criminală trebue aseminca radical prefăcută ; căci, co- 
lecţia oficiurilor şi deslegărilor judecătoreşti, publicată de 
Măria Sa Domnul Sturza, fără mai : inainte incutiințare a 
Obșteştei Adunări in contra art. 56 din Neglement, este nu- 
mai un nomol de strămbătăţi şi de interesuri particulare a- 
duse la teorii de legiuiri generale. 

32. Intemeiarea legilor de poliţie şi a aşezemin- 
telor penintenţiare potrivite cu veacul. 

Starea de față -a poliţiei intemeiată numai pe vroinţa 
şi interesul funcţionarilor insercinați, cu acest ram delicat a 
administraţiei, şi mai ales jalnica și ncomencască trataţie a 

- ne-norociţilur inchiși, lipsiţi de ori ce căutare, şi lasaţi în 
cruda dispoziţie a -toemnicerilor, cer neaparat reforma siste- 
mului de astă-zi. o
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"33, 0 lege energică pentru sacarea corupției res- 
păndită in ţeară de cătră guvernul de astă-zi. 

Abusurile care au adus ţeara in ticăloasa stare în care: 
se află astă-zi, esplică trebuinţa unei aseminea legi. 1). 

34. Inlesnirile comerţului şi libertăţei muncei prin: 
1. promulgarea legilor de eredit spre a asigura plătirea 

datoriilor fără excepţii de persoane 2. intemeierea unei bance naţionale şi de escontă, Şi a caselor de păstrare. 3, aşezarea de scoli: profesionale. «. deschiderea canalurilur și drumurilor de comunicaţie. 5. regularea tarifurilor şi 6, mai ales desfiinţarea a ori ce beilicuri, căreturi şi ha- valele, precum la drumuri publice, ete. toată munca pu- blică trebuind a fi făcută cu bani. 
Toate aceste. inbunătățiri practice mau trebuință de un mai departe comentar: . - 
In privirea acestor măntuitoare instituţii propuse de par- tida - naţională, nu in folosul seu in parte, ci în folosul na- ției intregi, intitulaţii aristrocraţi de la sine şi cu bucurie se leapădă de privilegiurile cc le au, sau moștenire, sau prin le- gile înfiinţate, și se primesc: 

I. A se obori Ori ce ranguri şi privilegiuri personale sau de naştere, 
„In ţerile. Romăneşti nimic nau fost moștenitoriu, afară de căt proprietatea și numele familiei. Ca in toate Staturile (1) Dacă a fost vodată” guvern in această, țară care se legitimeze confecționarea, sancţionarea ȘI promulgarea unei legi „de secarea co- rupțiunci respăndite în fară“ de sigur că Suvernul așa zis a roșilor poate se reclame o ascmine onoare. . , Legea de la 2 Mai, 15879, relativă la vesponsabilitatea ministerială i art, 2, lit. D. ne „Zice că „va fi pedepsit cu detenţiunea prevăzută de Codicele penal și cu interdicțiunea de la trei. ani pănă la maxi- mum toată viața, de a ocupa funcţii publice, ministrul care, prin vio- lenţă Sau fraudă, ar impedeca sau ar incerca se impedice liberul PI) setecrul. eserciţiu, al dreptului electoral ul cetățenilor, ehiar și in ca- sul cănd Mm ascminca fapte ar ţi obținut aprobarea ulterioarii a cor- purilor legiuitoare.& - lată un articol de toată asprimea care pedepseşte pănă și tentativa! 

i numai a impedecărei liberului, dar ch ePSește, tir i 

du ala i i i carei, tiberului, dar chiau ȘI 2 psincerului“* exerei- a pretu WI electoral al cetățenilor, şi cu toate aceste, prian-mi- CL atit DIC] Yra se-audă!...... Avea, mare dreptate Denjamin - 
pipasti € câne zicea: „Nu trebue se nemnșelim, cănd un guvern nu'şi „ FiSeste prim spre aşi prelungi durata sa, decăt în mesurile ilegale 
Dupa ele întrebuinţează, aceste măsuri nu fac decăt amână pentru e perca sa, si vas ara; “ata ine inț: 

pu indeenie a ca si ȘI vesturnarea pe care dusul voca se o inlătureze „De Acu mai multă rușine Și Cu mai multe nenorociri,
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Orientului, nobloţa este necunoscută, ; căci, „boeria“ nu insem- ncază de căt funcţie Publică, la care fioște care Romăn poate ajunge după chiar legile de astă-zi, Bocria de-abea in tim- “purile nouă au luat mersul unci „nobleţe“ ne-potrivită Şi Con- trară cu toate instituţiile ţerei. Bocria insă chiar astă-zi nu se poate căştiga de căt prin slujbă, către Stat, şi nu dă alt drit de căt acel al elecţiei şi a clegibilităței, precum și a scutirei de bir, care aseminea, este numai un privilegiu per- sonal. Boeria coste dar personală, pentru că ficiorul de boer ce hu are râng, nu sc poate alege deputat, şi fiii sei sunt birnici. Dritul de elecţie şi de eligibilitate păstrindu-se, și incă şi intin- zindu-se,iar scutirea de bir ne mai putăndu-se păstra pentru ni- mene, la ce ar mai trebui rangurile de Logofăt Mare, Vornie Dare, Spătar, şi Șatrar, nişte titluri seci, care de inult numai - Yepresentează funcţiile la care crau lipite. Ele dar, astă-zi tre- biesc oborite ca niște rămăşiţi a timpurilor feudale, şi care odată, trecănd graniţa, sunt ne-cunoscute intregei Europi, şi prin urmare nu procură titularilor nici macar deșarta gloria ce prin tractiruri aduc incă cuvintele de ducă, conte şi ba-- ron. Logofeţii cei mari, Vornici, Agii, Banii, Pitarii şi alţi de asemine boeri de. astă-zi, pot fi, și vor fi Şi fără aceste titluri, in capul naţici prin cultura, bogăția și iubirea lor 
cătră patrie. Multă vreme dar, vor avea incă, spre a nu se 
teme de concurenţie ; singurul lucru ce le remăne se facă, 
este se păstreze prin „merit“ acea ce: pănă acum au avut nu- 
mai prin „privilegiu“. Rangurile dar, adăugim incă, ca nişte ju- 
cării «date numai deșertăciunei, trebuiesc desfiinţate ; căci a 
păstra o nobleță, vu aristocrație acolo unde ccsistă, se ințelege ; 
dar a o crea la anul 1848 acolo unde nau fost nici o dată, 
ar fi o prea mare nebunie, și de care Romănii vor ști a re- 
măneca străini. a _ 

II. A face parte la: iadatorivile, sarcinile şi qă- 
rile Statalui, prin urmarea se supune la 0 coutrii- 
buție senerală, fieşte-care in proporţia facultăţilor şi 
a averei sale. 

In vechea Moldovă toţi Moldovenii lua de. o putrivă 
parte la iusercinările Statului ; toţi plătea birul singelui, toţi
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contribuia la, dările publice, Logofătul cel mare căt şi cel de 
pe urmă sătean, fieşte-care dupe mijloacele sale. O singură 
ecscepţie- era făcută, in favorul funcţionarilor mari a statului 
pe cătă vreme erau in funcţii lucrative, de la Vel-Lo- 
gofăt, pănă la Vel-Stolnie, pentru că accastă scutire le cra 
singura leafă. De abea Domnul fanariot Konstantin N. Ma- 
vrocordat, voind a trage în partida sa pre bocri, adică func- 
ționarii, pentru ca mai lesne se poată impila poporul, obori 
acest princip de dreptate, și introduse clase privilegiate a- 
dică scutite de bir. Pentru intăiaşi dată. prin hrisovul seu 
din Mart 1737, se hotără ca, bocrii de la Vel- Logofăt pănă 
la Treli- Logofăt atăt Domnia-lor căt şi fii Domnielor sale, 
nu numai cănd vor fi intru dregătorii, ce şi lipsiţi fiind, de 
dajde Mazileasci ce da. pre an se fie slobozi și îcrtaţi* 
inse şi aceasta, cu condiţie pentru că de supt legăturile daj- . diei slobozindu-se şi odihnindu-se, mai cu ferbinte sirguială 
să se afle către slujbile şi poroncile stăpănești.« 

Accastă excepţie odată făcută, toate clasele instărite, au mijlocit a se folosi de ca; și astă-zi toate greutăţile și dările statului în contra a ori-ce dreptăţi, se razimă numai pe acel mai serac, pe acel ce m'are a lui de căt trupul seu, a- dică pe locuitorul sătean; numai acesta plătește pe Domn care nu știe de dănsul, pre administrator carol fură, pre - judecător la care nici odată nu cere dreptate, pre slujitor care] ține sub biciu, pre militar care mare co scii apere, căci ţeranul nare nimic a lui Sub-soare, mici macar bordeiul unde'şi odihneşte obositele mădulari. 
_ Atăt dreptatea, căt Şi cpoca in care veţuim, nu mai puţin şi chiar interesul bine inţeles a patriei, cer dar nc-a- Darat ca se ne intoarcem la, vechiul şi măntuitorul princip a contribuţiei generale ; Dentru ca numai din libera si deopu- trivă desvoltare a tutulor puterilor Statului, şi intrebuinţarea lor spre folosul general, atărnă fericirea, țerei. acolg Obstoşce ȘI adeverat patriotism inse poate se tie numai > Unde patria iși tratează fii eu deopotrivă dreptate ȘI dragoste, supuindui Ja aceleși indatoriri şi drituri



, „IUL. A jertfi in "folosul statului banii despăgu- birii scutelnicilor, păstrăndu-se ca pensie numai acei „Pentru nevocşi, veduve şi orfani. 
Dendată ce rangurile şi privilegiurile: se desfiinţează, de la sine cade şi acoastă despăgubire pentru un privilegiu trecut;. șapoi acest condeiu a budgetalui impărţit la mai multe sute, dă, beneficianţilor un: venit prea puţin insemnat, cănd intrebuinţat întreg ar putea se aducă ţerei un folos mult mai mare. | 
IV. A se desfiinţa robia de pe pămăntul Romă- nese cu despăgubirea numai acelora ce ar cere-o. 
Un stat constituţional cu robi ar fi o monstruositate. Deosebirea, ţiganilor. statului și a Monastirilor rostită de ob- 

şteasca Adunare in anii trecuţi, trage de la sine și desrobi- 
rea ţiganilor particulari; căci un princip nu poate se fie 
primit de bun pentru unii, și aruncat de reu pentru alţii. 
In” seanţa din b August 1746, Obşteasca Adunare a TȚerii 
homăneşti zicea: „că Ea nu cunoaște mai greu şi mai mare 
păcat de căt a -avea pe fraţii noştri cei intru Hristos, sub 
jugul robiei noastre, de vreme ce Sf. Ivangelie ne zice: 
Iubeşte pe aproapele teu ca insuşi pre tine. 

Ca următori dar acestei poronci nu trebue se robim 
pre fraţii noştri. Căci robia mau fost de nici un folos, ci 
incă un obiceiu de mare pagubă, sufletelor noastre, remase 
fiind de la stromoși ca un Dlăstăm asupra capetelor noastre“. 
Aceca ce dar cu mai mult de o sută de ani o zicea stre. 
moșii noștri, nu vom zice-o și noi astă-zi in veacul luminilor, 
ŞI am mai putea oare răbda pata de a avea robi noi carii 
voim a fi o nație liberă 7 a 

V. A se obori boerescul şi a se face proprietari 
pre toţi gospodarii săteni, dăndu-se inse o dreaptă 
despăgubire vechilor stăpăni a pământului, Acea- 
stă despăgubire şi modul ei se vor hotări de către 
cea inteiu obştească Adunare aleasă dupe noul chip 
arătat la art. 3 a reformele de mai sus. 

Puterea şi fericirea unui stat se află iu puterea, şi in 
fericirea mulțimei, adică a naţiei. O nație inse care numără
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numai trei mii de oameni inzestrați cu drituri și averi, sin- 
gurii adeveraţi cetăţeni, nu merită acest nume. Moldova inse 
mare mai mulţi cetăţeni; căci toţi ceilalţi carii peste acești 
trii mii de privilegiați și pănă la un milion şi jumatate, 
formează populaţia ţerii, Sunt numai niște locuituri desbră- 
cai de toate driturile, de toată buna-stare materială Şi in- 
celectuală, și supuşi. numai dărilor şi greutăților ţerei. Lo- cuitorii săteni sunt: mai ales in cea mai ticăloasă stare, nc- fiind de căt nişte instrumente de muncă in mănile guver- nului, a proprietarilor şi a posesorilor de moşii, in practică lipiţi incă Dămăntului, pe care de sute de ani 1 lucrează in folosul altora, şi prin urmare intorşi la, vechia vecinătate. In toate reformele bune sau rele căte sau făcut piină acum pentru ţară in timpurile mai noue, nimic nu sau sta- tornicit pentru accâstă numeroasă şi nenorocită clasă, nă- dejdea, și puterea patrici ; ba incă Reglementul in loc de ai imbunătăţi, iau asprit și mai mult ticăloasa soartă: Ome- nirea, dreptatea, interesul „ferii şi chiar interesul proprie- - tarilor de Ioșii, cer dar De-aparat inbunătăţirea radicală a acestei stări, prin desfiinţarea boerescului şi profucerea ţe. ranilor in miei proprietari, dănduli-se Pământurile pre care le-au inrodit cu sudorile lor. » Omenirea“ pentru că nu este ominesc ca omul se esploateze pre om, ca_cci mulţi se fie instrumentele de muncă acelor puţini Și că un popor intreg se și Jertfească viața în folosul unora, in contra principiilor . [vangelice ȘI a adevăratei libertăţi. “ Dreplatea,* pentru că desfiinţind boerescul şi in'emeind proprietatea intre locui- torii săteni ar fi a indrepta crudele strimătăți a veacurilor trecute, Liste istoricește dovedit că în timpurile din inceput mai fiește-care Romăn cra proprietar, şi că numai sila și puterea celor mari au desbrăcat pre o mare parte. din săteni - de pamenturile şi de. chiar libertatea lor, (1) Şi chiar în zilele de astă-zi căte moșii rezășeşști s'au desfiinţat prin silă ȘI Strimbătate ? , Tuteresuj ferei,“ pentru ci proprietatea este cel „Mai puternic instrument de civilizaţie Şi dacă voim 2 

  

