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„Acel 'care se. încearcă a judecă fiinţa unui .om, caută: mai. întâiu:
a-l pune față în faţă cu datoriile cele mari și imprescriptibile către
sine însuș, către aproapele său și către: organismul. societății ome-:
nești. Numai cunoscând astfel pe individ, se .poate „judecă, dacă el
a fost capabil să ajute poporul din care:face paite şi statul căruia;
el aparține, a-l înaintă spre progres sau a-l: împinge spre: scădere.
-. In genere

se. poate. zice

pentru

indivizi :ca:şi

pentru, popoare

şi

state, că, cel;care stă pe loce în scădere. Numai,
cei .cari muncesc .
cu credință și cu dragoste muncă grea și conștientă
pot păși înainte,: .
și nu se înneacă în valurile mării vicții,. totdeauna,: în mișcare Și.
foarte, des furtunoasă.

Pentru

acel-care

-

i...

se încearcă a scrie

Istoria Univorsală, e do. ne-.

voie să, cunoască. starea, prezentă a. omenirii în. comparaţie :cu tim-:

purile
voltarea

trecute, stabilind progresele
generală

sau vegresele.e popoarelor 1în des-

a omenirii.

Istoria. unui. popor, sau

a unui

stat consistă

în a-i: cunoaşte. tre:

cutul, pentru a-i înțelege prezentul, aruncând privirile spre.viitor.i:
„ Privirea spre trecut ne arată, dacă în comparaţie cu prezentul.
statul și poporul au adaos sau au. pierdut; din:.ființa, lor. Privirea
spre viitor are -a ne arătă, dacă acest viitor. poate fi aşezat și bine.
asigurat spre 'a se desvoltă şi progresă în mod. normal iîn- toate di-: .
recțiunilo. activităţii. omenești.
. .
ae
Analele A. R.—Tom.
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Punctul de plecare al prezentului este pentru un
om individua:
atea lui bună ori rea, caro dă putinţa unei influenţe
morale sau
pernicioase asupra semenilor lui,
,
Prezentul unui stat și al unui popor nu poate [i o dată,
oarecare,

o zi sau un an; ci cuprinde o perioadă: mai lungă.

Aceasta se în-

fățișează în mod. plastic, ca, un podiș mai înalt,de
pe caro. putem
privi —.de-o parte spre o câmpie adeseori devastat
ă— şi de altă
parte spre dealuri mănoase și munți: înalți; împăduriţi,
cari asigură,

prosperitatea, și bogăţia pentru toți.
”

..

Pentru România perioada prezentului ocupă aproape o
jumătate de
secol. Ea este perioada Renașterii noastre naționale ca popor
și ca, stat.
Perioada Renașterii pentru noi se află între timpul, în care
amândouă Principatele Române erau amenințate a-și pierdo
ființa lor
ca stat și timpul în care această ființă a luat un trup real
și definitiv.
Anul 1821 e caracterizat, prin sfârșitul Domniilor Fanarioţilor
și

anul: 1866

prin“ fundarea

și organizarea

Domniei

Regelui

Carol

I.

La începutul perioadei de Renaștere am putut aruncă cu
spaimă
ochii noștri spre trecutul. care ne apăsă și ne striviă.
La mijlocul
acestei. perioade, : mai ales în anii 1848 și 1857, ne-am încordat
toate
puterile și. ne-am dat toate silințele . pentru a eși din suferinţe
și

dureri seculare. In fine în anul 1866

că am ajuns:a
dependent, a fi
European și a
recunoscută de

am putut răsuflă, constatând.

-aveă o. ființă durabilă, a fi în realitate un Stat inun factor constant al liniștii și al păcii în Orientul
ocupă astfel între nații și state o existonță proprie,
lumea întreagă.

In 1848 mișcarea a fost scurtă, In Moldova, ea'a avut un carac-

ter mai domol și a fost repede innăbușită.
însă, cele -trei luni din Iunic în. Septemvrie
în toate clasele poporului.

In 'Ţeava-Româncască
au lăsat urme adânci
|

In 1857 mișcarea a fost sistematic, organizată prin Divanurile ad-hoc
din Iași și din București, chemate de Tratatul de Paris: din
1856 a

rosti. dorințele poporultii
: din : Moldova și din Valahia asupra viito=
rului: său așezământ ca stat, In luptele grele și mari co
s'au: desfășurat atunci pentru'ca poporul întreg să-și rostească în
toată libertatea, dorințele salo, -s'a: închegat și organizat. o genoraţiune
“de birbâţi inimoși, muncitori și: vrednici, cari au condus lupta de
regenerare

cu o cunoștință limpede a țelului de ajuns,
cu-o claritate pătrun-
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1.

3

zătoare,
a situațiunii interne și externe; Divanurile zul-hoc :pot fi
considerate ca laboratoriul doginatie și tehnic al Renaşterii României.
N

*

i

Cu toate aceste un actor foarte impor tnt de reuşită peiteu această.
muncă înălțătoare a fost fără, îndocală : timpul prielnic în cave ca.

s'a dosăvârșit, Și aumumne timpul unei mari munci a, popoarelor lunii,
spre a da un nou avânt mersului neamului omenesc.
Inainte «de Tratatul :de Paiis din 30 Mastio: 1856, numea întreagă.
de. dincolo şi «de dincoace «dle Uceanul Atlantic -a fost, v timp de
trei pătrare de secol, adânc sguduită „prin oveniincntă-. “poiize și:

răsboinice,
„Aceste
ltică,

|

De

ovenimento. au

şi anume.

|

pus în vedere

organizaoa

societăţii

o idee nouă morală
omenești” în

state

și po-

pe

baza:

principiilor «dle egalitate a tuturor cetăţenilor, de libort ate a tuturor
și de frăţietate a oamenilor.
- . :
pm
să
o
Dincolo de Oceanul Atlantic, în America -dle Nord, împulsiunea, a
fost dată de fruntași din Anglia, de Puritani, cari au dus peste
mare cea mai aspră aplicare a “principiilor mon alei ereștinești. -Nouu;
organizare sa desăvârșit însă numai în urma unei: îndehingato' crize
răsboinice, în care au fost învăluiți Americanii, E anglezii şi Te ancozii,
și Sa realizat sub conducerea: nemuritorului George VVashington,!
inconjurat: de o lume
nouci 'creațiuni.
. --

de bărbaţi „devotați! cu „înima, și: cu
:
Ei

sufletul
ia

"Dincoace «le Oceanul “Atlantis o rovoluţio violentă a: răsturnat în!
Franţa o veche monarhie, în care Șotul Statul
/ guvernă
ui
«după

principiul. celui

vinte
— «Statul
mină

mai

sunt

aspru

absolutism,

Eu». Impăratul

violențele, dând liber ciws

exprimat

Napoleon

geniului său

prin

răsboinic; iînsă gloria.

amalci ftanceze nu puteă înlocui idea cea nouă,
în spiritul popoarelor. *
:
!
De
“Dorinţa

popoarelor nu: eră: îndeplinită

vestitele cu-

I s'a încercat a do=:
care pătrunseso!
!

numai prin o

liniste menită:

cel mult a vindecă. raele produse prin distrugeri şi desfiinițări ma-!
teriale. De accea dispoziţiunile Congresului de. Vienă din - 1815: nu
au putut: contribui a -liniști lumea prin restaurarea - vechei stări de:

lucruri și înființarea, do
„cari biruiau.

state. nouă

după

voința și interesele” color

"Popoarele. cereau; ca, „ ideile cole nouă să iea tiup' şi sullet, spre
a se puteă asigură progresul și domnia dreptății în lăunteul fiecă-"
rui

stat,

precum

și în dreptul

ginţilor.

4

o

DIMITRIE A, STURDZA

a

270

Aceste tendințe nu-agitau numai mintea oamenilor gânditori, ci
“și popoarele. : Rezultatul produs a fost o frământare intornă a po-:
poarelor, care împingeă tot mai mult, să se ţie scamă de deosobirile

și

necesităţile

naţionale,

popoare oprite a so dosvoltă
puse «e dominaţiunea altora,

și

do dorinţa

tuturor a do a nu [i unele

și a progresă, din

cauza

piedecilor

Această siluațiune, ÎncurvGcală, apăsă
mai “imediat Iţalia, care se
întățișă atuncica o aglomoraţio de state vechi și nouă, cari îm:
piedecau națiunea în desvoltarea ci normală, culturală și economică.
Acela simţimânt a început curând a. neliniști și Gormania, unde
eră mai greu a ațlă o soluţiune practică,

Neliniștea a crescut pe nesimţite pretutindeni, mai al6s însă în
Orientul luropean. Congresul de Viena „in 1815 a ocazionat gruparea statelor mari curopeane într'un fel de Areopag, care trebuiă
să apere și să îmbunătăţească soarta popoarelor celor slabe,. guvernate de tendinţe, cari tot mai mult se depărtau de condiţiunile
ce prinsese ri ădăcini lănci în vicaţa socială și politică a omenirii.
Statele curopeane. bine organizate, ca şi popoarele lor, erau Împiedecate

a aveă 'cu

Imperiul

Otoman

velaţiunile internaţionale nor-

male obișnuite între dlânsele; căci în "Purcia, organizarea (lespotică,
a Statului eră înăsprită, vezervându-se. toate depturilo cetățenești
în favoarea unui popor răsboinie și relgiunii acestuia.
„Această, situațiune a alus o mare turbutaro între . Puterile, cari
formau Areopagul European, cămuia i se impuncă, din ce în co mai
mult, a află, căile și mijloacele pentru
a ajunge a impune acest, progres

şi Orientului. "European.

După multe încercări fără vezultato,. s'au produs dive reinţe atăt
de însemnate, încât a, izbucnit un mare răsboiu curopean — Răsboiul
Crimeei, — care a avut do, rezultat. final Tratatul de Paris din
30 Martie 1836.
Inprejurări extraordinare caracterizează acest. timp de turburare.
Problema, eră de a, introduce Imperiul Otoman în aroopagul statolor
europeane. Pentru a izbuti eră neapărat a-l înduplecă să proclame
însuș programul reformelor necesare, care să-l apropie de luropa.
Anglia și Franţa au încheiat atunci cu. Imperiul Otoman o alianță
văshoinică, spre a-l scăpă de o impunere. unilaterală. Aceste teci
state mari unite au mai tras în partea lor Sardinia, stat mic, pri-.
mindu-l în situațiune egală cu dânsele, atât în timpul “ăshoiului,
cât și la incheierea păcii., Austria și Prusia au stat în așteptare, cu

:
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se va: dosfășură - lupta «co so

Sevastopolului.

DIR

Sub asemenea auspicii s'a deschis Conguesul dela. Paris în 25
Povruarie, 1856, și s'a subscris în, fine, Tratatul de . pace din +30
Martio: 1856- de Suveranii Angliei, Austriei, Franciei, Prusiei, Rusiei,
pc ti
Sardiniei. și "P urcici. pie
îi
pia

Această

pace

sp

în mai multe

putinţa

la state

pa,

e caracterizată, prin o nouă cvoluţiune a popoarelor.

Se vecunoșteă, . îndreptăţiveca, națiunilor
siate

!

state,

«de a „se uni

mari și -„compacte,
înta” un

insă „sfă-:

singur stat; so da,

mici de a se-uni și formă un, stat mai. Maro, mai

ales dacă populaţiunea acestor state. mici avoă acelaș ; început și
nume, acecaș limbă, roligic, istorie și civilizație, aceleași. legi, instituțiuni. și obieciuri, prezentând asttel o mai lună organizare. de,
putere ca. Staut Și «le „progres general.
pe

Intâiul pas pentu a roaliză această ovoluiţiune |-au făcut Italienii,
sub impulsiunea, Regelui Victor limanuel al Sawdiniei, încunjurat de
bărbaţi” de stat devotați patriei lov."
In momentul când Anglia, constrânsă de împrejurări, so găsi ne-'
voită să facă Sardinici propuneri de a'luâ parto la, “Răshoiul Crimeci, Ministrul de lixterne— Generalul Dabor mila — comunică, în 3
Decemvrie 1854, Ministrului Angliei la Turin— James Hudson —
puograma acestei alianţe în următoarea notă, olicială:
- «Guvernul Sardiniei nu poate, în nici o împrejurare, să: împrumute sol-!
«daţii săi unui alt stat. Armata noastră este compusă do: cetățeni - trași la
sorți, cărora nu li se poate cere a-și jertfi viaţa | decât pentru a servi ţerii
lor; prin urmare nici o parte. a armatei noastre nu poate li pusă în serviă
„ciul unei alte Puteri.

«Trupele noastre nu pot luă parte la săsboiul din Orient, decât în calitate.
de trupe aliate: este dar indispensabil ca un 'Tratat de alianță ofensivă Şi
defensivă să fie încheiat între Puterile occidentale și Sardinia.
«Acest Tratat trebue să fie de natură a asigură înteresele. materi iale „Și
morale ale Regelui și ale ţerii;, trebue ca guvernul. să „poată. arătă naţiunii,

că jertele ce i se impun sunt cu prisos răsplătite prin foloasele co i se dau.
„ «Cabinetul se grăbeşte“a declară, că el nu înţelege: a formulă în Tratat
foloase materiale, cari: ar da totdeauna” învoelii aparenţa unei vânzări a'

celui mai preţios sânge al concetățenilor săi.

[E deci” datoria

guvernului a

G
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obţineă o dovadă ovideniă de consideraţiunea, de cure cl se bucură pe lângă
cele două mari Puteri. Guvernul Sardiniei în nici un caz nu poate sacrilică
demnitatea, onoarea și viitorul patriei sale».
|

Acest program s'a voalizat prin Convonţiuneu, militară dintro F rana,
Anglia, şi Sau dinia, semnată la 'Purin în 26 Ianuarie 1855 de Ducele
«le “Cuicho, James Iludson și Comitele de Cavour, Cele 6 antivole
„sale acostoi Convenţiuni glăsuese astfel:
"cdri. 1:— Maiestatea Sa Regele Sardiniei va da pentru trebuinţele răshoiutlui un corp de armată de 15.000 oameni, organizat în cinei brigade, formând
două divizii și o-brigadă de rezervă, sub comandamentul unui general sard.
«Ari. 2..— Indată după schimbarea ratilicaţiilor prezentei Convenţiuni, se .
va procede imediat la formarea acestui corp și la organizarea serviciilor
administrative, „pentru ca să poată

[i sata de

a li transportat

cât se „poate:

mai curând,
«ri. 2. — In executarea art. 1 al prezentei Convenţiuni, corpul de armate

a Maiestăţii Sale Regelui Sardiniei va [i compus

de

intanterie,

de

cava-

lerie şi de artilerie în proporție cu puterea sa electivă.
crt. 4. — Maiestatea sa Regele Sardiniei se leagă a. mănţineă corpul de
expediţie la cilra de 15.00 oameni, prin, trimiterea succesivă și regulată.
a trupelor necesare. pentru a-l completă.
o
«Art. 5.— Guvernul Surdiniei va îngriji plata ssoldei şi a subsistenței trupelor sale. Inaltele părţi contraotante, se vor concertă. pentru a asigură Și
a facilită armatei surde aprovizionareea magaziilor sale, cârt. 6. — Maiestăţile Lor Regina Regatului Unit. al Marei Britanii și al
Irlandei şi Impărâtul Francezilorggarantează integritatea Statelor Maiestăţii'
Sale Regelui Sardiniei și- se îndatorese a le apără în contra oricărui atac
în tot timpul duratei răsboiului actual».