(1) Yezi auaforaoa obştestei iri Fi „a C2l auafoi Steștei Adunări a Moldovei din 1817. pentru felul broprietăţel in țară în Vechime. Și Magazinul Daciei t, sl p. 229,
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„Serios se ne. civilizim ţara, trebue s6 avem mulţi proprie- tari. Numai 0 ţeară ce are mulți proprietari este tare ; căci numai acolo unde este respăndit iubirea pămăntului, este „Yespăndit şi iubirea Dairiei. Astă-zi inse pentru ce ţeranul Şt-ar iubi ŞI "şi-ar apara o patrie unde cl ware nici un drept ci numai îndatoriri și sarcini ? » Interesul parlicular « propriclarilor“, pentru că pragmatic se poate dovedi că, des- fiinţarea: bocrescului nu numai War inpuţina, dar incă in curănd ar spori preţul pămăntului, prin inmulţirea popula- ției și libertatea - muncei; şi că prin urmare, o falee le-ar da un venit mai mare de căt astă zi le aduce dou fălci; «pentru că este știut că munca liberă îi mai roditoare, de căt munca, silită; adică boerescul, și pentru că in sfărşit pro- prietarii sar vedea scutiţi şi de multe indatoriri ce au că- | tră muncitori, spre pildă: de ai hrăni in vreme de foame, de a le plăti birul in timp de lipsă etc. In tot feliul dar, boerescul trebuie desființat, ca rămăşiţă a robiei, ca contrar veacului, ca insărcinător şi pentru acel cel face, și pentru 
acel ce se foloseşte de el, și insfărşit ca inlesnitor asupri- 
relor şi arbitrarului, şi prin „urmare, ecsersănd o inriurire 
rea asupra caracterului, vredniciei şi moralității locuitorilor 
săteni, puterea cea mai mare a, unui stat. Boerescul este 
desființat in 'Transilvania, Bucovina și "Țara Romănească ; 
cum dar de căt prin silă star mai “putea ţinea in muncă 
pre Romănul din Moldova, când el vede pe fvate-seu din in- 
vecinatele ţeri liber şi bucurăndu-se de toate driturile ce- 
-tăţenești ? Sila insă 'n'ar face de căt a inrodi semiința de 
ură ce incepe a se respăndi asupra stăpciniloi de moşii, De 
datoria dar și de interesul acestora este ca să depărteze 
primejdia, ca nu din eccesul numai a răului să easă binele ; 
ear intămplările din Galiţia să le slujiască de o cumplită și 
măntuitoare pildă, Astăzi mai tuată Europa au oborit munca 
silită numită robotă, clacă, boierescu, sau cu ori ce altă nu- 
mire. Chiar in Turcia şi anume in Bosnia, Augustul nostru 
suzeran au desființat'o.. Cum dar numai Moldova ar pute să 
se impotrivească acestei reforme “adevărat, europeană, tocmai 
Moldova pentru care din pricina invecinării cu Bucovina şi 
Transilvania, desființarea .boierescului și apropriaţia ţeranilor



este o chestie de siguranţie publică, de pace, de vicaţă in sfărșit, 
și care prin urmare trebuie hotărită căt mai in grabă ? Căci ni- 
mene din acei ce vroiesc binele 'Perci, uu 'ignorează că timpul 
face necontenit mai grele de hotărit chestiile ce sunt deapururea 
prelungite: pe altă dată. Pacinica dar hotărire a chestici «- 
propriaţiei feranilor” astăzi încă uşoară, intrun an va îi mai . +. . . Ă . YI - o. u U o. Ni grea, şi în doi, va fi cu neputinţă. Ia astăzi atărnă incă de 
la noi; să luăm dai sama ca in curănd'să nu se hotiirească 
fără de noi, şi cu varsare de părăie de singe!.. (1) 

(1). Ilustrului şi gloriosului Domnitoriu Alexandru Ioan I şi eminentu- li barbat de Stat d. Mihail Cogălniceanu, Primul seu Ministru in 1864, amăndoi membri ai partidului național revoluționar din Moldova in 1848, Providența le-a fost rezervat onoarea şi fericirea de a fi re- solvit marele problem social al improprictărei sitenilor, problem care după cum probează programăl de faţă a, fost dorinţa a liberalilor şi a o parte dintre conservatori moldoveni. 
Iată Proclamaţiunca Măriei Sale Domnitorului Alexandru Ioan că- tră, locuitorii Săteni, adresătă sătenilor odată cu promulgarea legei pentru regularea proprictăței rurale din 1-4 August 1864. 

Sătenilor ! , - Indelungata voasră așteptare, marea făzăduință dată vouă de inal- tele, Tateri ale Europei prin art. 46 al Convenţiunei, interesul Pa- triei, „aSigurarea proprietăţei fonciare și dorința Mea cea mai vie sa indepiinit. - | . Claca (boerescul) este desființată pentru de-a pururea și dle astă-zi „Yo sunteţi proprietari liberi pe locurile supuse stepinirei voastre, in intinderea hotărătă prin legile înfință. . - - Mergeţi dar mai inainte de toate la poalile Altarului, şi cu genun= chile plecate, mulțumiți A-tot-paternicului Dunmnezeu, pentru că prin ajutorul Secu, in sfărşit aţi ajuns a vedea accastă zi frumoasă pentru vos, scumpă inimei Mele şi imare pentru viitorul Rominici. De astăzi voi sunteți stăpăni pe bhraţile voastre, voi aveți o părti- - cică de pămiint, proprietate și moșie a voastre; de astă-zi voi aveţi o Patrie de iubit și de apărat, Și acum, după, ce cu braţul Celui de sus, am, putut sevărși o ase- miiea mare faptă, Mă întore cătră voi, spre a vă da un sfat de Domn şi de Piirinte, spre a vă atita calea pe care trebue să n ur- mați, de voiţi se ajungeţi la adevărata inbunătăţire a soartei voas- tre și a copiilor voştri, . vogtiar îi toate cele-lalte. legături silite intre voi și intre stăpănii - e acum e sunt desființate, prin plata unei drepte despăgubiri. căt acați L ain e; Voi nu veţi mai fi cu dănșii in. alte legături de altosai e YA -iSvori „din interesul și buna primire a unora ŞI a oa Aceste legături INSc, vor fi pururea neapărate pentru ambile 
«i Ipaceţi dar FA ele să _fie intemeiate pe iubire și incredire, Mulţi ATU it ți din proprietari -au dorit imbunătăţirea, soartei voastre. cutie din ci au lucrat cu toată inima ca să ajungeţi la această fru- zut de Zn pe pare voi astă-zi o serbaţi. Părinţii voştrii și voi aţi vă- , a mulţi stăpăni de moșii ajutor la nevoile Și trebuinţele voas- 

.
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i Ze lingă toate aceste radicale instituţii, singurele care pot regenera patria, apoi partida naţională mai propune una ca cununa tuturor, ca cheia bolţei firă care sar pră- ps tei ediiciul pafional ; aceasta este „Unirea JMoldovei cu / > De temeiul punturilor de mai Sus, şi care se Yor putea: modifica de citre Adunarea obștiascii Constitu- antă a ambelor -7er; Unite; v „Unire“ dorită de veacuri de toţi Romănii cei mai insemuaţi, a amănduror principatelor ; 0 „Unire“ pe care după spiritul timpurilor, cu armele in mă nă au vroit să o săvărșiască Stefan Cel Mare şi Mihai Vi- teazul, carele şi agiunse a se intitula : „Cu mila lui Dum- nezeu Domn Țerei Romănești a Moldovei şi a Ardealuhui.“. Pre- 

  

tre. Uitaţi dar zilele grele prin care aţi trecut; uitaţi toată ura și toată, Xrajba ; fiţi surzi la glasul acelora carii vă vor intărăta in con- tra stăpănilor de moșii, şi in legăturile de bună voie ce veţi mai a- vea de aci in colo cu proprietarii, nu vedeţi in ci de căt pe vechii Yoştrii ' sprijinitori și pe viitorii voştrii amici şi buni vecini. Au nu sunteţi toți fii ai aceleiași țări ? Au-pămăntul Romăniei nu este nu- mâi care vă hrăneşte pe toţi? 
Stăpăni -liberi pe braţile şi pe ogoarele voastre, nu uitaţi mai inainte de tâte că sunteți plugari, că sunteţi muncitori de pămănt. Nu părăsiţi această frumoasă, meserie, care face bogăţia țerei,. şi dovediţi şi in Romănia, ca pretutindenea, că munca, liberă produce indoit de căt munca silită. Departe de a'vă deda trăndăvici, - sporiţi încă hărnicia voastră, și ogoarele voastre indoit să fie mai bine lucrate, căci: de a- cum aceste ogoare sunt averea voastră și moşia copiilor voştrii. Ingrijiţi-vă aseminca, de vetrilo satelor voastre, care de astă-zi de- vin comune ncatărnate şi locaşuri statornicite ale voastre, din care nimeni nu vă mai poate isgoni. Siliţi-vă dar a le inhunătăţi şi a le infrumuseţa, faceţi-vii case bune și indestulătoare, incunjuraţi-le cu gră- dini şi en pomi roditori. Inzestraţi-vă satile cu aşezeminte folositoare vouă şi urmaşilor voştri. Statorniciţi mai ales și pretutindenea scoale, unde copii voștri. se dobăndească cunoştinţele trebuitoare, pentru a fi buni plugari şi Duni cetăţeni. Actul din 2 Mai va dat la toți drep- turi, învațaţi dar pe copii voștrii a le prețui şi ale bine intrebninţa, ȘI mai pre sus de toate, îji și în viitor ceea ce aţi fost și pănă „acum, și chiar in timpurile cele mai rele, fiți barbaţi de pace şi de bună rânduială; aveţi incredere in Domnul vostru, care vă doreşte tot binele, daţi ca și pănă acum, pilda supunerei cătră legile țărei voastre, la a cărora facere aveţi şi voi de acum a lua parte, şi în 

toată, intămplarea, iubiţi Romănia, care, de astă-zi, este dreaptă pen- tru toți fii sei. - ” 
Și acum, iubiţilor miei săteni, bucuraţi-vă și pășiţi la munca de bună 

- voie, care înalță şi inbogățeşte, și Dumnezeul părinţilor noştri să 
binecuvinteze seminţia ce veţi arunca pe cea, întăia brasdă liberă a 

arelor voastre. 
: 

ogoarelor voastre ALEXANDRU IOAN. 
Miniștri: AZ, Coyălniceanu, Preşedinte Consiliului de miniștri. — A 

„Creţulescu, N. Roset Bălănescu, — General Savel Ilanu
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judeţele veacului și intrigile streinilor pănă acum au stavi- 
lat accastă Unire. Astăzi insă - impregiurările ne sunt mai fa- 
vorabile ca să putem realisa aceia ce strămoșilor noștri 1e- au fost cu putință numai de a dori. Prejudeţe și antepatii _ naţionale nu mai sunt de mult intre noi. Chiar streinii mar pute cu drept a ne fi contrari, fiind că această Unire. war jieui driturile nimărui. 'Purcia este acum deplin convinsă că deosebindu-se de timpurile trecute și de părinţii lor, Romă- nii de astăzi au vica dorință şi este de interesul lor, de a fi străns-uniţi cu imperia Otomană, şi că singura lor măn- tuire este de a.se ţine sub egida integrităţii Turciei, inchi- zășluită de Marele puteri ale „Europei. Unirea principatelor intărindu-le pre. aceste, ar intări “insă și legăturile care le li- pesc cătră puterea suzerană; şi earăși numai legăturele cu această din urmă, pot să facă, pre Romăni puternici prin ne- atăvnarea "Turciei care “inchizăşlueşte pre a noastră. Căci, - Turcia prin. dritul suzeranității Sale este. indatorită a ne a- para și libertatea nuvastră. Căt pentru Rusia, chiar in impu- tările și amerințările ce face Romănilor prin depeşa sa din 19 Iulie trecut, ca tot se intemeiază pe vechile tractaturi ; prin aceasta, insă, ca nu număi că nu slăbește, dar incă in- tăreşte  driturile Romănilor, căci  toema pe tractate şi aceş- tia sc intemeiază spre a reclama autonomia loy şi dritul. de ași uni Țerile.—"'p zadar depeşșa Ministerial zice că prin- cipatele nu pot să'și prefacă Tegimul administrativ jiră în- Cuviințarea ambelor Curți, de vreme ce au îndatoriri posi live atăt citră puterea Suzerană, căl și cătră puterea pro tectriță j căci art. 5. a tractatului de Andrianopoli, pe. care Rusia insuşi iși intemeiază reclamaţiile, prin chiar cuvintele sale, cunoaşte. Romănilor vechile capitulații, şi prin urmare, - şi cea intăi condiţie a acestora, adică ; „ritul autonomiei, „„Piind că principatele. Moldova, și Ţara  Romănească, „zice acest articol al tracțatului, in urma unei capitulății s'au pus  fericuzeranitatea Inaltei Porţi, și fiind ci Rusia au chizășluit n 7 ca lor, s'au hotărit ca ele să ție toare privilegiile și stobo- at coli s au fost invoit sau prin capitulațiile lor, sau prin Aire e inchiete intre “aceste doue imperii, sau prin Haţi- Ş Me slobozite in deosebite vremi“ etc. . In zadar, ase-
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mene aceastaşi  depeșă face. Romănilor o crimă din dorința lor de ași impreuna Țerele, zicind că Rusia nu poate erta de a vide în locul ambelor Principate, ivirea unui nou staţ ete. La aceasta va respunde earăși Rusia, adică: chiar Regulu- mentul făcut de ea, şi pre care ca astăzi vroicște prin baio- nete al impune Romănilor. In adevăr, acest Regulament, făcut după înstrucţiile sale, sub prezidenţia unui  amploiat al seu, redijiat de oameni aleşi de ea, singur invită pre Romăni de a se uni, rostind” lămurit că nouele instituții nu li sa dat de căt spre a pregăti şi a aduce in impliiire această unire, „Inceputul, religia, zice Reglementul Moldoviei, Art. 425, „Cap. IX, obiceiurile şi asemanarea limbei locuitorilor aces- „tor  doue principaturi, precum şi trebuințele a ambelor. „Părţi, cuprind din insuși discălecarea lor elementurile „ne- „despărțite Uniri“ care s'au impiedecat și s'au intărziet de »intămplătoarele impregiurări, Măntuitoarele folosuri a, rodu- „lui ce sar naşte din intrunirea acestor doue naţii sunt ne- „tăgăduite. Flementurile intrunirei AMoldo- Romănilor se află „Așezate prin acest Reglement, prin - asemanatele temeiuri ale „administraţiei acestor doue Țeri.“ Așa dar, chiar cănd Ro- mănii n'ar fi găndit la folosurile ce le-ar veni prin Unirea priucipatelor, acest articol ar fi fost indestul spre ati lumina despre adivăratele lor interesuri. Tot acest articol este cel mai bun respuns, cea mai mare desvinovățire ec ci pot face 
la imputările depeşci din 19 Iulie. Fi dar lasă ministeriului 
impărătesc a Rusiei de a esplica contradicția manifestă ce 
este intre acest articol a Reglemontului din 1830, opera sa, 
care singură ne sfătucşte Unirea principatelor, și intre de- 
peşa sa din 1848, care—din această unire ne face o crimă. 
Acestea sunt singurele  măntuitoare instituții care pot in- 
troduce in principate liniștea, pacea şi bună, stare materială 

“şi intelectuală, şi prin urmare a le aduce acea fericire pe care 
Rosia au inchezășluit'o Românilor în fața Fuvopci. Turcia, prin 
mai multe dovezi, ne-au arătat că „nu ne este contrară ; 
in adevăr, ea simţeşte că, este atăt interesul seu căt și al 
nostru, - ca Romănia să fie tare și neatărnată in cele din 
“lăuntru, şi aceasta au declarat'o prin mai multe acte publice. 
Tată ce zice unul din cele mai luminate organe a sale, Jur=
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nalul din Constantinopoli, din 26 Iunie trecut: „In Valahia 
Şi Moldova, Curţele suzerane și protectrițe, au trimes fiește- 
care un comisar estraordinar, spre a se incredinţa acolo de 
starea lucrurilor, şi a linişti duhurilor, precum Şi a întări, 
dacă ar fi trebuinţă, driturile, ce ele au din tractaturi. Noi 
nu socotim că ar resulta din misia representanţilor ambelor 
Curți ceva care să fie in oposiţie cu interesele principate-. 
lor şi duhul convențiilor. Epoca noastră ure de cel intăi 
caracter triumful dritului asupra lăriei, şi se deosebeşte 
prin aceasta insuși de timpurile de mai nainte. Este sta- 
tornic, că inaintea unei buni dreptăţi, dritul celui mai slab 
are tot aceiaşi putere ca și dritul celui mai tare. Par aice 
nici nu este locul de a pomeni acest adivăr: nimene, 'no- 
greșit, nul tăgăduește. Turcia care se erată liberală acolo, 
unde suveranitatea sa este plină şi întreagă, mare după cum 
ştim, cea mai mică dorință, lucrănd ca Curte suzerană, a- 
decă cu un mai mie grad de putere, de a se departa de la fireasca, sa dreptate. In Turcia și in' principate este aceasta 
convicţie intimă .și foarte măntuitoare, ca adecă dacă păs- trarea, legăturelor ce sunt intre Turcia și principate este tre- buincioasă acestora din urmă, ncatărnarea lor nu este mai puţin trebuitoare celei dintăi; și din această convieție isvo- resc neaparat relații nu numai de prietenie, dar incă de drep-: tate, care sfătuiesc de a intări necontenit, şi nu de a slăbi tot ce ţine la ccsistenţa=staturilor tribntare și la securitatea puterii suzeranc. A incheia din această” dreaptă, apreciaţie, că Turcia nu poate nici nu trebuie să se improtivească Ia imbunătăţirile co principatele judecă folositor de a introduce in legele lor, este un lucru uşor și logic, Turcia nu are drit, şi incă mai puţin interes de a se impotrivi la aceste, ȘI cănd ca au invaţat atăt şi invaţă in toate zilele a estima, căt preţucște neatărnarea staturilor, negreşit că nu ca tocmai ar putea avea ideia de a o jigni “căt de puţin. Nu este a- semene de socotit, urmează, acelaș jurnal, că aceia ce Cur- tea Suzerană nu va face, so va face de cătră Curtea pro- tectriță.. Driturile acestea sunţ mărginite, ca şi driturile ce- lia-l-alte, prin deosebite tractate ce formează, temelia Cons- fituției de-acum a principatelor, Caracterul ci, chiar, arată



— 35 — 

natura misiei sale. Dacă vre-o putere ori care ar vroi să strimtoreze sau să, impuţineze neatărnarea lor, sau să ecser- seze asupra lor o apăsâre care ar fi primejdioasă  interese- lor lor, după cererea cei ssar face de ele sau de una din ele, ar avea loc intrebuiuţarea „protecţiei sale. Ce noi zicem de Curtea protectreţă, vom zice-o mai bine incă de Curtea suzerană, căria,. codica naţinlor dă o superiorităte de drit, și prin urmare o datorie de obligație mai mare. Actia ambelor Curți priveşte mai mult primejdiile din afară ce 
ar putea -să amerinţă principatele, de căt direcția din lciun- (ru a trebilor lor. Aceasta se dovedeşte lămurit din actul 
aneesat la articolul 5. din tractalul de Andrianopoli iscălit_ 
la 1828, și in care este zis, pentru ceia ce privește Moldo- 
Valahia: | | 

| Că Domnii vor ocărmui slobod pentru tot ce se atinge 
„de trebile din lăuntru a le Țerii. şi că ci nu vor fi opriţi 
„in ocăwmuire prin nici 0 poruncă impotrivitoare drituri- 
„lor lor.* a | 

Această, stipulaţie este potrivită cu dritul gințelor. Eată 
ce zice intru aceasta Vatel:: | 

„Un stat slab care pentru siguranța sa, să pune sub pro- 
-tecția unuia mai puternic, şi să indatoreşte, spre Tecunoş- 
tinţă, la mai multe indatoriri in echivalentul acestei pro- 
tecţii, fără insă a se desbraca de guvernul şi de suverani- 
tatea sa, prin aceasta nu contineşte de a fieura intre suve- 
rani, ce nu cunosc altă lege de.căt dritul gințelor.“ a 
„Aceste drepte consideraţii intemeiete pe: adivarata stare 

a lucrurilor, pe duhul tractatelor şi pe dritul ginţelor; arată 
indestul care sunt driturile datoriile şi rolul Rusiei cătră 

„principatele Romănești. Nu este insă de prisos de a adăogi 
și următoarele facturi, trase din nepărtinitoarea istorie: 
" “Au fost o vreine cănd Valahia şi Moldova, de şi de 
sute de ani puse de bună-voie sub suzeranitatea Inaltei 

“Porţi, păstra incă mai toate. libertăţile ce le fuseseră asi- 
“ gurâte prin. tractatele lui Mircea și a lui Bogdan. Amăndoue 

erile avea deplină neatărnare, ocărmuiri și Domni naţio- 
„nali, hotarele, instituţiile și religia sfănt respectate, şi în 
“sfărșit toate driturile și insuşirele' a done staturi suverane, 

-
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destul de puternice, pentru ca alianţa lor să lie căutată de 
cei mai puternici, mari monarhi a Iuropei. Imparatul Ger- 
măniei şi “Țarul Rusiei rivaliza spre a dobăndi pricteşugul 
şi cooperaţia acestor principate, ocărmuite de Domnul Cons- tantin Brancoveanu şi Dimitrie Cantemir, Aceste cra la anul 
1711, cănd Petru cel Mare se hotări de a pune in lu- 
crare planurile sale de cucerire asupra 'Tuvcici. Spre acea- sta el propuse 'şi făcu trataturi cu Valalia și Moldova, şi resboiul fu declarat Inaltei Porţi. Moldova fericită și bine organisată după mărturisirea a insuși reformatorului Rusiei (1) se jertfi pentru coreligionarii sei. Pacoa insă cea de la Prut - îu totuşi incheiată. Sute de familii din cele mai intăi ale Țerei cu Domnul Cantemir, jertfe a rivnci lor, iși părăsiră patria; şi ambele principate fură lasate. de cătra Petru Cel Mare nenorocitei lor soarte. Atunee Turcia, spre a le pe- depsi de plecarea lor cătră o împărăție streină, le dedu (mai ales pre Moldova) in prada Tatarilor, le căleă in picioare vechele tractaturi, le incungiură hotarele cu cetăţi Turceşti zidite pe pămănt vomănesc, cu bani și cu muncă romănească tăia pe Domnul Brancoveanu cu toată familia sa (căci Can- temir cra fugit) şi puţin lipsi ca principatele să se prefacă in pașalicuri, Umbre de Domni fură păstraţi, insă și aceştia „Dumiţi -numai dintre “Grecii Fanarului ; căci, de la 1711 domni pământeni nu se mai suiră pe robitele tronuri a Mol- dovei şi Valahiei. Așa aceste nenorocite Țeri, cu perderea celor mai mari și sânte drituri, plătiră cea intăi alianță a lor eu Rusia Ortodoxă! 

O mai bună resplătire Romănii nu avură pentru cele- lalte a lor indelungate şi dureroase jertfe cătră Rusia, in resboaiele ce aceasta a mai avut cu Turcia, intun timp de aproape de un veac. 7 a doua campanie, de la 1736 pănă la, 1740, cănd Feldmarşalul Miinicn intră in Moldova, Țara cu Mitropolitul in cap îi cşi inainte, primi armia rusiană ca o armie de frați, o hrăni ani intregi, o spori cu trupe ro- măneşti. și”i dădu in sfărșit agiutor-și ospitalitate. Când insă se incheiă pacea, Mitropolitul Anton Şi cu alte sute de fa-. 
(1) Cronica lui Ioan Neculeca, pagina 348.



milii fură din nou siliți ași “părăsi “turma și ţara. lar Mol- dova, fu carăși lăsată pradă resbunării Turciei, fără, nici o aparare din partea Rusiei, căci Munih in retragerea sa, spre resplătire se mărgini a da Iaşii in jaful oştenelor sei, ame- rinţă orașul cu foc, dacă nu i sar da o nouă somă de bani, luă spre. aceasta pre caimacamii Țerei in fere pănă la Ho- tin, și cănd: Trecu Nistrul, „au trimis, zic istoricii contim- purani, de au robit mulţi oameni din ținuturile Hotinul şi Cernăuţii şi”i impărția ca pe dobitoace; . unii lua. barbaţii, alţii femeile, alţii copii, șii vindea unii la alţii fără leac de milă, mai rcu de căt 'Tatarii, (1) In a treiu Campanie de la 1769 pănă la 1774; Romănii au dat Rusiei aceliaşi dovezi de credinţă, -şi de agiutor, prin arme, oameni, provicant; ei! au impreună— lucrat; atăt de mult cu oștile impărăteşti in con-- tra, Turciei, incăt inalta Poartă spre pedeapsă, prin o fetva a marelui 'Muftiu au dat Moldova și Valahia in prada oşti- lor sale,. dăndu-le voie să jăfuiască, să ardă, să taie fără in- grădire. Imperatrița Ecaterina prin manifestul seu din 16 Decemvre 1769, cetit de șase ori prin: Bisericele Romăneşti, ftăgăduise statornic că va apara in veci principatele despre Turci. Pacea de la Kainarjilk au făcut insă; Suveranii Mol- dovei și Valahici sau intors Tarciei, ca resplătire pentru pustierea 'Ţerilor şi pentru părăiele de singe românesc -var- sat pentru losia; și 0 a treia oară mii de Moldoveni, com- -prometaţi, iși părăsirâ, patria, lasată resbunării Tureiei, Şi din nou ' desbracată (cu toată protecţia Rusiei, şi numai din pri- 
cina Rusiei) de puţinele drituri ce'i mai remaseră nejignite ; 
şi co este mai mult, cu toate cererile Mitropolitului şi a ob- 
stoştei Adunări pentru integritatea Moldovei, și cu toată 
protestaţia a Domnului. Ghica VI. carele pe urmă spre pe- 

- deapsă fu și omorit, Ruşia smulse Bucovina şi o dădu ca 
“dar“ aliatei sale, Austriei. Rusia au iutreprins asupra 'Turcici «e pata campanie acea de la 1787 pănă la 1791. 

In vreme cănd cei mai insemnaţi boeri a Moldovei şi 
Valahiei, jertfe a simpatiei lor pentru Curtea de San-Peters- 
burg. erau unii disbracaţi de averele lor și alţii prin porou- 

  

(1), Engels Geschichte der Moldau pag; 300, şi cererile Yeld-Mareșalului 
Alunih in AXeculce paz. 150 ete. . |
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ca Sultanului iuchiși in insulile Arhipelagului, in Mouastirile 
Bulgariei şi a Atosului; in Albania şi in temniţile Constan- 
tinopolului, 1) amăndouă ţerile sufereau greutăţile unui res- 
boiu - cumplit, fiind teatrul a săngeroaselor lupte dintre Aus- 
tro-Rusi şi Turci. Pacea de Iaşi sc incheiă, fără insă să a- 
ducă patriei noastre vre-o fericită prefacere. Biati ţara pus- 
tie şi prefăcută in cenușă, fu intoarsă 'Tureici cu oarcşi-care 
inchizășluiri, care nici o dată nu sau păzit; căci atăt Mol- dova căt şi Valahia, tocmai pentru răvna lor pentru Rusia, au urmat a se. trata de cătră Inalta Poartă, ca niște țeri hai- ne pururea: gata, precum din nenorocire au şi fost, de a se uni cu Imperia Coreligionară, in contra: Suzeranului lor, O a cincea campanie se deschise asupra Turcici, acea de la 1806 pănă la 1812 Cine ignorează, căci faptele sunt mai contimpurane, toate nenorocirile, toate greutăţile, toată pustierea ce principatele, și mai ales Moldova, au pătimit in acest crunt, resboiu care n'au ținut mai puţin decăt şase ani. Uşurarea inse și resplătirea la inchierea pacei de Bucureşti, fu luarea a giumătate de Moldova de cătră acea putere pro- * tectriţă, pentru care  Romănii Sau fost jertfit in atătea răn- duri. Besarabia se intrupă cu Rosia, şi puţin cra ca pro- prictarii Moldoveni să se vadă lipsiţi de chiar moșiile ce le remăsescră din a Stânga Prutului. Au trebuit bunătatea per-: sonală a Imparatului Alexandru, pentru ca să, le lasă această, măngăere peutru - injumătățirea patriei. Incorporaţia insă a Besarabiei este cel mai. bun respuns la depeşa din 19 Iulie, „Care zice, că: 

” Ş Trecutul espuude pentru vremea de față. Mai mult de cât odată în timpurile de mai nainte, noi, (Rusia) am ocu- Dal totul sau o parte a principatelor, și credincioşi parolii: so „daserăm, despre coasta mai nainte, noi le-am deşertat de dată ce sau îinplinit condiţiile ce am Jost pus pentru velra- tragerea noastre 
nusici dest 85te punai scurta descritre a, jertfelor făcute 
epoca celei de pe urauă sa la „Potru-Cel-mare „ȘI pănă la Campanii asupra Turciei din 1828. 