Prin o Convenţiune dintre Anglia şi Sardinia din aceeaş zi, Anglia se îndatoreşte a înaintă Sardinioi două milioane de Livre stor-

Îin6 cu 4 procente pe an, «din cari 3 procente ca dobânzi și 1 pro„cont ca amortizare, însăecinându- -s0. Anglia cu transportul gratuit al
|
trupelorSaudiniei.
Aceste «dlouă Convenţiuni sunt legate «le Actul! de Accesiune al
Sandiniei la Convenţiunca dela, Londa, semnată de Anglia și. Franţa,

în 10 Aprilie 1854, ale cărei dispoziţiuni pr incipale
«Puterile contractante

sună, astfel:

lucrează pentru - restabilirea păcii dintre . Rusia şi

Sublima Poartă pe. baze solide şi durabile şi pentru-a garantă

Furopa

de

reînnoirea regretabilelor complicaţiuni, cari din nenorocire au. turburat pacea.
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generală. — Integritatea . Imperiului - Otoman aflându-se violată; prin. ocuparea provinciilor Moldaviei şi Valahiei şi prin alte mișcări ale armatelor
ruseşti; Anglia şi Franţa s'au concertat şi se vor concertă asupra.-mijloacelor mai nimerite pentru a liberă teritoriul Sultanului de o invaziune
străină, spre a nu se mai reînnoi complicaţiuni europeane. Aceste-puteri se
leagă dar a întreținea, după necesităţile răsboiului, apreciate în comun
acord,

forţe

suficiente

pe

pământ

și. pe

marc,

cari

se

vor

hotări, când

va

fi de nevoie, în privirea calităţii, numărului şi a destinaţiei lor. — Animate
de dorința de a mănţincă echilibrul curopean şi neurmărind. vreun scop
interesat, Inaltele Puteri contractante renunţă dinainte a trage foloase particulare din evenimentele ce sar puteă produce».
Prin

aceste

acte

Sardinia a intrat

în

Concertul Statelor mari

Eu-

ropeane, cu drepturi egale, întrun moment critic al răsboiului
Crimeei, şi a creat astfel la încheiorea, păcii O situațitine, de care
a profitat Italia mai întâiu și în urmă România.
*

Șituaţiunea generală eră foarte favorabilă pentru a asigură și a întări
o impulsiune atât de puternică, ca aceea a unui răsboiu, care pusese
în mișcare

toate puterile vii ale popoarelor și ale statelor europeane.

Noi Românii din Principatele Moldova şi Valahia stam în fruntea,
celor mici şi slabi.
Pentru a profită de această situațiune favorabilă, care rebuiă să
fie acţiunea noastră?.
Aveam a dovedi mai întâiu, că dorinţele noastre sunt naturale și
drepte, :și că stau în legătură cu tendinţele generale ce agitau: lumea.
Aveam-a arătă în urmă piedicile interne și oxtorne,- ce sar: încercă a opri libera rostire a dorințelor noastre:
.
Aveam în fine a dovedi, prin o stăruință liniștită, dar hotărită, că
suntem

un

popor, care

știe co

dorește,

precum știe a-și

expune cu

claritate. și cumpăneală. dorinţele sale.
Munca, pentru a ajunge la țelul propus a fost grea, și anevoioasă;
dar

am

dus-o

la bun: sfârşit.

Chiar

dela

început; s'au

ridicat

încer-.

cări de a înșelă, Areopagul uropean, întrebuințându-se mijloacele
cele mai ilegale pentru a falsifică și înnăbuși fără milă și fără cruțare libera rostire a cugetărilor și dorinţelor noastre, garantată prin
Tratatul de Paris din 30 Martie 1856.
- Poporul Principatelor Moldova și Valahia a fost totdeauna .conştient, că el .se trage din legiunile romane, cu cari Traian a împresurat și a cucerit Dacia, De aceea, limba, acestui popor e aceeaș
%*
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în amândouă

Principatele, și printr'insa, Sau transmis din generațiune

aceleași

în gencraţiune

legi, instituţiuni și obiceuri, cari au dat aces-

tor “două, țeri, despărțite una
de rezistenţă, care a amorţit

fost sdrobită

de

de alta în timp de secoli, acea putere
în timpuri neprielnice, . dar care nu a

A

acestea,

Tndată co noua ovoluţiune a poporului sa manifestat pretutindo“nea, eră natural ca simţimântul necesităţii Unirii politice a celor
două Principate să izbucnească și să se organizeze ca o putere națională îndreptăţită..

'Un scriitor, care călătoriă pe la finele decadei a treia a secolului
tvecut în Orientul European, a făcut. următoarele aprecieri prolețice. asupra Românilor din Principate:
„«Un popor. uitat în zilele noastre, așezat pe fruntariile Europei
și a Asiei într'o grădină frumoasă, încunjurată do o mare pustictate, — fără, putere po toritoriul său, fără “influință pe marea sa,
vasal al vecinilor săi—ar păreă a fi o nouă dovadă, pe lângă alto
multe, că apăsarea omului prin alt om este o lege a naturii Omo0nești. Acest. popor însă începe a se trezi, scuturat de necesitatea

unci vieţi naţionale. El nu ascultă
oaxdele barbare

asupra unei

de instinctul

sălbatec

care aruncă

civilizaţii, nu face decât a urmă

o miş-

care providenţială de renaștere, care a trezit și trezeşte şi alte
popoare. : Românii din Moldova şi Valahia sau
trezit ca întreaga
Europă, și această agitație este provestirea ncîndoioasă a doşteptăii
naționalităților».
Aceste

tondinţe

şi dorinţe ale Românilor

din Principate

s'au vădit

în mod ncîndoelnie îîn Regulamentul: Organic, elaborat pentru a dotă
amândouă Principatele cu îmbunătățirile. veclamate de starea, lor
înapoiată,

Dispoziţiunile Regulamentului Organie doveditoare necesităţii Unirii
sunt cuprinse în Secţiunea V și glăsuose precum. urmează:
Pentru. Moldova.

Pentru

„Principii Indigenatului şi a Conpatr ioliri ii îulre Locuitorii ambelor
,

" Prinţipaturi,

Valahia.

Inceputuri de o Unire mai de
aproape între amândouă
|

Art. 425. Inceputul, religia, obiceiurile şi” asemănarea limbii locuitorilor acestor două Prinţipaturi, ,
precum și trebuinţele “a ambelor

Prinţipaturile,

Art. 371. Inceputul,

religia, obi-

ceiurile și cea de un fel limbi a
sălășluirii locuitorilorîntr aceste două
Prinţipaturi, sunt îndestule elemen-
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Mântuitoarele
folosuri a: rodului
ce sar naște din întrunirea, acestor
două naţii sunt netăgăduite.
Blementurile întrunirii a Moldo-

Românilor se află aşezate prin acest
prin

asemănatele

administraţiei

A

care până acum s'a. fost poprit și sa
zăbovit numai după împrejurări întâmplătoare.
Şi cele urmate după dânsele bunele dobândiri, și urmările folositoare ce ar odrăsli dintr'o apropiere
a acestor două popule, nupot fi supuse la nici o îndoeală.
Inceputurile lor s'au așezat întră
cest Regulament prin cea de.un fel
clădire a temeiurilor administrative
“în amândouă 'Ţerile.

care s'a împiedecat și aîntârziat de
intâmplătoarele împrejurări.

Regulament,

|

turi- de o mai de aproape a lor Unire,

părți, cuprind din însuș descălecarea,
lor. elementurile nedespărţitei Uniri,

meiuri ale
două Ţeri.

1.

te-

acestor
|

Art. 426. Identitatea (potrivita fiinţă) a lagislaturii fiind acel mai lucrător mijloc a desăvârși o aşă morală Unire: spre aceste o comisie îm-

Dinată din ambe Prinţipaturi
se va,
închegă, care, din condicile politicești și criminaliceşti acestor două
țeri, să alcătuească. unul şi numai
singur legiuitor cuprins, încât Dom-

-

nii amânduror Prinţipaturi vor află
cu putință, unirea; şi potrivirea acei

condice, aducând întru aceasta prefacerile şi schimbările ce sar socoti
neapărate și.: sporind toate căderile
neprevăzute.