(4). Fotino. Istoria Daciei tom, 3, pagina 300 și tom. 3 pag. 376.
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A tăgădui aceste jertte, ar fi a tăgădui insăși istoria. Inse spre a nu fi invinovăţiţi de rea, credinţă, trebue să arătăm și folosurile protecției, de cănd aceasta sa asigurat priuci- patelor. În adevăr, prin tractatele de Cainargi, Iași, Bucu- reşti şi Akerman, Rusia, dobăndind dritul de a apara aceste 
feri despre asuprirele 'Turciei (căci aceasta numai este prin- 
Cipiul și datoria protecţiei) ea în mai multe rănduri, au re- 
clamat ca, Poarta să pue oare care ingrădire sistemului seu : 
de a -sărăci cn totul Moldova şi Valahia,—am vezut din ce 
pricină. Aşa Marele Vizir, după, cererea cabinetelor de San- 
Petersburg şi de Viena (1) au slobozit la 1783 un Sened 
care oboria mai multe abuzuri; la 1802 Sultanul au mai 
dat un Hatișerif impărătesc care cunoştea eptaetia Domni-: 
lor, desfiinţarea, birurilor nelegiuite, necalcarea hotarelor, 
şi mijlocirea consulilor Ruseşti, la intămplare cănd Poarta 
sau Domnii ar calca dreptăţile principatelor. Convenţia de 
Alkerman au mai sporit incă aceste privilegiuri. După aceste 
sar crede că principatele căștigară mult prin asemene inehi- 
zășluiri, şi că dacă ele nu redobăndiră vechele lor drituri, 
dar macar bună-starea din lăuntrul lor inflori. Pentru ce 
insă simpla espunere a factelor dovedeşte cu fotul din pro- 

(1). Tableau de la Valachie et de la Moldavie par Vilkînson, traduit 
„par M. de la Roguette, pag. 855. - Depeşa. Comtelui de. Neselrode 

din 19 Iulie samănă a vroi să departeze mijlocirea a ori ce puteri 
Turopeane in chestia principatelor Romăneşti. Lăsănd a vorbi că tus- 
cinci Marele. puteri care au garantisat integritatea imperiei Otomane 
prin însuşi tractatul de Londra, an dritul şi datoria de a apara Mol- 
dora şi Valahia, ca Staturi a Inaltei Porţi; dar apoi şi trecutul ne 
dovidește că lrancia, Anglia, și mai ales Austria, au intervenit ade- 
sea in favoarea, Domănilor lângă Curtea. Suzerană. Imparatul Aus- 
trici cunoaşte Moldova și Valahia ca principate autonome, căci ca 
mare principe al Transilvauiei are incheiate tractaturi de a dreptul 
cu Doninii acestor feri și anume: din 1658, şi 1685. Aceste tracta- 
turi sunt şi astăzi in putere, fiind intărite prin firmanul Porții din 
1786, şi pacea de la Șistow 1791. In puterea tra-tatelor din 1638 și 
1685, neguţitorii și mai ales păstorii Transilvaneni au deosebite folo- 
suri în principate; tot in puterea acestora Austria este indrituită de 
a avea Stărostii prin deosebitele scaune a ținuturilor şi „altele. (En- 
gel Geschichte der Vallachei 2. Theil, pag. 53) — La 1788 Moldova 
au cerut formal apararea Austriei. La 1821, principatele s'au de- 
şertat de armiile Otomane după cererea Angliei. Asemene şi mai la 
toate tractatelo dintre Rusia și Poarta Otomană, precum şi la hotă- 
'rărea „intereselor principatelor, Austria și Anglia mai alee, au. făcut 
parte importantă. Prin urmare, cesistența politică a Vala ei Și a 
Moldovei, este cunoscută și de alte puteri, ear nu numai de Rusia.
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tivă ? Moldova in vremea protecţiei au perdut Ducovina și Besarabia. Valahia cu toată protecţia fu necontenit calcati de pașii mărginaşi. Domnii de Și prin tractate asiguraţi că nu -vor putea fi destronaţi, fără vină dovedită şi fără ştirea Ministru- lui rusesc, totuşi fură schimbaţi pe an și pe lună, ca niște simpli funcţionari turceşti. Căt pentru starea din lăuntru a “principatelor, cu toată privighierea Consululilor-Censoria Hu- sici, abusurile agiunscră la sistemă, şi ticăloşia nu mai avu margini. Cu toate stipulaţiile dobăndite de Cabinetul de San Petersburg in favorul Romiănilor, birurile „Se implincau de. opt ori mai mult de căt erau. legiuite ; Adunările obşteşti erau numai niște nume deşerte ; podvozile Domnești ; zahe- relele pentru Constantinopoli, havalele şi beilicurile: de sala- hori pentru cetăţile Tureești ; cherestelele pentru admiralitate, toate aceste in oposiţie cu hatiseriful din 1802 își urmau ne- ingrăditul lor drum. Veniturile publice erau lasate in libera disposiţie a Domnilor, fără nici un control, toate posturile publice se vindeau zioă mare ; eforiile Scoalelor, a caselor bine-făcătoare şi a spitalelor se pretfăcuseră in izvoare de chivernisală, . și căte alte asemene abusuri, care aduseră mai ales pre locuitorul sătean la nevoia de. a'şi părăsi bor-. deiul spre a se face hoţ sau a Degeni in 'Purtia. Neorăn- duiala și ticăloşia cra in toate (1): Eată Starea  principate- „lor sub auspiciile protecţiei Rosiencști de la 1774 ŞI pănă la 1828, căci toată isprava Stăruinţelor ci se mărgini nu-. mai in nişte deşerte stipulaţii pe hărtie care in faptă nu se Dăziră nici odată, , | In asemene impregiurări nenorocite se deschise Q șesea campanie asupra Turciei, acea de Ja 1828, și care pentru. Moldova .și Valahia prin ocupaţia militară, se prelungi pănă la 1S8a. Suferințele Romănilor și jertfele făcute de ei Ru- Sil in aceasta de pe urmă campanie, au intrecuţ pe-toate cele „din veacul trecut. Este cu neputinţă de a da macar o slabă idleie despre ticăloasa stare a principatelor in anii 1828 şi 1) Acest trist tablou m ate fi iînvinovitit de ceratie. di; a ! ae i dn altul sut îmi parai d e este Aa de puli ast d > În scrierea: La prinopaute de Valachie 
„> sous le: hospodar Bibesco par B, AF, ancien aceng qi atique dans 

le Levant (2) Bruxelles, 1517, pag. ri ue eu aseut diplomatique dăus
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1829. Intreaga săricie a. locuitorilor şi totala pustiere a ţe- ICI, aceste tură resultatul greutăților de a ţinea o armie de mai mult de 200 mii soldaţi, și a Diciului ciumei: şi a ho- lerii, aduse de cătră Oștiri—una, de la Sud, și alta de la Nord. Reul era atăt de mare, in căţ insuşi generalul Kise- lef, numit presidenţ plenipotent a Moldo-Valahiei nul putu: tăgădui în envântul ce făcu boerilor țerii Romăneşti în 14 Noemvrie 1829, Au. trebuit indelungaţi ani, nespusă fecon- ditate, şi nenumăratele izvoare a acestor provinții, pentru ca cle să'și poată vindeca ranele, și a se intoarce la starea lor de mai inainte. 
i Cu toate aceste, Românii luară parte vic la resboiu, și săngele lor, mai ales în Valahia mică, curse in toate. luptele dintre Ruși şi Turci; căci toţi aveam incă incredere in făgă- duințele Rusici, şi cu bucurie ne jertfiam ţara, viaţa, Şi -ave- vea aşteptăndu-ne resplătiţi la inchierea păcei :— Această, pa- ce mult dorită se și făcu la Adrianopoli in 2 Septemvri 1829. Rusia astă dată sc arătă dreaptă şi umană. Prin poronca Mărirei Sale Imparatului Nicolai, plenipotenţii sei,-in condi- ţiile păcei, fură cu o deosebită! luare-aminte pentru driturile „Principatelor. Prin art. 5 al tractatului și prin un act ose- Dit,. Rusia şi Turcia cunoscură şi intăriră principatelor „ Ca- pitulațiile“ prin care. aceste sau fost pus sub suzerenitatea, - înaltei Porţi, “toate privilegiile şi slobozeniile“ ce li sau fost invoit atăt prin Capitulaţii căt şi prin tractatele incheiete intre ambele imperii sau prin deosebite IHati-șerifuri,. şi prin urmare 0 deplină siguranţie, o administraţie naţională neatiăr- 

mată, libertatea, comerciului, alegerea Domnilor pe vicaţă, și 
cu primirea generală a locuitorilor, nevătămarea pămăntului Moldovei și Valahiei de cătră oştirele 'Lurcești, inturnarea 
cătră aceste eri a cetățelor și a locurilor de pe malul stăng. 
a Dunărei ocupate de-cătră 'Turei, invoire ca Guvernele Ro- 

„măneşști ca unele ce au toate driturile unei neatărnate din 
lăuntru administrații, să așeze un cordon de sănătate şi ca- 
rantini despre” Turcia, și să aibă oști regulate, a cărora nu- 
măr să se hotăriască de cătră Domn cu respectivele lor A- 
dunări, după temeiul vechilor pilde, desfiinţarea turor dări- 
lor in” natură cătră Poartă, precum : zaherele, cherestele, Sa-
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Jahori şi alte havalele, in locul acestora hotărirea unui sim- 
plu bir (după prineipul vechilor capitulaţii) Și în sfărșit 

„dritul de navigaţie cu steagul și pașaporturi naţionale. (1) 
„Și: după toate aceste, Rusia închizășluia fericirea principa- 
telor; şi AM. Sa Imparatul Nicolai prin vestitul seu Manifest 

„ din 19 Septemvrie 1829, arătănd Europei bine-facerile nouci 
păci, făcea și Romănilor ca o dreaptă, resplătire a  jertfelor 
lor de un veac, această personală şi solanelă declaraţie: „Zn- 
grijivea noastră sa intins asemene asupra soartei noroa- 
delor de o religie cu noi, supuse stipănirei Otomane. Ve- 
chele privilegiuri ale principatelor Moldovei “şi Valahiei au 
luat formală întărire şi fericirea lor *sau stalornicit prin 
noue folosuri. . - 

Cu bucurie ne oprim ochii asupra acestei, cpoce 'care 
„Se părea a resplăti indelungatele acte de răvnă şi credință a părinţilor noştri cătră Rusia. La inchicrea pacei la asemene 
Auguste făgăduinţi, entusiasmul şi recunoştinţa noastră cra fără de margini, şi după numele lui Dumnezeu, numele Im- paratului Nicolai era. cel mai adorat intre Romăni! 

Reforma abuzurilor veacului trecut, vindecarea ranelor resboiului săvărșit, organisarea şi prin urmare regenerația prin- cipatelor fură. incredinţate Contelui Kiselef, care.'şi au lasat 0 neştearsă aducere aminte in inimele Romănilor. La ape- lul făcut de acest: nobil barbat, toţi alergariă spre a contri- bui la renașterea patriei. | 
„Toţi jertfiră interesul particular, privilegiurile şi dritu- rile moștenite. Reii se făcură buni; şi în bine-făcătoarele sale planuri, presidentul plenipotent nu intălni pretutindenc, de la stările cele mai inalte pănă la cele mai ingiosite, de do căt unezaţie și rin, Societatea dar în „curănd se reor- E one mu fură igraţi; cl incă astăzi fac un apel de vi nucă, oxalului Riselet ; aducă-și inima sa aminte 

principate la anul 1834 “re un ptovărişit purceederea dinu siei cra atunce asemene ocunoscința cătră Monarhui hu i “mene generală in Țară, căci toţi. Ru- 

  

CO nabeeete,incizăștuiri sunt scoase din cuvânt in cuveut din art. 5 a JIU ssdrianopol, și actul separ: ăogi ă el i ivi 
rea, principatele. pol, ş ul separat adăogit catră el in privi
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mănii aveau incredere in viitorul patriei lor, a .căreia -feri- cire se inchizășluise atăt de solanel. 
| Pentru ce însă această măgulitoare - incredere se perdu in Curând? pentru co toate. nădejdele de fericire se nimi- civă ? pentru ce toate inchizășluirele tractatnlui de Adriono- 
poli nu isbutiră de căt la asuprire, la abusuri, la corupţie şi 
la 0 obştiască nenorocire ? Pentru ce, în sfărșit, bine-cuvăn- 
tările sau schimbat in blestemuri, și Romănii carii la 1830: 
crau tot atăt de recunoscăsori protecţiei, astăzi o resping ca 
o cumplită nenorocire ce atărnă pe Țara lor? Vina nu este 

„a Romănilor, ci a acelora carii dintro 'măntuitoare aparare 
„au făcut o nesuferită apasare. ” 

Bunele cugetări ce presidară la. redacţia art. 5 a trac. 
tatului de Adrianopoli in curănd se retraseră, şi driturile a- 
sigurate Romănilor prin acelaş articol, se calcară de cătră 
aceiași putere care le inchizășluise.  Reglementul organic 
care prin actul separat a tractatului se impunea Tur- 
cici ca cspresia dorințelor celor mai de frunte locuitori a 
principatelor, se redijă după instrucţii streine, de funcţionari 
ruși, sau de oameni aleși de guvernul rusesc, şi revizia sa 
de cătră Adunările obşteşti se făcu sub auspiciile baionete- 
lor. In curănd ca capăt unei asemene libere Constituţii se 
punea fatala adăogire (1) ca pe viitorime ori-ce schimbare, 

(1) Generalul Kiselef in ediţia Reglementului Valahiei din 1832, nu in- 
drăsni a cuprinde acest feliu de adaos, cum il numeşte vestita ana- 
fora a, obşteştei, Adunări a Țerei Româneşti din 21 Iulie 1837. (Vezi 
in foaiea pentru miute cte. anul 1818. No. 29). Acest adaos s'au im- 
pus Adunării de abia la 1837 prin un firman a Sultanului, după ce- 
rerea Ministrului Rusesc. Vezi mai sus citata scriere: La Valachie 

"sous le prince Bibesco pag. t5. Autorul acestei broşuri sub numele 
_D. V. A*** ascunde pre unul din cei ce au făcut parte mare la re- 
dacţia Reglementului, singur mărturisește cum această Constituţie se 
compunea liber de cei mai de frunte lucutori a erei; Cunerlaria 
diplomatică a generalului Piselef, zice el pug. 50, prefăceu urticul 
după articol lucrărcle Cumitetelor: In Mollova, reglementul in ediţia 
Romănească, pănă acum incă. din poronea Rusiei nu are tipărite Ca- 

” pitolul 7. despre alegerea Domnului, și Capitolul VII pentru organi- 
saţia Miliției. Ediţia franceză a Reglementului incepută a se publica 
in Iaşi sau oprit de cătră general—Cunsulul Dasehkofi. Tipărirea au 
fost: să se urmeză in Lipsca ; şi acolo earăși sau oprit după cererele 
Ministrului rusesc de lu Dresda ; și de abia au putut a se isprăvi la 
New-York. Așa acest reglement care astăzi ni se impune cu sila baiu- 
netelor, singur Rusia jau refuzat cea întăi condiţie a valabilitaţei a 

ori-ce legi, adecă publicitatea. . 
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Domnul ar:vroi să facă in Reglementul organic nu va pu- 
tea să aibă loc, nici a se pune în lucrare de căt după ina- 
dins imputernicirea a Inaltei Porţi cu impreună unire a Cur- 
ței Rusiei, articol care anulcază deodată toată Autonomia 
recunoscută principatelor, numai tărziu de căt prin tractatul 
de Adrianopol, și care (insușind și Rusiei deopotrivă drituri 
cu Turcia) jignește și drirurile de suzeranitate a Înaltei Porţi, ” 
cănd aceasta nu sau indaturit a cunoaşte aceste instituţii, 
de căt cu condiţia lămurită adecă: nu nai în atăta în căt po- 
menitele regulamenturi nu vor face vre-o atingere dritului 
Suzeranităţii Inaltei Porţi. 