'

Art. 372. Locuitorii din amândouă

Art. 427. Locuitorii acestor “ două
Prinţipaturi se vor împărtăși! deopotrivă la toate folosurile neguţăto-

Prinţipaturile 'se vor: împărtăși de
toate folosinţele. neguţătoreşti după...

rești, după principiile așezate la Ca-

temeiurile întocmite la Capul V Ar-

pul: V-lea Articolele 152 și 104 aces-

ticolul:159 al acestui -: Regulament,
și vor. dobândi deopotrivă în fieşce

tui Regulament. Românii se vor îm-

Eparhie la al lor negoţ aceleași drepturi civile ce vor aveă și pământenii.

părtăși în Moldova. de: aceleași drep-

turi, pe cât şi Moldovenii în 'Țara-Românească. Dritul 'de a putea câştigă
averi mişcătoare și nemişcătoare este

slobod la locuitorii amândorora Prin- .
țipatelor.

aia

4

"Căderea de a dobândi într'o ţară sau
- în alta proprietăţi mișcătoare sau nemișcătoare este asemeneu dată locuitorilor din amândouă Prinţipaturile.

Art. 152. Importaţia şi exportaţia

din

în 'Țara-Românească

Moldova

şi asemenea a tuturor acelor producţiuni pământeşti, ce sar cunoaște

a fi deopotrivă

folositoare

pentru

amândoă naţiile, sunt slobode și fără
nici o plată de vamă; precum vitele

spre

şi alte producţiuni

înlesnirea

şi hrana locuitorilor.

Art. 164. ară producţiunile acele
ce pot fi vătămătoare negoţului amândoror Principaturilor, precum tre-

cerea, cârdurilor a vitelor de negoț
spre vânzare la iarmaroacele țerii
sau peste hotarele vecine și coborirea zaherelelor din. 'Țara-Româ-

nească la schelea Galaţii sunt întru
|

totul oprite.

Art. 428. Făcătorii de rele și eri-

minaliştii

Statului,

garii), precum

furişă

dintro

dezertorii

([u-

şi datornicii cari sar

ţară în alta, se vor

înturnă la locul lor, cu toate ale lor
câte ar fi luat cu sine, în 'urmarea
unor așezări. ce s'ar hotări între ambele ocârmuiri.
„Art. 429. Locuitorii sateler așe„zate pe marginea Prinţipaturilor,

“aflându-se

în trebuință

de a trece

din o parte la alta pentru
vremelnic
lucrul pământeştii economii pe Moşiile megieşite, vor fi volnici, mij-

locind numai învoirile de lucru cu
proprietarii locului şi având adeverința judeţelor sătești a locuinţei lor,
fără nici o dare sau împiedecare din
partea Ocârmuirii.

Art.

276
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Aducerea

159.

şi scoaterea

din Valahia în Moldavia ce vor face
locuitorii Valahiei şi din potrivă, a
orice fel de product al ţerii, care
se va cunoaşte că este spre folosul
amânduror noroadelor, precum vite
şi alte producturi pentru trebuinţa
cea de toate zilele a locuitorilor,
sunt slobode și nesupuse la nici un
havaiet sau vamă.

ce vor fi vătămătoare

- Laicrurile

uneia, din amândouă Prinţipaturile,
precum trecerea turmelor de vite,
pentru negoț și vânzarea lor în bâlciurile . țerii şi peste hotarele lor;
asemenea şi căratul grânelor, a să-

rii şi a stului din Moldavia în portul
Brăilei și alte schele

ale

Valahiei,

este cu totul oprită.
Făcătorii

Art. 372.

de

rele,

cri-

minalii Statului, dezertorii precum
şi datornicii ce vor scăpă dintrun

Prinţipat întraltul, să vor da înapoi

deopotrivă împreună cu toate lucrurile ce

vor luă cu

toemirile

unui

dânșii,

aşezământ

după

in-

de dare

înapoi ce se valegiui într'amândouăstăpânirile.

Art. 373. Locuitorii satelor -sălășluiţi pe hotarul acestor două ţeri

având trebuință de a trece vremel"nicește dintr'un hotar pe altul, pentru
munca săteneştii iconomii pe moşiile

învecinate, vor fi slobozi de a o face,
tocmindu-se. însă cu proprietarii acelor moşii, şi împuterniciţi cu slobozenie de voie din partea Judecătoriilor satelor, fără nici. o dare, nici

făcânduli-se

vreo

partea stăpânirii.

împiedecare

din
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Art. 430. Monedele vor aveă acelaş
curs şi acelaș preţ în âmbe Prinţipaturile, întocinai cu principiile prețurilor
aşezate la Capul Finansului art. 81.
Ar. 81. Preţul tutulor monedelor
de aur sau de argint ce vor întră
în Moldova, se va statornici după
a lor de sine curată și adevărată
„valoare, potrivit cu aceea a galbănului de Olanda, care cuprinde 60

grăunțe
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Art. 475. Monedele voraveă acelaş
"curs şi aceleaşi preţuri în amândouă
Prinţipaturile, întocmai după cuprin-

derea articolului 65.
Art. 65. Galbenii împărătești sau
olandezi să vor socoti câte 14 sfanțihi unul sau lei 31 şi jumătate,
luându-se acest preț de acum al
"galbenilor şi sfanţilor drept temeiu
nestrămutat al cursului monedelor
pentru toate daraverile ce urmează
întru cea, dinnăuntru circulalaţie a
Valahiei, după intrinseca praţuire
ce vaaveă liecare prețuire de monedă.

de aur şi %/,, grăunţe de

miglă, în preţ de 31:/,

IAȘI

lei galbinul,

sau de 14 sorocoveţi, după cursul
de astă-zi a galbănului şi a sorocovăţului. Această preţuire va, fi de
temeiu nestrămutat a cursului monedei în toate materiile și alişverișurile din lăuntru a Moldovei.

„Am alăturat faţă *n faţă textul Regulamentului Organic al Moldovei de textul Regulament.ului
Organic al Valahiei, pentru a dovedi că dorința Unirii celor două Principate cră, naturală, fiindcă
ca reiese în toată claritatea din înseși diferințele caracteristice alo
expresiunilor întrebuințate de o pante şi de alta, nu mai puţin însă
din tendința unei aplicări practicea acestei Uniri, până la o parțială unire+ vamală, și la fixarea unirii monetare pentru moncta de
aur și de argint (Galbănul olandez și Sorocovăţul austriac).
ate
=

“După Răsboiul Crimeei putinţa, Univii Moldovei și Valahiei înth”un
singur Stat a fost una din preocupaţiunile principale ale Areopagului European. Bărbaţii de Stat ai Puterilor celor mari au fost siliți de împrejurări să-i cerceteze mai de aproape necesitatea, cu-

ropeană.

|

|

i

Guvernul Franciei a cercetat Arhiva, Ministorului Afacerilor străine
din Paris, iar Guvernul Sardiniei a scruțat.și. el, întru cât Unirea
Principatelor se înfăţişează ca o necesitate pentru a, izbuti la țelul

urmărit al unităţii Italiei.

Si

n

Cercetările Guvernului Francez erau mai ușoare, și au început
imediat. Arhivele sale au scos la lumină o corespondență a unui
publicist frances — Du Bois-le-Comte— care a călătorit în Principate

.