Insă acestaşi Reglement bun reu cum era, trebuia ros- 
„pectat şi de unii și de alții. Tractatele de Akerman şi A- 
drianopol hotăresc ca Domnii să se aleagă de cătră Țară și Cap. I. al Regulamentului prescrie chipul alegerii. Nusia insă - ca cea intăi călcă uceste legiuiri Şi prin un nou tractat. (din 29 Ghenarie 1834 inchieat la San-Petersburg) stipulează : că Dommii Moldovei și Valahiei se vor numi de cătră, Curți numai „pentru astă dată și ca un cas cu totul particular. Aşa dar Rusia singură dă cea intăi pildă a nepăzirei Le- glementului ; şi nouii Domni numiți de ambele puteri, ea nu de nație, urmează in. curănd unei ascimine pilde! „Ca Moldoveni, noi nu vom vorbi de căt de rolul Pro- tecţiei în Moldova de la intrarea in Domnie a AM. S. Mihail Sturza, Cănd lâ Talie 1854 ocupația militară a Rusiei con- teni in principate, era de 'nădăjduit, și conform şi cu trac- tatele, că și guvernul husiei va conteiii, spre a face loc ad- ministraţiei nețtonale neatiirnate— Schimbarea insă au fost numai in nume ; ocărmuirea osicană tot urma şi urmează ȘI a5- i N deosebire că, în loc, de un hiselei, avem pre Domnul anal! Sturza, Turcia, căriea - ca suzerană, codica națiilor ii dă un drit mai mult prin tractate este ivgrădită de a se amesteca in cele din liuntru - ale principatelor ; și credin- civasă legăturelor. sale, ca de la 1834, respectează neatiin:- arca administraţiei noastre. Rusia a căria, singur drept este 

să ocărmuie i căra pi, IO Se amesteca în ace inriuri și pozțul cpu n tra at nui dă putere. de a : ȘI e noastre din lăuntau, prin Cou-
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| sulii seci este adivaiata ocărmuitoare. a principatelor. În ade- 
ver, de la 1834 și pănă astăzi, ce mesură obştească se a- 
doptează în .țără, ce lege se propune obşteştei Adunări, se 
întărește ȘI se pune in lucrare, inainte de a se priimi în- 
voirea Ministeriului Rosienesc; ce funcționari macar se o- 
rânduiesc fără primirea Consulilor— Censori.? 

Ș'apoi, ni se zice că avem administrație ncatărnată, a- 
dunare legiuitoare, instituţii naţionale ! ! Consulii sunt totul; 
ei prescriu şi privighează marșa lucrărilor, căci Turcia Su- 
zerană nare macar dritul dat puterilor streine, de a avea 

„în principate un agent care să observeze starea lucrurilor. — 
Dar. dacă această influență extra legală a Rusiei in ocărmui- 

„rea noastră din lăuntru, ar avea macar de ţel de a privi- 
ghia la păzirea legilor, la, isgonirea abuzurilor, la oprirea a 
tot ce poate jigni acea fericire făgăduită nouă. Aceasta insă 
nici: n'a fost, nici nu este, ea w'au slujit de căt a apara pre 
domnul Sturza, și abuzurile sale. Cine nu cunoaşte astăzi pe 
Măria Sa, acest zaraf invălit in haine domneşti, o lipitoare 
care a supt toată avuţia țărei, un stărv care au corupt tot 
ce au avut nenorocire de a'l apropiea, și chiar pre fiii sei, 
un şarpe care cu balele sale au otrăvit pre moldovenii cei 
mai vrednici, un crocodil a căruia lacrimi minciunoase vro- 
iesc a inşela pre Dumnezeu, după ce numai pot înşela pre 
oameni, o ființă acăruia inimă, dacă mai are, nu bate decăt 
la sunetul aurului, nesimțitor la ori ce ocară publică, surd 
la plăngerile compatrioţilor sei, orb la nenorocirea ţerei sale, 
„pre care au sărăcit'o şi au văndut'o! Pre un asemene măr- 
şav, spionul seu de la 1828, Rusia lau pus Domn Moldo- 
venilor, Pre acesta, Consulii sei de 14 ani, au indatorire de 
al apara in contra glasului unui popor intreg, căci ţara incă 
pănă acum nau găsit in Rusia aparare şi indurare. Au fost 
unii din Consuli, carii ca creştini și ca oameni drepţi au 
rădicat căte odată glasul in tavoarea Romănilor. Ministeriul 

din San-Petersburg ori i-au rechiemat, ori le-au impus tă- 

cere. Din această imprejurare, cine au mai putut găsi drep- 

“tate şi aparare. la representantul puterei protectriţe ? Cura- 

giosul deputat, isgonit; nelegiuit din Adunare, boerul surgunit 

sau inchis fără judecată, proprietarul desbracat de moșiea sa
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„de cătră insuşi Domnul, locuitorii săteni goliţi pănă la piele 
de oamenii domnești şi laţi sub biciurile lor, găsit au vre o 
dată punere la cale la Consulat, căruia “in zadar îi arata, că 
cutare _tractat este jignit, că cutare articol din Reglement este 
calcat ? Jăluirele şi protestaţiile lor slujiau numai a inmulți 
delele cancelariilor rusești, şi singurul respuns ce li se da, 
era că Consulul nui putea pentru un particular să deconsi- 
dereză, autoritatea Domnească, şi că Mo!do- Valahia avea un 
guvern neatărmat! Ajutat de asemene cuvinte, şi mai mult 
de tăcerea agentului Rusiei, Domnul au calcat toate institu- 
iile ţărei şi din popor au ajuns a face o gloată bună nu- mai de ai umplea lăzile cu bani, de ai zidi” palaturi, de ai face grădini, de ai lărgi şi ai lucra moşiile, o turmă, de oi in sfărşit bună de tuns păn. la singe, și căria sub aspre po- depse îi este oprit macar de a plănge, de a se jălui şi de aşi arăta pătimirilo și ranele!. | | Ocărmuirea de 14 ani a acestui vampir, care in analele. țerii mare de o potrivă, mau avut alt ţEl decăt de a'şi in- temeia puterea și avuţia, De corupţia şi sărăcia obştească, Ca să ajungă la un asemene sfărşit criminal, EL pe Cliros, ori Pau compus de creaturele sale, ori Pau defăimat, sau Pan lasat in intuneric şi neştiinţă, pentru ca să'i omoare duhov= niceasca, inriurire. Pre barbaţii cei mai vrednici şi cu mai reputaţie de virtute s'au silit ai cumpara, şi pre acei ce nu i-au patut dobăndi i-au prigonit in interesuri, i-au clevetit, le-au găsit vini inchipuite: și i-au inchis, lăsăndu-i să viseze.la dreptate şi la libertate prin Monastiri, lacaşuri a lui Dumnezeu prefăcute de dănsul în inchisori a tiraniei. Tincrimei i-au pus in spate toate calomniile, infăţoșindu'o ca imorală, ca nefrebnică, ca insuflețită, de sentimente primejdioase, și s'au silit de a o ţinea departe de ori ce trebi a Statului, spre a nui da macar prilej de a arata co vrea Şi ce poate. Ti- parul şi ori ce Organ a opiniei publice Pau ținut inăduşiţ ca nu cumva adevărul să iasă Ja iveală. Poporul Pau indo- bitocit, netolerănd facerea scoalelor, desființănd pre acele in- temeiete, sau isgonind. din ele ori ce doctrini naționale și luminătoare, Posturile Statului le-au incredinţat numai la acei carii nu urma altei legi decăt poroncelor sale, ticăloase
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mașini, robi ai literii, creaturi ingiosite Şi gata la toate măr- 

șăviile, ȘI aşa au așazat o clasă de Viurocraţi, necunoscuţi 
incă în Țară şi acărora soartă este in măinele sale, căci în 
tot timpul poate să-i triimată la. Ocnă sau 'la spinzurătoare, 
şi din aceşti ticăloşi impodobiţi cu ranguri și cu decoraţii, 
au alcătuit Adunarea Obştească, ce este menită a representa 
“Ţara. Spioneria au organisat'o pe o treaptă iualtă, ca parte 
importantă a, administrației Statului, “şi au introdus'o pănă 
şi iu sinul familiilor, spre a putea afla toate tainele, spre 
au se folosi de-toate slăbiciunele, şi a aţița în toate clasele 
intriga, ura şi corupţia. li bine, pre un asemene om, carele 
pentru veci au necinstit Protecţia, Rusia ni Pau dat de o- 
cărmuitor, şi cu toate strigătele poporului, cu toate dovezile 
a nelegiuirelor sale cunoscute de toată Europa, de mai mult 
de 14 ani îl ţine Domn. Și să nu. zică Rusia că ca nu știe 

„despre aceste ticăloșii: Adunările Obşteşti sau ales cu şti- 

rea Consulilor, boierii s'au inchis şi sau surgunit sub ochii 
lor, răzeşii sau desbracat de moșiile lor, ţaranii sau incar- 

cat cu beilicuri oprite d6 Reglement, casele publice s'au pra- 

dat de Măria Sa, toate aceste sau făcut în ființa agenţilor 
Rusiei, toate aceste li s'au aratat cu degetul. Patru-spre-zece 

ani Moldova sa jăluit, au răbdat şi au aşteptat in zadar 

zioa dreptăţei. Cancelariile Consulaturilor de Iași și de Bu- 

cureşti, a ambasadei de. la Constantinopoli, a ministeriului 

de la San-Petersburg, sunt pline de petiţiile, memoarele, şi 

protestaţiile Moldovenilor, și la toațe aceste li s'au respuns 

cu cea mai indiferentă tăcere, tăcere de care Domnul s'au 

folosit, căci îi era o incuragiare ca să urmeze in drumul tras, 

"Protecţia Rusiei dar in toată această indelungată vreme au 

fost dată persoanei lui Mihail Sturza, şi abuzurilor sale, car 

nu “Ţării, ear nu legilor! j 3 

| Insă cănd după 14 ani de durere, de rabdare, de la- 

crimi, Moldova cu atăta mai mult își simţi nenorocita soartii, 

cu căt mai mult văza pe cele-lalte popoare a Europei, pre 

chiar fraţii din Bucovina, reformăndu-și institațiile şi dăn- 

du-și altele potrivite cu veacul şi cu nevoinţele lor, cănd zic 

şi Moldova își rădică glasul, atunci Mihail Sturza se folosi 

de prileju, spre a arata că pe lingă toate celelalte viciuri, _
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avea și acela de a fi crud. Pacinica manifestaţie din 28 Mart 
avu loc. Nu se cerea decăt stricta păzire a reglementului 
căt de defectuos şi de antinațional este, și. prin urmare a 
adunare obștească legiuit aleasă, ca prin aceasta să se 
poată desființa fără sgomot și struncinare abusurile sub care 
geme ţara, şi a se opera tot odată şi reformele ce sunt nea- 
parate pentru fericirea ei. Sturza se folosi de nota comtelui 
de Neselrode din 15 Mart cătră dl. de Cotzebue' prin care 
se arata Domnilor, Moldo-Valahiei vroinţa mărirei sale Im- 
paratului Nicolai, ca. ei să oprească cu energie ori-ce miş- 
care revoluționară din principate ; şi -agiutat de o asemenea, 
împărătească voinţă, el dintr'o manifestaţie făcută numai în 
contra abusurilor sale, inchipui o revoluţie ” de principii, . şi 
ca un tigru ne impacat îşi resbuna strașnie asupra duşma- 
nilor sei politici. Sturza bătu, legă, inchise pre acci ce .ce- 
vreau numai păzirea unei legi solemnel jurată de cl Ja în- 
tronarea sa, și in ființa General-Consulului Rusiei. — Țrei-. 
spre-zece tineri ca revoltanți fură: deportaţi peste Dunărea, 
nejudecaţi, ca şi cănd in Moldova n'ar fi fost legi, _tribuna- 
luri şi inchisori !.. car depeşa ministrului rusesc fu imprăş- 
tiată, in publice ca măngăiere pentru acei bătuţi, surguniţi, şi 
deportaţi. o SE . 

Veni Generalul Duhamel, comisarul AM. Sale Impăratu.- 
Iui Nicolai, trimis spre a sprijini ordinul legal, Acest ordin sa sprijinit intracest fel că, pentru că am indrăsnit numai a ne jălui comisarului Suzeranului Țerei despre ticăloşiile Domnului, un nou număr din cei mai insemnaţi boieri s'au văzut arestaţi pe la moşie, ca pricinuitori do scandal ; şi Mi- „Nail Sturza intărit de agiutorul moral ce'i trimisese Măriea Sa Imparatul Nicolai, şi-au indoit asprimele și abuzurile.!. Şi. pentru că fraţii noştri din Țara Romăneasci expuşi la acele nenorociri, jertfe a aceluiaşi rău, nu le mai putură rabda, şi se sculară in contra pricinei lui, 0 armie rusască au în- trat îi Moldova ; şi pe lăngă toate biciurile de care. am fost loviți, locustele, seceta, epizotia, holera, crisa comer- cială, cruda ocărmuire a Domnului, noi acei mai răbdători. suntem „osăndiţi unui nou biciu, aceluia, de a ave 0 ocupaţie militară; şi de a pregăti hrană pentru acei ce pregătesc fore
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sân acea arnte de af pate, cout de Zile de 
pect cătră persoane şi cătră pari, te egalitate ȘI ce 10S- 

măi inainte declaraţie țara, A Dus ae i vezut ? Liri a » dec ara sau pus in stare de resboiu. Pro- 
prietăţile Sau făcut prada oştirilor, şi a creaturilor Domnești 
însărcinate cu: indestularea lor, hambarele sau spart ; semă- 
năturile incă, necoapte s'au luat de pe cămpuri iu putere, Şi 
sărăcia obştească, s'a făcut izvor de bogăţie pentru căţi-va „ti- 
căloşi ! Persuanele nau fost mai bine respectate; boierii, 
unii închiși sau puși in ferc, alţii siliţi de aşi părăsi casele 
prefăcute in casarmii sau spitaluri, şi- de a fugi peste hotar, 
Locuitorii săteni cu sila smulşi de la cămpeșştile lor indelet- 
niciri şi luaţi la beilicuri și podvezi pentru slujba armiei 
Rosieneşti! Nici Arhiereii, nici clerul, carii ar fi trebuit să 
fie respectaţi de cătră representantul şi armia Imparatului 
ortodoes mau scapat terorismului obştesc. Mitropolitul... -Mol- 
dova știe ce sfărșit au avut. Un alt arhiereu este silit săși 
părăsiască patria. Preoţii se inchid pe la cazarmii, Vlădica 
de Roman să răpește din Episcopia Sa şi nejudecat inchis in 
Monastirea Soveja, (unde poate acum își sfărşeşte zilele) in con- 
tra art. 413 din acel Regulament, pe care Rusia cu armele 
vroieşte al pastra, articol care lămurit rosteşte că: la in- 
tămplare de politicească greşală, care sunt aceste: cănd vor 
intărta resvrătire cu tulburarea norodului, şi cănd se vor im- 
potrivi la poroncele Domnului, acele legiuite și cunoscute de 

„obşteasca adunare, pe temeiul pravilelor şi a regulamentului, 
la o aşa intămplare comitetul cercetătorilor numitelor invi- 
novăţiri, se va alcătii de doi-spre-zece Arhierei din ambele 
principaturi și de doi-spre-zece boieri din acei mai cu ipo- 
lipsis aleşi de cătră obşteasca adunare. Şi raportul Comite- 

tului de cercetarea mai sus zisă de cunoscuta vinovăţie se 

va, inchiea pe mulţimea glasurilor, se. va întări de cătră Dom- 

nul şi sc va triimete la Patriarhul spre catarisire cete. Nici 

“una din aceste inchezășluiri nu sau păzit, nici pentru Epis- 

copul de Roman, nici pentru alte feţe duhovnicești asemenea 

pedepsite. Și aşa biserica ortodoesă a lui Hristos, in Arhie- 

reii și preoții cei mai vrednici de cinste, este batjocorită de 

cătră un Domn fără de cuget, sprijinit de comisari şi armia 

Imparatului ortodocs ! 4,
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i cănd Moldovenii văzindu'şi jertfele de un veac uşi 
de rău resplătite, adecă: că protecţia Rusiei de la 1774, și pănă 
la 1828, au fost numai nominală, ear de la 1834, și pănă 
acum au slujit numai abusurilor lui Mihail Sturza, au ince- 
put a cerceta izvorul răului, şi suindu-se de la efect la causă, 
cu durere şi adăncă durere sau incredinţat, că toată pricina 
nenorocirei ţerii şi a lor este protecția lusici, falşată in 
principiul şi in aplicaţia sa; atunci spre cumplită pedeapsă, 
pentru o asemene intristătoare descoperire, făcută de o nație 
batjocerită in toate driturile, in toate legele, in toate simpa- 
tiile sale, contele de Neselrode au impărtășit Europei de-: 
peşa sa din 19 Iulie trecut, care deosebinduse de toate ma- 
nifesturile, proclamaţiile și făgăduinţele făcute Romănilor 
de Rusia, intrun period de mai mult de una sută ani, a- 
dună asupra capului nostru ocara, invinovățirele cele mai 
ridicole, un nămol de aserţii și de pretenţii unele mai ne- 
drepte decăt altele, și ne contestă chiar aceia ce Rusia nu 
ne-a dat și prin urmare, cu drept nu ne poate lua, adică: 
cesistenţa noastră politică, driturile ce le păstrăm de la capi- 
tulaţiele strămoșilor noştri cătră Pârta Otomană —drituri toate 
inființate cănd Rusia incă nu "cunoştea macar hotarele noastre 
— da, incă să ne protege, — şi in sfărșit chiar naționalitatea. 
noastră, chiar numele nostru de Romăni! a 

Insă, ce trebuie să ne măngăie, este că depeșa conte- 
lui de Neselrode, strică mai mult Rusiei de căt nouă Romă: 
nilor; ca “i oboră pentru veci influenta ce pănă acum au 
ecsersat in Orient numai prin simpatiile ce au ştiut a'şi pă- 
stra intre popoarele creştine Supuse Porţei Otomane, simpa- 
tii care in mare parte au fost. pricina -biruinţelor ei asupra 
Turciei. Las că cu o rană nevindecată ea jigueşte pentru - 
tot-dea-una inima romănilor,—dar' apoi 'şi instrăinează şi pre 
toate cele-lalte popoare coreligionare. O voi fraţii noştri în 
dureri și in nădejde, voi Bulgarilor, voi Rumelioţilor, voi toţi 
acei cari, ca noi cu pustierea ţerilor voastre, și cu sângele, 
averea şi truda voastră, in toate campaniile trecute, aţi fost impreună cu noi piedestalul pre care Rusia "Şi-au întemeiat 
colosala putere, cu care ea astăzi se slugeşte spre a ne im- pila, ascultați ce măngăiere pentru cele drecute, ce speranță
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pentru cele viitoare vă dă Rusia: „Dacă, Romănii, zice a- 
cest act, in numele unei inchipuie naţionalităţi, a căia ori- 
gină se perde in intunericul timpurilor se vor dispărți de 
Turcia (o dispărţire la care Romănii nici nu găndesc) atunci 
in puterea aceluiași princip supt inriurirea aceleiaşi dorinţă, 
in curând şi Bulgaria, Rumelia şi toate ncamurile de limbă 
deoschită din care Imperia Otomană se compune, vor pretinde 
asemenea a se emancipa“ cete. cte. Aşa dar chiar cănd Tu- 
cia astăzi ar vroi, şi ar socoti că, este de folosul şi intere- 
sul scu. insuşi ca să vă deie și vouă ca și nouă niște insti- 
tuții mai liberale, o organizaţie mai naţională, potrivită ma- 
rilor şi dreptelor. principiuri ale epocei noastre, Rusia orto- 
docsă, acea care se zice protectoara voastră ca şi a noastră, 
cu armele in mănă va opri pe Turcia să fie dreaptă, gene- 
roasă, liberală cu voi şi cu noi, zicănd că aceasta ar jigni 
driturile sale, interesele sale, cinstea sa, şi că siguranța, sa 
cere ca noi să fim in veci nenorociţi. Voi dar cari maicre- 
deţi incă in ajutorul Rusiei, pilduiţi-vă de protecţia ce ea ne dă 
nouă Romănilor, şi apoi mai nădujduiți dacă puteţi! Vedeţi 
căte imputări, căte invinovățiri, căte aserţii, unele mai nea- 
divărate de căt altele, adună această depeşă asupra capului 
nostru. Am vroit, ni se zice, noi Moldovenii, să ucidem pre 
Domnul Mihail Sturza, ca şi cănd ar fi intre noi o ființă 
destul de ticăloasă, .care să yreie si'şi păngăriască . mănele 
intrun sănge aşa. de spureat, sau ca şi cănd un popor intreg 

poate să fie respunzetor pentru fapta unui desperat, Ne im- 

pută că avem emisari in Basarabia, și că vroim să revoltăm 

această provinţie in contra Rusiei, noi acei -cari prin noi 

singuri nu ne putem apara, noi acei cari pentru chiar interese 

de avere şi de familie nu.putem strabate in acea ţară erme- 

tic inchisă şi in care—chiemăm mărturia guvernatorului de 

acolo şi a consulatelor rosieneşti—defiăm pre ori şi cine să 

“ne dovediască că au găsit. macar umbra unui propagandist 

romiănesc. - Ne părăște inaintea Europei că vroim a consti- 

tai sub numele de regatul Daco-romăn un nou stat dispăr- 

“fit şi neatărnat, la formația căruia chiemăn pre frații n0- 

tri din Bucovina din Transilvania și din Basarabia, ca şi 

cănd Moldova şi ţara Romănească, ce nuwși pot apara chiar
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pământul lor însuși, chiar, puţinele dreptăţi ce le-au remas 
incă necalcate, ar-fi in stare și ar putea să facă, nebunia de 
a se pune do-o-dată în resboiu cu Austria, cu Ungaria Și cu 

Rusia, şi toate aceste spre a reconstitui veehia Dacie ! O in- 
vinovăţire atăt de ridicolă care mar merita să vie deo la un guvern, ce poronceşte la şase-zeti de milioane de oameni, şi 
are peste un “milion de baionete! Şi după toate aceste inu- 
putări uuele mai de ris de căt altele, apoi depeșa ne contestă 
şi chiar aceia ce lusia nu ne-a dat, şi nici poate prin ur- 
mare lua, ne contestă driturile care le avem de lu strămoșii 
noștri, ne contestă naționalitatea care avem de la Dumnezeu, 
o naţionalitate de opt milioane de romiăni, pre care v avem 
de opt-spre-zece veacuri, şi care au resistat tuturor vifori= 
lor ce au trecut peste ţerile: noastre inta'această lungime de 
timp. Noi avem drit să ne numim romăni şi nici nu tre- 
Duie să cerem să ni se respecteze naționalitatea, acei . cari 
in veacul de mijloc sub guvernele şi domnii noștri, am fost valul creștinătății, in contra islamismului, noi a cărora pă- m&nt este un păm&nt de moaşteni, pentru că fieşte care par- mac din el este adăpat cu săngele mucenicilor morţi pentru lege și patrie, noi care in vreme de patru veacuri am dat lumei pildele cele mai strălucite de curagiu şi de patriotism, cari am fost avangarda creştinătăţii, şi cu săngele nostru am contribuit la păstrarea civilisaţiei curopene.: Astăzi în e- poca invierii celor. mai slabe naționalități, noi mavem rit să proclamăm naționalitatea noastră de români cu care ne-au cunoscut veacurile. trecute. Noi n'am fost nimică, noi ma- vem istorie, noi n'avem ţară, noi n'avem drituri; căci tot ce suntem, și cea mai mare parte a folosurilor asigurate patriei noastre le suntem datovi protectiei bine-voitoare a Rusiei, ca și cănd inaintea cei intăi veniri a Ruşilor în ţerile noa- stre inaintea tractatului de Ja Rainardji și acelor următoare, noi nam fi avut capitulațiile noastre, noi mam fi avu dri- turi respectate de Turcia, noi mam f avut Domni mult mai naţionali de căt acei de astăzi, guverne mult mai neatărnate de căt acele de acum,—libere numai cu numele—ca, cănd religia noastră ar fi fost prigonită, ca cănd moşiile noastre nu le-ar fi stăpănit strămoşii noștri, și legele noastre nu S'ar f
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făcut in pământul nostru. Toate aceste dovedite prin istorie, toate 
„„aceste de o cunoștință obştească mau fost, și Rusia singură: 

ne-au dat tot!... Ea au isgonit paşii din ţerile noastre, ea au- 
risip t gemiile inalțate in locul bisericilur noastre, ea ne-au 
dat dritul să ne-stăpănim moșiile pănă atunce în mănile Tur- 
cilor, ca in Serbia şi Grecia, ca au isgonit Alcoranul din le- 
gislația noastră; ca ne-au. dat in sfărșit o patrie Şi un gu- 
„Vern naţional, şi de aceia Rusia ne declarează astăzi că : Mol- 
dova şi Valahia sunt numai miște curate și simple provinții - 
care au de înplinit atăt cătriă puterea suzerană căt şi cătră 
puterea protectriță îndatoriri positive, de la care ele nu pot 
a se sustrage fără mai înminte invoire a ambelor Curți. Și 
după toate aceste, Rusia ne declară că noi nu avem macar drit 
de a năzui la acea luropă, pentru acăria religie și civilisa- 
ție strămoşii noștri au: vârsat atătea, părăie de săngo, la a- 
cea Europă, care in mai multe rănduri ne au cunoscut ce- 
sistența ca staturi, şi dritul de ţeri autonome. Chestiile Li- 
banului și a Egiptului san. putut  hotări de cătră puterile 
Liuropei; numai pentru noi popor creştin și asuprit, Europa 
nu poate să interveneze nici în numele omenirei, nici în pu- 
terea- dreptăţilor sale şi a noastre;. și aceasta pentru că: 
(ractatele încheiate. ntre înalta Poartă și Rusia, nau nimică 
comun la transacțiile pe temeiul cărora este intemeiet dritul 
public a Europei; că driturile Rusiei sunt intemeiete in O- 

_mient pe tractaturi care în Occident nu ecsistă, și că după 
aceste tractaturi numai Tuvcia și Rusia au dritul de a 7e- 

gula condiția” ambelor provinţii a Moldovei și u Valahiei ! 