%
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în 1834, și care arătă «Situaţiunea, politică a Principatelor Române

coşi dorinţele locuitorilor privitoare la viitorul ţerii lor». Această
>
ului
Guvern
a
respondenţă a iormat baza pe care Sa răzomat acțiune
Aa
francez.
ofi“Un extwact al acestei corespondențe a fost publicat în foaia
«Gazeta
iar
1856,
vrie
Septem
18
cială «Monitea Unâversel» din
extract
Moldovei» din 20 Septemvrie 1856 No. 75 a reprodus acel
în următoarea traducere românească:
«In momentul când viitoarea reorganizare a Principatelor DunăUnirii
rene ocupă atenţiunea. cabinetelor și când se agită cestiunea
va ceti
acestor două provincii înt”una, singură, credem că nu se
de
înainte
sorisă
a
ondenţ
coresp
fără interes extrasul următor din
aceasupra
-Comte,
Bois-le
mai bine de douăzeci de ani de d-l:Du
mult
stei combinaţiuni importante, care de atunci preocupă foarte
1831.
populaţiunea moldo-valahă. Ea are data de 17 Maiu

a limbii
«.... Cele doui Principate, unite prin comunitatea originii lor,
unească
se
să
aspiră
actuale,
politice
„lor, a istoriei lor şi a poziţiunii lor
|
întrun singur stat.
eco0
avea
vom
«Un Ministru din Moldova îmi' zicea: — Făcând unirea

ceva, mai
nomie însemnată în administraţie, forţe și mijloace mai mari și
ire
multă însemnătate în Europa și încredere în viitor. Neînsemnata împotriv

ai boierimii,
ce ar mai puteă există în contra acestei măsuri la unii membri
ate în socontract
este puternic combătută de către numeroasele căsătorii
nici o prejudecietatea. din cele două capitale. Poporul din Moldova mare

alţii a se
cată în contra acelui din Valahia: uşor se vor obicinui unii și
Român, care
consideră că fac parte din aceeaș familie, adoptând numele de
ti ar voi
Bucureş
din
Cei
este numele generic al întregii rasse dacoromane.

că capitala
ca oraşul lor să devină capitala noului stat; cei din Iași simţesc
folos. La
lor e prea aproape de Ruși pentru a se putea bucură de acest

început Domnitorul ar puteă rezidă alternativ în amândouă

capitalele, sau

[ixată
Capitala sar stabili în orașul Focșani, care e tăiat de linia de graniţă
nu
care
Dacia,
de
nume
între amândouă ţerile. Vom reluă atunci vechiul

îneste necunoscut Europei și care va deşteptă simpatii favorabile nouă,
o potrivă
cunjurându-ne de farmecul marilor amintiri istorice comune de
|
întregii noastre naţiuni.
«Idea Unirii celor două Principate întrun Mare Ducat al Daciei, nu numai
oarecare încuma rămas necunoscută Rușilor, ci a primit foarte de curând
lui
vajare din partea. lor. O instrucţiune comunicată de d-l Minziaki Comitetu

de Reforme și care trată despre dispoziţiunile şi principiile generale de sta-
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bilit în Regulament, amintiă cu tărie foloasele și urmările salutare,. cari
ar rezultă pentru amândouă Principatele din grija ce ar aveă ele-să strângă
tot mai mult legăturile cari le unesc, în chipul de u formă, cât vafi cu
putință, o singură naţiune. Unul dintre comisari, d-l Iordachi Catargiu, a luat
notă de această recomandare pentru a propune Unirea celor două provincii
sub un singur guvern. Propunerea aceasta, primită de întregul Comitet, aprobată de generalul Kisseleft și de d-l Minziali, a fost înaintată la St. Petersburg.
«Ea sa înapoiat cu invitarea de ai se da urmare și Comisiunea, tocmai se
ocupă cu redactarea ei pentru a fi propusă Curţii Imperiale şi Adunării, când

d-l Catargiu ceri, ca pentru a se înlătură orice gelozie,

prințul ce va fi pus să guverneze

să se adaugă, că

noul stat, si nu aparţină

nici uneia. din

cele trei mari puteri vecine. D-l Catargiu atribue acestei propuneri adiţionale

lăsarea în părăsire de acum înainte a proiectului de Unire. Din acest moment n'a mai fost vorba de el, sau fiindcă Rusia a recunoscut în spiritul

cu care a fost primit, o intenţiune dușmănoasă, sau fiindcă clauza ce avea
să i se adaugă, zădărniciă unele speranţe personale.
E*
ARI
«Crearea unui Mare Ducat al Daciei, care să întrunească amândouă Principatele, mi s'a părut a [i aci expresiunea dorinţei obsteşti a acestei țeri, Miam
pus în legătură la lași cu toţi oamenii cari ieau oarecare parte la afaceri
și
fără să lie provocaţi de mine, după primele cuvinte schimbate, -cu, toții
reveniau să-mi exprime această dorință şi cu toţii erau de-acord să spună,

că Moldova nu poate trăi îmbucătăţită și închisă

între vama

cesare pentru a există ca naţiune, simţesc mai puţin

nevoia

rusă, .și cea

austriacă. In Bucureşti am găsit în fundul inimilor aceeaș dorință,
dar. aci
se exprimau asupra ei cu mai multă rezervă. „Aceasta se datorește deosebirii
de caracter, precum și faptului că Valahii, cari posedă toate elementele
neUnirii, O socoteală

de interes particular îi mai face să se teamă, ca hoierii moldoveni, comparativ mai numeroși decăt ei, să nu .vină atunci să ocupe funcțiunile, ceeace

este aci un motiv de primul rând.

De

Da

«De idea Unirii celor două Principate se leagă idea. de a se încredinț
ă
domnia unui: Principe străin. Aceasta de asemenea oste o dorință;obştească,
care nu o ascund decât cei ce-și simțese interesele lor particulare
compromise prin realizarea ei şi chiar printre aceștia se găsesc. mulți . cari
se .ridică deasupra acestei consideraţiuni.
e,
m
«Tatăl meu a fost Domn și unchiul meu este acuma Domn»;
— îmi ziccă
Beizadă Ghica —, «cu toate acestea, aș face orice sacrificii pentru a procură
«ţerii mele cele două baze de existenţă, cari i-ar puteă permite să spere oare«care stabilitate:—- Unirea ambelor principate şi ridicarea unui Prinţ străin —».

«Vom primi cu lacrămi de recunoştinţă orice Prinţ străin» îmi
rele Vornic Filipescu,
RE
Si

zicea, Maa
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«In sfârşit dorința de a vedea, sau. Dacia sau chiar Principatele în actuala

lor stare, sustrase protecțiunii excluzive şi imperioase a unei simgure curţi
şi puse sub aceea a inarilor puteri europeane; această, dorinţă, manifestată încă
de mult timp, mi-a fost exprimată do asemenea și în mai multe rânduri,
atât în laşi cât şi în București, şi realizarea ei se consideră ca necesară
pentru a se completă opera de regenerare a acestei țeri».

Intormaţiunile lui Du Bois-le-Comte au fost utilizate de Guvernul
francez în corespondența sa diplomatică.
Baronul de Bourqueney, reprezentantul

Franciei

în

Conferințele

dela Viena din 1855 a avut-o de sigur sub ochii săi, precum a avut și

articolele Regulamentului Organic referitoare la Unirea Principatelor.
In

conferința

a 1V

dela

Viena din

Bourqueney a cerut a desvoltă

26 Martie 1855; Baronul de

în numele

guvernului

său câtevă

puncte de vedere, cari nu au fost luate în: consideraţie de Conferință în momentul în care sau stabilit principiile, prin a cărora
aplicare s'ar puteă asigură realizarea primei garanții privitoare la

organizarea Principatelor Moldova
Aceste

puncte

de privire

și Valahia.

sunt cuprinse în Memorandul

următor:

«După însuș textul notelor din Viena şi interpretarea ce i s'a dat lor prin
o comună

înţelegere, gândul

celor trei Cabinete

aliate a fost,

nu numai

a

sustrage teritoriul Principatelor unei influinţe care se exercită asupra lor în
mod execluziv, ci totodată de a face din ele un fel de stavilă naturală peste
care să nu mai poată păși o asemenea influinţă spre a ameninţă Imperiul
Otoman.
«Intre combinaţiunile ce se prezintă pentru a asigură Moldaviei şi Valahiei
o consistenţă şi o forţă îndestulătoare, cea dintâi ne pare a fi Unirea acelor

Principate

întrun

singur

stat. Nu e necesar a insistă

asupra

ce a făcut

natura spre a felicită această unire — asupra identităţii limbii, obiceiurilor,
a legilor și a intereselor lor. Dorinţa acestor provincii în această privire este

conform cu conveniențele guvernelor aliate: ele nu văd în fuziunea lor ad-

necurministrativă decât aplicarea unui plan, care de mulţi ani este obiectul
articolele
matelor lor preocupaţiuni, şi care a fost chiar indicat în unul din
în care
epocă
o
la
1829,
în
Rusia
de
Regulamentului lor Organic, elaborat
Imperiul
de
morală
lor
se constată în toate şilința de a desăvârși despărţirea
Otoman.

!

Ea

totul cu in«In cazul prezent, interesul Puterii Suzerane conglăsueşte în
dar de crezut
teresul general şi cu interesul celor două provincii ; și este

.
că consilierii cei mai luminaţi ai Sultanului vor fi favorabili unei combinaţiuni, care ar stabili astfel pe malul stâng al Dunărei un mare

cu
Principat
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o populaţiune de aproape 4.000.000 locuitori în locul a două Principate,
până acum prea slabe pentru a' opune o rezistinţă eficace acţiunii Rusioi.
«Aceleași consideraţiuni, cari impun dorința ca Moldavia și Valahia să fie
- întrunite sub un singur guvern, aceleaşi consideraţiuni cer ca acest guvern
să aibă toate condiţiunile de putere și de durată și un sistem apropiindu-se
cu cât se va puteă mai mult de forma monarhică, pentru a răspunde în mod
complet țelului ce se propune. O putere timpurară lasă un câmp deschis

competiţiunilor şi luptelor de partid, cari nu ar face decât a facilită reîn-

toarcerea înfluinței, pe care dorim cu toți a o depărtă. O putere pe vieaţă ar
aveă aproape aceleași inconveniente, căci dacă schimbarea persoanelor
ar fi
mai puţin frecuentă, ea n'ar suscită mai puţine competiţiuni, cari ar provocă aceleași intrigi. Istoria Principatelor nu a fost, putem zies, decât trista
experiență a acestor două moduri de guvern.
|

«Autoritatea supremă ar trebui să fie dar ereditară, ca să poată ca înde-

plini cu siguranță rolul important ce i s'ar da.
|
- «Asupra acestei cestiuni a eredității, opiniunea: Porții nu ne este cunoscută.... Poarta însă nu poate privi această concesiune ca incompatibilă cu
drepturile ei suverane și cu principiile Imperiului. Poarta nu ar aveă dar

obiecțiuni de fond în contra unei schimbări, care, de altă parte, ar îi favo-

rabilă intereselor sale de pe malul stâng al Dunărei.
«În această privire ar fi două căi de urmat. Sau s'ar mărgini pentru moment
a proclamă ereditatea conferind suveranitatea cu titlu condiţional unui Principe
din ţară, rezervându-și Poartă a apreciă într'un timp dat devotamentul și
titlurile persoanei alese. Sau s'ar adoptă o măsură, care ar fi cea mai bună,
fiindcă ar decide chiar de pe acum cestiunea, şi anume a:face un apel la

un Principe dintr'o familie domnitoare din Europa.

«Aceasta a fost combinaţiunea, la care Puterile s'au gândit pentru Grecia,
căci la epoca când au ajutat Grecia a se constitui, ele credeau că un Prin-

cipo ereditar dintr'o familie domnitoare va întări pozițiunea Greciei și a
Turciei. Puterile nu se îndoiau atunci, că Turcia ar fi dat consimțimântul

său, şi ele nu priviau că va fiimposibil, ca un Principe creștin să primească
guvernul noului Stat cu condiţiunea de a recunoaște Suveranitatea Sulta-

nului. Aceasta rezultă din Protocolul conferinței dela Londra din 21 Martie
i
1829.
«Importanţa noului Principat, prin poziţiunea sa politică şi numărul popu-

laţiunii sale, ar asigură

unei

dinastii

creştine

îndestulate şi mari foloase,

pentru ca vasalitatea să nu fie în realitate o obiecțiune decizivă» ....

După ce a'dat cetire Memorandului
de -Bourmqueney

a adăogat
— «că
,

Cabinetului de Paris, Domnul

intențiunea

sa nu esto a provocă
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cestiunilor

conţinute

în el, și

că e bine înțeles, că aceste cestiuni nu vor faco obiectul
rațiunilor Conferinţei decât cu consimțimântul Porții».

delibe-

După această declaraţie a urmat în Conferinţe o scurtă discuţiune,
consemnată în Pr otocolul al Vl-a:
«Lord John, Russell a observat, că, dacă în discuţiunea asupra, întâiei baze
a negociaţiunii nu a cuprins mai multe cestiuni precum— Unirea celor două
Principate înțrunul singur, guvernul Gospodarilor pe vieaţă sau oreditar,
oportunitatea unei reprezentaţiuni naţionale, — cauza nu a fost că importanţa
i-a scăpat din vedere. Atunci i sa părut că inițiativa propunerilor de această
natură revenii Sublimei Porţi şi că luarea ei în consideraţiune trebuiă amânată până în momentul în care Guvernul otoman ar fi în măsură a cunoaște
întreaga, cugetare a Conferinţei.
«Lord Westmoreland a aderat la opiniunea colegului său.
«Contele Buol deasemenea a opinat că iniţiativa propunerilor de această
categorie aparţine Sublimei Porţi.

«Principele Gortchacon a stabilit în: privința desvoltării întâiului punct,
că nu 'puteă să fie obligatoriu decât ce a fost parafat de d-nii Plenipotențiari, dar că alte puncte 'de vedere privitoare la cestiunea de care e vorba
pot să dea loc la discuţiune numai la timp oportun.

«Plenipotențiarul

Oloman arată, că

cestiunile

cuprinse

în Memorandul

francez interesează în mod prea direct drepturile Puterii Suzerane, pentru
ca să nu rezerve Guvernului său dreptul de inițiativă».

Aci sa, torminat

discuțiunea și

nu a luat nici o deciziune

Conferința

asupra acestui

din Viena

din 1895

punct.

+

"- Corespondenţa lui Du Bois-lo-Comto să află întrebuințată în mod
mai întins în câtevă rapoarte ale Consulului General al Franciei din
București Beclard adresate Comitelui Walewski la Paris în 1856.
Voiu cită: aci numai unul din aceste rapoarte, acela din 6: Septemvrie 1856:
„„.. In 1834 ca și în 1849 Rusia şi Turcia, prin derogaţiune dela Regulamentul Organic, în loc să lase naţiunii;insăș alegerea prințului, şi-au luat

dreptul de a-l numi ele prin o comună înţelegere.... Se

poate zice, că În

1834 Rusia şi Turcia erau speriate mai dinainte de aplicarea unui Regulament, în care se strecurase cătevă înstituţiuni liberale, şi că în 1849, expe-

983
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rienţa făcută cu acest Regulament confirmă “temerile, dacă nu ale Turciei
cu care Românii dela 1818 au simpatizat, dar cel puţin ale ' Rusiei, care
gisiă ocazia binevenită să revină asupra 'concesiunilor. sale. In sfârşitîn 1834
ca şi în 1819 lumea eră încă sub impresiunea evenimentelor din Franţa și
cabinetul din' Petersburg simţiă nevoia,de a face să prevaleze principiulde
autoritate chiar în detrimentul respectului datorat unei legi organice....
«Cred că nu pot face mai bine decât a cită, din nou corespondenţa d-lui

Du Bois-le-Comte cu Guvernul

Maiu

1831:

francez. lată ce seriă acest diplomat

«1. Regulamentul

în 17

Organic.

«Principatele Dunărene au conservat în organizația lor politică oarecari
«aparențe de guvern reprezentativ sub regimul Domnilor. Rusia denunţând
„«Buropei viciile administraţiei turcești și-a: luat îndatorirea de a o
înlocui
«cu

cevă

mai

bun.