Și pentru că asemenea, invinovăţiri departe de tot a- 

devărul, pentru că asemene teorii contrare cu ori ce drit a 

gințelor, cu tractatele noastre cu Poarta Otomană, cu chiar 

traetatele. ce Rusia are incheicte cu 'Tureia, pentru că ase- 

menea pretenți: de autoritate esclusivă asupra soartei noas- 

tre— pretenţii contrarie dritului omnipotent al Europei,—nu 

ne plac, pentru că avem de datorie națională de ale ros- 

pinge, pentru că ar fi a ue osindi singuri la o sinucidere 

politică, dacă, dinaintea Europei vam protesta in contra lor, 

Rusia prin depeşa su incheie a ue face ingraţi, pe noi Ro- 

„mănii cari cu inşesita pustiere a ţerilor noastre, cu săngele



nostru, cu sărăcia familiilor noastre, cu primejduirea țărei 
„şi a driturilor noastre, cu perderea Bucovinei: şi a Besara- 
biei, am slujit. Rusiei şi am ajutat'o in toate -campaniele sale 
ca să'și sporească, pământul, puterea, şi influența ! : Noi cari 
Rusiei nu suntem datori decăt cu o slabă şi mică restituie 
a driturilor ce am pierdut din pricina credinţei noastre că- 

otră densa, ici îi suntem ingraţi şi uităm că: Rusiei suntem 
datori cu bine facerile poziţiei de astăzi. * Aceasta, poate să 
fic, insă lăsăm lumei să judece, dacă se poate zice că po- 
ziţia, noastră de astăzi ne infăţoșează, ceva 'bine-faceri! Dacă 
dar Romănii sunt ingraţi cătră Rusia, apoi ce este ca cătră 
noi, ca care spre -răsplătirea indelungatelor noastre dovezi 
„de credinţă şi crudelor noastre jertfe nu ne-au dat decăt o 
protecţie ce in veacul. trecut au fost o iluzie, și in veacul 
acesta un jug nesuferit? Recunoștinţa este un sentiment ce 
nu Sc poronceşte, ce. nu se poate. cere-cu sila de la un in- 
divid, și cu căt mai puţin incă de lao nație.  Recunoştin- 
ță dar nu vom pute ave nici-o dată pentru acea putere ca 
re cu numele de ocrotitoare ne ţine. in: lanţuri, care sub bra- 
țul său de fer ne apasă intr'atăta in căt ne inăduşă, care 
ne apără numai abuzurile, care ne contestă “chiar driturile 
ce nu le avem de la dănsa, şi pre care ca numai ni le-au 
inchizășluit, . care” în Valahia - amerinţă să intrebuinţeze ar- 
mele in contra tinerei libertăţi, carin Moldova, sub impără- 
teştile sale vulturi, umbreşte o fiară atăţ de spurcată ca Mi- hail. Sturza ! Sa _ Poporul romăn nu este ingrat ; el pururea au plătit in- 

„zecit -binele ce i s'a făcut, istoria o dovedeşte.  Recunoştin- 
ță— poporul Romăn poate dar simți, insă numai pentru a- cea nație care "şi-ar intrebuinţa influenţa şi armele spre a- părarea ncatărnărei, libertăţei și driturilor. sale, pentru ca sub scutul acestora să poată ajunge la acea bună stare şi la acea disvoltare materială și intelectuală la care este şi cl chiemat Numai pentru 0 asemene nație dieaptă şi adevărat protectoară poate dar poporul romăn să aibă recunoştinţă. Dacă dar Rusia doreşte să merite şi să dobindească din partea Romănilur acest simţimânt, continească, apăsătoarea şi machiavelica politică, ce de la 1832 mai ales păzeşte cătrii 

- .



noi ; şi. nu mai facă din tractatele sale o puute pe care tra- 
ge principatele de sub suveranitatea, nominală a Sultanului, 
sub adevărata suveranitate a Țarului.  Intr'această stare de 
lucruri care este dovedită prin 16 ani de practică, prin ar- 
bitrara amestecare a Gâneralilor şi a. Consulilor ruseşti in 
„toate trebile din lăuntru a principatelor, prin punerea tri- 
mişilor turceşti inti”o poziţie cu totul secundară şi nebagată 
in samă, Romănii au toată dreptatea a, se lepăda de o pro- 
tecție, a căria Rusia, este cea dintăi care i-au denaturat prin- 
cipiul; căci dacă ar urma de a suferi mai mult o asemene 
protecţie, ci n'ar face decăt a schimba un jug mai uşor in 
„contra altuia mult mai greu. Politiceşte, cum au zis foarte: 
bine redactorul gazetei de Transilvania, am sta cu o aseme- 
ne ocrotire mult mai rou, decăt am fost cu o sută de ani. 
mai "nainte, și cu atăta mai mult că Turcia-aceea pre care 
părinții noştri pururea a jertft'o Rusiei, sc arată astăzi: cu 
mult mai drâaptă și mai marinimoasă decăt această de pe 
urmă putere căria am făcut atăte şi atăte indelungate și 
săngeroase, slujbe. Şi dacă mai avem a ne mai teme de un 
despotism negreşit, că nu este de acel care ne-ar veni de 
la Constantinopol! | a 

Principiul protectoratului rusesc este numai de a apara 
principatele in contra pericolelor - ce le-ar veni din partea 
Turciei, este numai de a indatori pe această din urmă pu- 
tere să păzească driturile Romănilor. Oficial AȘA Singură 
Rusia, şi-au cunoscut natura protecţiei. In adevăr, cănd prin 
tractatul de Kainardjik, Rosia “și-au mijlocit dritul de a in- 
terveni prin ministrii sei in favorul principatelor la inalta 
Poartă, mau fost aceasta nnmai spre a stavila apasarea Tur- 

cici ?2—Cănd prin tractatul de Akerman, Rusia, au cerut ca 

Domnii să fie pastraţi o cptaetie şi să poată liber ocăr- 

imui cele din lăuntru a țerilor lor, mau fost iarăși spre a 

departa abuzurile. Turciei şi amestecarea ci în administraţia 
principatelor ? . Când prin tractatele „de: Adrianopol şi de 
Petersburg au indatorit pe Poartă să recunoascil Reglemen- 

tul făcut in timpul guvernului rusienesc n a fost aceasta ia- 

răş numai ca să mijlocească în numele principatelor de la 

Turcia intărirea acestor legi fundamentale, zugrăvite ca ex-
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presia vroinţelor și “lucrărilor celor mai intăi locuitori a ță- rilor romăneşti, și rin urmare intemeiete pe driturile de autonomie a acestora și inchizăsluite de Rusia, Acesta este tot rolul protectoratului ; căci nicăiri in aceste tractate nu i sc vede prefăcut principiul și aplicaţia, nicăiri nu sc ros- feşte că el arc să se schimbe in suveranitate, nicăiri nu se hotăreşte, ca aceea ce nu este certat 'T'urciei Suzerane,—a do- că de a se amesteca in trebile din lăuntru a principatelor, și de a călca prin urmare capitulaţiile lor, este crtat Rusiei numai, garanta acestora. Li bine, ce pănă acum cabinetul de San-Petersburg au făcut numai oficial numai be hârtie, facă-o astăzi Și in faptă, fie adevărat Protector !  Rominii au dovedit indestul de viderat că ci nu pot fi fericiţi cu Regle mentul, și că simţesc trebuința de a'și da alte instituții mai naționale, mai drepte mai potrivite cu secolul și cu nevoile lor Da- teriale și intelectuale. La intămplare cănd Turcia sar refu- za—in contra capitulațiilor—să recunoască Domănilor dritul de a'și da aceste instituţii, Rusia, implincască-și datoria de 

ocrotitoare, puc la mijloc puternica sa mijlocire, şi siloască 
pe Curtea Suzerană Să respecteze driturile de autonomie a- 
le Romănilor. Far nu cănd Poarta nu cere mai bine de 
căt ca Principatele să fi6 libere, puternice Și fericite, — căci 
aceasta este şi interesul Scu — Rusia cu puterea baionetelor 

„sale să o oprească - do a fi dreaptă şi liberală, și ca culme 
a nedreptăţei, apoi să declare inaintea Europei, că, este pen- 
tru dănsa chestie de rituri, chestie de cinste, chestie de în- 
lcrese Politice, ca Romănii să fie disbracaţi de driturile, de 
autonomia, de naționalitatea, de chiar existența lor, şi că ci 
in veci să fie nenorociţi! Ș'apoi mai pretinde incă şi recu- 
noştință 1... 

| Rusia au inchizăşluit fericirea Principatelor, zice rostit 
tractatul de Adrianopoli. Fericirea unui DOpor este iusă nu- 
mai in bună starea sa materiali, morală și intelectuală, A- 
ceasta ne lipseşte de tot; spre'a o dobăndi avem trebuinţă 
de o bună legislaţie şi. da o bună administraţie. Cam dar le 
vom putea avea, dacă nu ne va ş ortat să ne dăm institu - 
țiile ce ni le pot 'progăti ? Reformele insă ce atăt Valahia 
căt şi Moldova doresc, şi de care mai inainte am dat v scur-
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tă privire, sunt curat pământești, pentru că au orisina lor in pământul nostru, și măntuitoare pentru că sunt drepte pentru toţi. Ele asemene nu jignesc pro nime, nici in cele din afară, nici in ceie. din lăuntra. In cele din afară, Ro- mănii “chiar să Vreic, mar putea să fie apăsători. In cele din lăuntru, prin aceste instituţii, ci nu pretind nici de cum de a injosi clasele cele inalte, —precurn oareși-care duşman a Dinelui ar vroi să inşele opinia publică—ce - numai de a rădica clasele cele apasate. Nimine prin aceste imbunătățiri nu se poate afla jignit, decăt acei cari in interesul Statului privesc numai interesul lor, decăt acei cari esploatează, ne- norocirea şi sărăcia poporului, spre fericirea și imbogăţirea, lor in parte. . Noule imbunătăţiri o mai adăogim incă odată nau alt țel decăt dea Dune dreptatea in locul privilegiului, dragostea; în locul urci intre deoscbitele clase, și obștiasca, maulțnmire și. fericire in locul obșteștei intristări și nenoro- ciri, ce domneşte astăzi de la o margine a principatelor la ceca-l-altă, . 
Inalta Poartă au cunoscut atăt de bine nc-apărata ne- voic a imbunătăţirei stiărei politice, materiale şi intelectuale a Romănilor, incăt de mult Şi inainte chiar ca aceștia săși fi exprimat dorinţele lor, ca şa rostit Dunele sale plecări și "via dorință ce are de a vedea lărgită sfera libertăţei şi a neatărnărei lor, intrun chip potrivit cu cpoca noastră, şi cu insuși interesul “Turciei: „Nu ar fi vrednică de epoca in care vieţuim, urmează a zice acelaş jurnal de Constan- tinopol pre care Pam citat mai Sus, şi conform cu tendința, liberală ce să manifestează pretutindene intrun chip așa, “de viderat, ca libertatea individuală să fie mai bine inchezăş- luită; ca, starea țeranilor să fie imbunătăţită atăt cătră pro- prictari căt şi cătră guvern, incepăud cu oborirea bocreseu- lui ; ca să se hotărască roforma scoalelor spre a se priimi in cle poporul ce zace in neștiință ; ca să se ocupe cu c- ducaţia morală a clerului; ca miniștrii să aibă o libertate de acţie mai mare, Spre a intemeia, responsabilitatea lor ; ca censura să fie: oborătă; ca debataţiile judetiare să fie publi- ce; ca să se introducă imbunătăţiri in proceduri şi in sis- temul penal; ca corupția slujbaşilor să, fie de nu nivicită,
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ce ar fi greu, dar macar restrănsa pre căt cu putință; casă 
se așeze o bancă Naţională in interesul comerciuiui şi a in- 
dustriei, etc.? Cine ar putea să se găsească. jignit cu a- ceste măsuri și cu multe altele ce este de prisosde ale a- rata ? Negreșit că nu generalitatea moldovenilor! Ele din 
protivă ar fi pentru dănşii un izvor de bună-stare, de vred- nicie și mai ales de orănduială, căci cu căt egalitatea și dreptatea se statornicesc intre toate Clasele unui stat, cu atăta . să sporesc și elementele muuljemirei și sigurantici. ge- nerale. Popoarele in  Moldo-Romănia - sunt insctate mai mult decăt in ori ce altă epocă, de vreduicie, de libertate și “de bună-stare, şi in viele lor dorinți cătră o mai bună soar- tă, ele sunt incuragiate de catră isprăvile marelor mișcări a, Iuropei, pe care le simţesc prin un fel de electricitate a cărora conductori . sunţ pretutindene, deşi nevăzuţi.  Lucrănd aŞa, principatele n'ar face decăt a intrebuinţa driturile ce le au din constituţiile ce “li sau dat pentru graduala lor dis- „voltare, și a se conforma la spiritul “tractatelor speciale a Curţelor Suzerană şi Protectriţa, care mau şi nu pot ave in- tenţii improtiva,  fericirei principatelor. Ele nu vreu decăt aceea ce vroesc guvernele rezonabile: Unirea in libertate, o răndueală in propășire. - Această indoită condiţie să se implinească in reformele ce sunţ de făcut, și nimine va a- vea a se teme că ar găsi din partea Curţilor, un refuz de ajutor, şi incă mai puţin acturi care ar fi de natură de a impiedeca marşa pacinică şi legală a acestor țări. * O ispită de trei luni in Valahia, și de şase luni mai ales in Moldova — cu toată uricioasa şi ticăloasa ocărmuire a Domnului Sturza, care! pre ori ce alt popor Par fi adus. la actele cele mai desperate, — au dovedit indestul că Bo-: mănii ințeleg foarte bine posiţia lor, şi că simţesc că ci nu pot ajunge la vedobindirea driturilor lor, decăt prin mijloa- cele cele mai pacinice, şi priu o strânsă, impreună ințelegere „Cu Turcia. Rominii nu doresc nimica mai mult decăt -acele ce videm cuprinse in rândurile de mai sus, A reintemeia re- laţiile lor cu Poarta Otomană in spiritul capitulațiilor lor recunoscute şi de Rusia, a departa” din ocărmuirea din lii- untru vri-ce influență streină, primejdioasă şi ilegală, potrivit 

.
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autonomiei lor asigurată, prin aceleaşi capitulaţii, a'şi da toa- te imbunătățirile materiale şi intelectuale, de care simţesc că ţara lor are neapărată nevoie, a uni amăndoue principa- . tele spre a scăpa de îndoitele şi însărcinătoarele cheltueli a ținerei a doi Domni, a două ministerii, a doue administrații și a doue ştaburi a oştirei, şi tot odată a scăpa poate prin aceasta şi de doue isvoare de. corupţie, o Unire care este dictată 'atăt de vederat prin aceeași origină, limbă, obiceiuri şi interese, incăt ea este incuviinţată de insuşi acel Reglo- ment, pre care Rusia cu armele in mănă, îl sprijineşte : ceată 
dorințele, eată, cererile Romănilor. A le refuza aceste refor-. 
me, ai sili să se ţie .de starea lucrurilor de astăzi, de insti- 
tuţiile nedrepte şi eterogene carei impilează, este a vroi ai 
aduce intrun nojan de nenorotiri, şi ai arunca intro pră- 
pastie de discordii civile, de. revoluţie, și de anarhie; căci, 
istoria lumei au dovedit prin mai multe lecţii cumplite la 
ce mijloace de desnădăjduire popoarele aleargă, spre a'şi a- 
'răta şi aşi indestula novoințele, cind li se pune piedecă de 
ale dobăndi pe o cale liniştită şi pacinică. ! 