A

«O. circulară anterioară, străină de spiritul și ideile ce domină
în acest
«moment ' cabinetul din St. Petersburg, a determinat natura, instituţi
unilor
«ce au fost date 'celor două provincii.
«Impăratul Alexandru în amestecul ideilor sale de filantropie şi ambiţiun
e,
«a invitat în mai multe rânduri şi cu multă stăruință pe boieri,
ca să-i
caducă la cunoştinţă reformele ce ar fi necesare să se întroducă,
în guver«narea, patriei lor.
|
«Mai multe scrisori scrise în acest sens de d-l de Nesselrode «boierilor cu
«gânduri bune» —aşă eră adres
— aau fost trimise în 1820 numeroşilor Va-

04/36

Dr

«lahi refugiaţi în 'Transilvania.

a

«Valahii au însărcinat cu redactarea răspunsului la aceste scrisori
pe un
«Francez,
d-l Coulin.
|
|
«D-l Coulin a cărui influenţă modestă şi muncă neobosită au contribui
t
«până acum foarte mult la stabilirea și desvoltarea nouălor instituţiuni
valahe,
«a redactat, în înțelegere cu câțivă boieri, un memoriu în care cereau
rea«nexarea la Principate a cetăților turceşti de pe malul 'stâng al Dunărei,
«restabilirea dreptului de alegere a Domnului, prelungirea autorităţi
i Dom«nilor pe tot timpul vieții lor, supraveghierea impozitelor de către
o adu«nare

permanentă,

«Când memoriul

.

d-lui

Coulin a ajuns în

mâna

Impăratului

Alexandru

)
«acesta se află la Verona. Ideile sale se schimbase.
A
«Acest plan de reforme, conceput întrun spirit care corespunde
seriso«rilor scrise în numele său anume pentru a-l provocă, i-a părut
a fi pro-

«dusul părerilor politice pe cari el le combătei în Italia.
Analele A. R.—Tom.

XXXIII.— Memoriile Secţ. Istorice,

|

2
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«EI consideră drept revoluționari pe boierii «cu gânduri bune», cărora se
«adresase d-l 'de Nesselrode; şi nu mai fu vorbă de acest plan.
«Cu toate acestea memoriul valah a fost dus la St. Petersburg şi când;
«cinci

ani în urmă,

a lost nevoie

să'se

reglementeze

soarta

Principatelor,

«Impăratul Nicolae, ocupat atunci mai mult de scopurile sale politice decât
«de spiritul popoarelor, a adoptat punctele lui principale și le-a introdus pe
cerând, Întâiu în Convenţiunea dela Ackerman, pe urmă în , Tratatul dela
«Adrianopole.
«Principiile puse în aceste tratate au servit de bază, când Rusia a trebuit
«să dea celor două Principate un sistem de guvernământ.

«Conformându-se Convenţiei dela Ackerman, Rusia a întrunit la Bucureşti

«în 1829, sub prezidenţia d-lui Minciaky, un Comitet de reforme, compus din
«două secţiuni, una valahă şi alta moldovenească. Aceste secţiuni erau în-«sărcinate

să pregătească, separat

îmbunătățirile

organice,

a căror

natură

«indică treptat-treptat precum şi dispoziţiunile principale într'o serie

se:

de in-.

«strucțiuni pe cari' guvernul rusesc le adresă consulului său.
«Lucrarea fiecărei secţiuni, trimisă la Petersburg, a fost examinată, mo«dificată, completată

şi la urmă amândouă

reunite într'o singură lucrare de

«către miniștrii imperiali, asistați de doi membri ai Comitetului, dintre cari
«unul eră actualul Domn al Moldovei, Mihail Sturdza.
«Astfel refăcută lucrarea fu prezentată spre a fi adoptată de cele două
cAdunări a Valahiei. și a Moldovei, compuse, după vechea legislaţie a țerii,
«din boieri, episcopi și deputaţii mănăstirilor.
«Notele venite dela Petersburg și avizurile generalului Kisselef au lămurit
«direcţiunile, au ușurat și câte odată au provocat și oarecari discuţii în adu-.
«nări; iar Rusiei

i sa

rezervat

totdeauna

o largă putinţă

de a interveni.

«Regulamentul de reforme 'odată adoptat, a fost pus în aplicare, fâră a
«se aşteptă ratificările şi s'au numit două nouă Adunări, una pentru Valahia,
«şi alta pentru Moldova, după modul stabilit întrînsul.
«Aceste Adunări sau ocupat numai decât să ica diferite măsuri cari ser«vese la completarea Regulamentului şi cari împreună cu el trebuiau intro«duse întrun Codice general.
«Cu toată atotputernicia Rusiei, Regulamentul şi anexele lui n'au trecut
«fără opoziţie.

«Generalul Kisseleft afost nevoit să exileze în Rusia pe Mitropolitul Va«lahiei. Boierul
«măsuri.

Văcărescu

a protestat cu tărie în Adunare

în contra acestei

-

«Am protestat, îmi spuneă el, şi am

amintit că noi

am

avut în toate

«timpurile dreptul de a ne face singuri legile. Am declarat că dacă com«patrioţii mei împărtăşesc părerile melc, nu le vom primi în nici un chip
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«dela nimeni, nici chiar din mâna, cea mai prietenoasă și mai puţin suspectă,

«nici chiar din mâna lui Dumnezeu. Că trebue să votim sub prezidenţia
«Mitropolitului și că însemneazăa ne silui. părerile exilându-se acest prelat,

«în momentul când experienţa lui ni eră mai necesară».
Aa
«Trei deputaţi valahi au refuzat în mod - hotăritor -a da consimțământul

«lor la Regulament,

«Printre Moldoveni

.

|

|

|

opoziţia a fost şi mai vie şi mai generală,
«2, Numirea

Domnilor.

. «Regulamentul Organic amintind: în această privință dispoziţiunile tra«tatelor dela Akerman și Adrianopole a sancţionat vechiul drept al: Prin«cipatelor de a-şi alege singure Domnii. Ela precizat cu o îngrijire specială
«formalităţile ce trebue observate cu ocazia acestei alegeri și a dat cele
«mai depline garanţii independenței voturilor, obligând chiar pe alegători
«să depună jurământ că nu vor ascultă de nici o influință străină,
«Dar după ce toate aceste garanţii au fost completate și stabilite,
ele
cau fost amânate pentru viitor.
|
CR
«Rusia a anunţat că pentru această singură dată Principii vor fi desem«naţi de cele două Puteri protecfoare, şi că în cecace o priveşte pe
ea în
«particular, lipsită de orice interes personal, va lăsă Sultanului numirea lor,

«Toţi s'au' simţit jigniţi de acest act de

atotputernicieși de această ge-

«nerozitate ridicolă, care cu o singură trăsătură anulă garanţiile,

«prelucrate cu atâta grijă în favoarea Principatelor.

ce au fost

«Toate privirile s'au îndreptat asupra alegerii ce se va face.
«Eră evident că această alegere a rămas în mâinile Rusiei.
«3.

Domnul Știrbei.

3

«Dacă Rusia.ar fi avut ca idee principală în alegerea Domnilor, să susțină
«şi să desvolte reformele fericite introduse de ea, i se prezintau doi 'can„«didaţi, cari erau atât prin caracterul lor cinstit, cât și prin talentele lor, cu

«totul superiori -altora şi erau departe de a afectă o opoziţie jignitoare pen«tru Rusia. Aceștia făceau parte din ministerul ce Rusia formase— d-l Știrbei

«pentru

Valahia și d-l Alecu

Ghica pentru

«Dar. Rusia cerea, înainte de toate un
«sale și garanţii
«nelor

desemnate.

!

«Ea.a crezut să găsească aceste
Sturdza.

e

mai

personal

cauzei

cari să-i asigure mănţinerea influinței sale asupra,
«4. Domnul

«Mihail

Moldova.

devotament

|

persoa- |

i
Alexandru

avantagii

Ghica.