Dacă dar Rusia in adevăr și fără, făţărie vroieşte feri- 
cirea principatelor, nu mai opriască cu brațui seu de fer no- 
bila hotărire a Turciei de a fi dreaptă şi generoasă, şi nu 
mai calce driturile Romănilor, ea care ar trebui să fio cea 
dintăi să le sprijinească. Bunul Imparat. Ferdinand al Aus- 
triei au inchiezășluit fraţilor noştri Romini-Bucovineni şi 
Transilvăueni naționalitatea lor, autonomia provincială, şi toa- 
te driturile constituționale, menite de a inalța la rang de 
nație şi de oameni liberi. Cum dar noi Moldovenii şi Mun- 
tenii putem să fim mulţămiţi de soarta noastră, noi acei in- 

"genunchiaţi sub toate abuzurile și asupririle din lăuntru Şi 
din afară ? Cum putem să fim recunăscători Rusiei, ca care 
ne contestă autonomia, ce au fost cea intăi condiţie a ca- 
pitulaţiilor noastre cu Inalta Poartă, ca care îşi atribuc, dri- 
tul de a nec impune “legi, şi de a hotări toate-cele din lă- 
untru ale noastre, şi după toate „aceste ne contestă ehiar 
istoria, ca cu aceasta să piără şi aducerea amințe a jertfe- 
lor ce i-am făcut, ne contestă chiar naționalitatea,” a căria 
bază istorică nau exiistut nici odată, v naționalitate închi-



"de Romăni cu un trecut 
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puită a căric origini să pierde in intunericul timpilor, 
așa zice depeșa Comtelui Neselrode, și așa șepte milioane 

de opt-spre-zece veacuri, cu o is- torie atăt de strălucită, şi care arată lumei luptele indelun- 
gate ce au ţinut și păraiele de singe ce an varsat pentru creștinătate şi civilisaţie, cu niște Darbaţi ca Mirce, ca Hu- niad, cu Stefan, ca Mihai și cu atăte alte nume mari ce au contribuit la chiar luminarea Dusici, .şi aşa, aceste şepte mi- lioane de oameni ce vorbese aceiași limbă, ce au aceiaşi o- rigină, acoiaşi istorie, aceliași obiceiuri, nu sunt nație nici tre- buic să reclame respect pentru naționalitatea, romăncască, as- tăzi cănd videm cele mai slabe, mai ncinsemnate și mai a- dormi'e naţionalităţi desteptăndu-se din letargie la căldura veacului al noue-spre-zecelea, ca nişte flori ec din mijlocul omătului se deschid la, razele soarelui de primavară. Nu așa au fost insă tonul manifesturilor trecute, nu a- șa” au fost cuprinsul făsăduințelor ce de cătră Monarhii Ru- Sici Teaterina II, Pavel, Alexandru şi insuși Majestatea . sa, Imparatul Neculai TI sau dat Romănilor, atunci cănd aceştia să provoca să se scoale in contra Înaltei Porţi, in contra Agarinenilov și Diiginilor şi să jerifească ţara, vicața și a- verea lor, spre a ajuta la sporul armelor pravostavnice ] ) Şi oare cu perderea Bucovinei și a Basarabiei, cu primejdui- „rea ţerilor noastre de a fi prefăcute in 'pașalicuri, cu com- promiterea driturilor noastre, cu păraele de singe vărsate in campaniile “Lurcești, cu înșesită - pustiore a pământului nos- tru, toate acestea, intămplate numai din pricina credinţei şi a jertfirei părinţilor noștri pentru: Rosia, oare in numele sfintei dreptăţi, - în numele lui Dumnezeu şi a aceiaşi legi care ne este comună cu Rosia, nu suntem indrituiţi să cerem de la Maicstatea Sa Imparatul Nicolai realisarea atător so- lenale tăgăduinți, date de atăța Auguşti monarhi, şi impli- mrea acei fericiri inchiziășluite nvuă prin tractatul de Adria- napol, și prin chiar impărăteasca parolă, cuprinsă in vosti- tul manifest din Scptemvrie 1829 (2). Sau trebue să ne in: (1) Vezi “manifestarile imparaţilor și generalilor ruseşti adresate Romănilor . 
_ “la deschiderea a tiește-căruia resboiu în contra Turciei. " - 
(2) Recomendam cetitorilor şi barbaţilor ce se ocupă cu istoria noas- tră naţională „studiul istorie asupra Politicei ruse în cestiunea Ori-
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, 
, doim de o parolă atăţ de inaltă? Noi ştim insă că Auto- cratorii Rusici pururea au ținut să păstreze ineredirea po- poarelor in' inaltul lor cuvănt, ca la cespresia a ori ce drep- tăți şi a ori ce legi in Imperia lor. homănii cu fală ÎŞi a- duc incă aminte de parola dată asemene unui Moldovan de cel mai mare 'Monarh a] Rusiei, lui Dimitrie Cantemir de cătră, Petru-Cel-Mare, carele la indemnarea ce i.se licea de a fi: necredineios făgăduinţei făcută unui Domn ce şi-au vândut ara pentru dânsul, şi de al da in mănele 'Lurcilor, au respuus aceste nemuritoare cuviute, vrednice de a figura in litere de aur in Cabinetele tuturor Suveranilor, » Voiu da mai Dine tot pămătul ce se întinde pănă la Kasl:, că îmi va vemănea încă nădejdea de al redobândi ; dar perdevea parolei mele aş mai pule-o ind epta. Nici nu pot să Jăn- “desc de a o calca şi dea da pre un principe ce “şi au pă- răsit Domnia pentru dragostea mea. Noi avem al nostru de căt cinstea, a lipsi cinstei, ar fi a conteni de a fi Imparat! Cu durere am cetit depeşa Cabinetului Rosienese din 

  

entului“ ce s'a, publicat în 1877 d. F, Nartens, profesor la Universi- tatea din St.-Petersburg şi membru al Institutului de drept interna- țional din Belgia. In acest studiu ce face menţiune de scrisoarea Comtelui Capodistrias adresati Imphratului Neculai în zioa de 183—30 Mart 1828. Celebrul acest diplomat rus. devenit preşedintele Grecici „„Yegenerate, esprimă prin acea scrisoare planul seu in. reconstruirea politică a peninsulei Balcanilor. După acest mare patriot gvec, Im- periul otoman din Europa, trebue se fie inlocuit prin cinci state dea doua ordine. In capul acestor cinci state, figura, Ducatul sau Regatul Daciei, formatidin provinciile danubiene, adecă Moldova și Valahia ; veneau, a- poi, Regatul Serbiei, conipus din Bulgaria, Serbia şi Bosnia; Tracia și Macedonia ;. Epirul; Grecia regenerata. După, planul „patriotului grec, Constantinopolul trebuea se ilevină „0 politie liberă“ şi centrul Confederaţiunei care lega, pe toate aceste cinci state a peninsulei balcanice. Această confederaţiune trebuea, se fie vepresentată la Con- stantinopoli prin un Congres. — Tot în studiul acesta al eminentului profesor de la Universitatea de St.-Petersburg, găsim conrenţiunea secretă incheiată in 1833 la Miichengractz intre Rusia şi Austria, Printrun articol separat şi secret ambele cabinete Imperiale se lea- gă de a lucra în înţelegere și întrun perfect spirit de. solidari- tate pentru tot ce priveşie -sta iirea nouei ordine de lucruri, desti- nate a înlocui ordinea de lucruri care esistă astăzi —Lorimer, profesor de drept internaţional de la Universitatea, din Edimburg propune se “facă din Constantinopole o politie internațională, scaun al unui guver- nămănt internaţional a căruea misiune se fie de a protege toate in- "teresile legitime angajate in cestiunea, Orientului a impiedeca” ca dărămăturile Imperiului ottoman se nu devină prada unor apetitari ile- gitime,
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19 Iulie, Carc, ca grozava inscripție ce Dante punc pe por- țile iadului ne zice: 
Lasciate ogni speranza o voi centrate aqui. “Cu adăncă. durere am fost siliți să respingem invinovă- țirele sale, şi sii refuzăm nedreptele aserții. Insă noi Domă- nii Suntem pe calca cinstei. şi a dreptății; o sfântă lege ne indatoreşte ca să nu lăsăm să se inrădăcineze in opinia pu- blică niște fulşe imputări, nişte Dretențiuni de drituri fatale conservaţiei noastre de nație liberă, și numelui nostru is- toric. Noi nu ne temem de adivăr; și de aceea curat şi tare „ne aratăm durerile şi apasarea la care cu despreţul dritului sințelor suntem osăndiți de cătră o putere străină căreia nam făcut decăt bine. Depeşa din 19 Iulie așază nişte: prin- cipiuri, disvăleşte niște tcorii de drituri cu totul deosebite de limbagiul ce Rusia au ţinut pănă acum in trecutele sale manifesturi şi tractaturi, Şi o armie - au intraţ in principate Spre a punein practică nouele drituri a Protectoratului. In- tr'o asemene tristă impregiurare, Rominii S'ar fi sinucis po- liticește dacă n'ar f rădicat glasul lor a protesta in contra nepilduitului abuz de putere, supt care naționalitatea Și 0c- sistența lor ca Stat, se amerinţă de a se cotropi. Rusia pu- ternică prin milionul seu de baionete s'au adresat guverne- lor și publicului Europei. Romănii tari numai de bunul lor drept au indoită, datorie de a se indrepta cătră acest mare „tribunal al lumei, și de a reclama dreapta sa hotărăre intre »Tăric* și intre » Drit, “ intre „asupritor“ şi „aSupriți.“ Romănii au adevărul și dreptatea in partea lor, unul și alta doredite prin chiar mărturisirele Rusiei cuprinse in toate manifestu- rile, proclamaţiile Și făgăduințele sale date părinţilor lor in- tr'un veac ŞI jumatate, Dumnezeu și oamenii să judece. fap- tele noastre, și apoi să ne osindiască dacă ne socoate de 

crimă indrăznirea că ne apărăm driturile naţionale! Noi insă inaintea Europei intregi protestăm in contra a ori ce. asu- Piri ce Sar face patriei noastre din partea Rusiei şi fără 
frică declarăm, că noj Du cunoaștem Rusiei dritu] de a ho- 
tibi despre soarta noastră, „Prin rabdarea şi tăcerea, noastră 
0 nu putem să lăsăm in. intuneric dreptăţile ferei noastre ;
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și de nu am isprăvi alti ceva, dar macar istorici să vroim 
să păstrăm gloria naţionalităţii noastre! 

In tot casul bun sau rău, să nu ne desnădăjduim insă ; 
să avem credința în viitorul nostru ! O nație asupra, căria 
au trecut Huni, Goţi, Avari, Vandali şi alte atăte seminţii 
streine, o nație care opt-spre-zece veacuri -cu toate atacurile 
timpului, cu toate năvălirile barbarilor au resistat şi s'au 
ținut pănă astăzi, o nație de şapte milioane de lomăni, nu 
este cu putinţă, ca să, fie osindită de cătri providenţă să 
peară tocmai astăzi in “secolul naționalităților“ (1). Nu- 
mai Să avem vrednicie, statornicie, şi unire. Să nu ne 

descurajăm mai ales de relele timpuri, de nourii: trecă- 
tori ce se pot ivi pe orizonul ţerelor noastre. Pentru popoare, 
ca şi pentru iudivide, suferinţile nu sunt tot-deauna per- 
dute; adese ele sunt menite de a le întări energia, de ale 
spori rivna, de a le forma caracterul. Prin urmare, prin băr- 
băţia noastră in nenorocire, să ne arătăm! vrednici de ferici- 
rea şi de libertatea ce Tatul Cel de Sus, de la intemeierea 
lumei au pregătit tuturor popoarelor, şi care prin urmare, cu- 
rănd sau tărziu trebue să vie şi Romănilor, Să găndim că 
acest nume „strălucit ce Pam moștenit de la stăpănitorii Lu- 
mei, ne impune mari datorii, şi prin urmare, ori cum să ne 

(1) Secolul in care trăim se'mi fie certat de a'l numi „secolul nedreptă- 
țilon.” Când priveşte cineva faptele intămplate de Ja inceputul veâ- 

cului acestuea, şi pănă în zioa de astăzi, nu poate să nui intipă- 

rească bine în minte portretul cc ilustrul scriitoriu Lamennais Pa fă- 

cut despre diplomaţie, portret care, după cum observă Laurent, este 

şi astăzi: adesea, ori expresiunea esactă a realităţei. Iată cum se es- 

primă în această privință Lamenuis:, Diplomaţia este sacerdociul 

interesului. Ea are done obiecte principale : a'şi face bine sie însăși, 
şi reu altuea. Ca o naţiune se ruineze, spre esemplu, pe alta, chiar cănd 

ca war găsi in această ruină nici un profit direct, totuşi ea, căştigă 

cel puţin o superioritate relativă de avuţie, prin urmare de putere. 

Diplomatul trebueste, deci, se fie lipsit şi desbracat de scrupulile datoriei. 

Funcţiunele sale se mărginesc intr'una singură,acea „de a înșela“. Și cănd 

el tace, şi ciind vorbeşte, și cănd afirmă, strigă insinucază sau sfătueşte, di- 

Jomatul w'are alt scop de căt de „a minţi. Discursurile sale, tăcerea sa, 

gura sa, gestul seu, desmerdările sale, supărările ca şi mănia sa, totul în 

diplomat este o minciună.“ 

Malți pot videa in aceste cuvinte o adivărată satiră ; mulți, inse, 

cu istoria in mănă pot se demonstreze că Lamennais wa fost alătu- 

rea de adevăr cănd ne face descrierea de mai sus, dar ne oprim în 

 oeu.„de teamă să nu indispunem pe unele din Statele cele mari ce au 

pretenţiunea de a sta în capul civilisaţiunei Omenirei intregi.



fic. Cartea norocului, să trăim și Să murim Romăni, aducău- du-ne aminte de marea indatorire și de frumoasa fizăduință, ce pe patul scu de moarte ne-au lasat Ştefan Ce] mare ; „Dacă dusmanul vostru Var prescrie condiții ruşinătoare, „lunci mai bine murifi prin sabia lui de căt sei fiți pri- „vitori împilării și ticăloșie: erei Ioustre? Dumneţieul pui- 
„Pinfilor coștri însă se cu indura de deucrinarle slugeluy scale, 
»şi ca scula dintre voi pre cineva, carele vu șes curiiși 
„Pe urmașii voştri în libertatea și Duterca de mai hainute J* 
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