în. d-nii. Alexandru
Pe

:

-

Ghica. şi
|
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«Cel dintâiu este un caracter cinstit. Are chiar un fel de tendinţă roman«tică, însă spiritul său este încet şi puţin desvoltat. Educaţia sa a fost necelijată și cunoștințele sale sunt foarte mărginite.
«In sfârşit— şi aceasta este trăsătura principală a caracterului său — el
«este cu atâta mai susceptibil la influințe, cu cât este mai puţin luminat
«și mai sincer doritor de a face bine. Astfel abiă numit, a consimţit să pri_«mească dela generalul Kisseleft un prim ofiţer de ordonanţă și un secretar.
5. Domnul Mihail Sturdza.

«Se bănuește că prinţul Mihail Sturdza se va mănţineă mai independent
«față de cei ce-l înconjoară. Spiritul său mai fin, mai mlădios, mai activ și
«mai pătrunzător de idei, de mai multă siguranță şi de un devotament mai
«puţin orb.
«Interesul care-l face rus, poate să se schimbe cu împrejurările. D ar Rusia
«consideră ca, o guranţie a credinţei sale întinsele proprietăți ce le are în
«Basarabia și cari, după cum îmi spuncă d-l de Stemposky, consul rus În
clași, fac din el un semi-supus».
«Intro altă depeșă din 18 Maiu 1881, d-l Du Bois-le-Comule, vorbind despre
relaţiunile sale cu persoanele principale din București, se exprimă astfel:
«Printre persoanele cu cari împrejurările m'au pus în legătură în Bucucrești, am deosebit câtevă, cari păreau a fi în poziţia de a aveă roluri prin«cipale sub regimul care începe.

1..Cei doi fraţi Ştirbei și Bibescu.
«In fruntea tuturor erau cei doi fraţi Bibescu,

despre

«de multe :ori ocazia să vorbesc E. V. în depeșile mele,

cari

am

avut mai

unul Ministru de

«Culte, celălalt al Afacerilor străine. Amândoi sunt încă foarte. tineri, amândoi
«au fost la Paris pentru completarea studiilor și s'au întors cu amintiri şi idei
«cari îi leagă de Franţa, dar având totodată şi un respect sincer pentru tot
«binele ce generalul Kisseleff l-a făcut acestei ţeri și ale cărui instrumente
«principale au fost ei, deși în fond nu aparţineau decât ţerii lor.
«In genere se crede că incontestabila superioritate, ce le-a procurat o in-

«fluenţă cu totul dominantă sub administrația, rusească,
«mene poziţiune şi sub.noul Domn.

le asigură o ase-

«Cel dintâiu dintre fraţi, d-l Stirbei, a luat numele unui bogătaș care l-a
cadoptat.
«In relaţiile mele cu' diferitele persone, caracterul d-lui Ştirbei, marea sa
cinfluenţă şi incontestabila sa superioritate asupra tuturor celorlalți membri

cai guvernului, m'au îndemnat să mă explic cu el cu mai multă libertate.
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«Aceasta am făcut-o într'o convorbire, care îndulcită şi ornată cu arta, ce
> «el posedă, mi-a stabilit situațiunea și natura acţiunii mele în fară și ma
«dispensat de orice altă explicare cu boierii».
«D-l Du Bois-le-Comte reproduceă aci chiar termenii acestei conversațiuni, și sfaturile ce a dat d-l Ştirbei erau excelente. Ele au exercitat de
sizur o oarecare influinţă asupra atitudinii lui».
*

Unirea Principatelor Moldova şi Valahia, inte un singur stat sub
domnia unui Principe ereditar dinte” o familie domnitoare europeană
pătrunsoeso în 'cercul necesităţilor politice celor mari, cu toate dificultăţile ce ea întâmpină, de câte ori se iviă o fază, nouă a, încer-:
cărilor co se făceau pentru a'0 realiză.
Sa mai dovedit încă odată, ce pot credinţa, nestrămutată îîn progresul omenirii, și răbdarea, de a aşteptă până ce acea credință se
ăţeşte în vicaţa statelor mari și putornice spre a produco rezultate
folositoare și pentru cei mici şi slabi.
Cestiunea, Unirii Principatelor Moldova, și Valahia într'un singur
Stat sub domnia oreditară a unui Principe străin a fost pusă în
mișcare, nu ca un interes al unui imperiu, ci ca un interes general
al dreptăţii și al umanităţii.
|
Această

cestiune

a avut mulți protivnici, căci ea, atingeă obiceiuri

vechi de dominațiune, cari nu se mai potriviau cu impulsiunilo date
popoarelor destinate a, trăi mai departe şi a participă și ele la
desvoltarea, pacinică a, traiului omenesc.
Cestiunea aceasta, intrase în preocupaţiunile politice necurmate ale
Impăratului Napoleon al III, ale Regelui Victor Emanuel și.„ale Comitelui de Cavour.
Ea a făcut un mare pas înainte, când Puterile cele mari ale Euvopei au fost silite de împrejurări să iea o hotărire în privirea, ei,

când s'au intrunit în Congresul de Paris în 1856 şi au somnat
din 30 Martie 1856.

Pacea

In discuţiunile ce au urmat în. acel Congres, s'au desvălit cine,
din diferite cauze mai mari sau mai mici, eră amic sau inimic.
S'a dovedit că cestiunea aceasta nu puteă fi îngropată sau înnecată, odată ce dreptatea ei eră vădită ca, o. necesitate absolută şi
imediată pentru Principatele Române ca şi pentru Italia.
Desbaterile anevoioase urmate în Congres avată aceasta în amândouă direcţiunile.
Congresul de Paris sa, întrunit în 16 Aprilie 1856. In. întâia şi

29
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Conferinţă

le:vshi,

că; Puterile iau

|

se constată de către Pre şedintele
de

bază

a negocierii

păcii
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Comitele

Wa-

propunerile

con:

somnate în Protocolul din, Viena, din 1 Fevruari6 1856, de Reoprezentanţii Franciei (Bourcquoney), Marei-Britanii (G. II. Seymour),
Austrici (Buol-Schauenstein), Rusiei (Gortsehakoff) și Turciei (Ilizam).
Acest Protocol aveă următoarea cuprindere:
«In urma primirii de către Curțile respective a celor cinci propuneri cuprinse în documentul anexat aci sub titlul de Proiect de Preliminarii, subsemnaţii, după ce l-am parafat, în conformitate cu autorizarea ce am primit
in acest scop, am convenit ca guvernele noastre să numească fiecare plenipotenţiari investiţi cu depline puteri pentru a procedă la semnarea preliininariilor de pace formale, a încheiă un armistițiu și un tratat: de pace definitiv. Numiţii plenipotenţiari se vor întruni la Paris în termen de trei săptămâni, cu: începere de astăzi, sau dacă se poate și mai curând».

Punctul

întâiu priviă Principatele

Dunărene, și glăsuiă, astfel:

« Desființarea completă a- protectoratului rusesc.

«Rusia nu va, exercită nici un drept particular sau excluziv de protecţiune
sau de: ingerință în afacerile interne ale Principatele Dunărene.:
«Principatele își vor păstră privilegiile şi imunităţile lor sub suzeranitatea
Porții şi Sultanul va.mai acordă sau confirmă acestor Principate, în înţelegere. cu Puterile contractante, o organizaţie interioară conformă cu nevoile şi dorinţele. populaţiunii.

«In. înțelegere cu puterea Suzerană Principatele vor adoptă un sistem defensiv permanent, reclamat de .situaţiunea lor geografică; nici o piedică nu
se va -pune măsurilor extraordinare de apărare ce ele vor [i nevoite să iea,

pentru a respinge orice atac. din afară.
|
«In schimbul fortărețelor şi teritoriilor ocupate de armatele aliate, Rusia
“ consimțe la o rectificare a graniţei sale dinspre Turcia Europeană. Această
graniţă rectificată în chip conform cu interesele generale, va începe din
apropierea Hotinului, va urmă linia dealurilor ce se întinde în direcţiunea

sud-estică și va încetă la lacul Salzyl. Traseul va fi definitiv. reglementat

prin Tratatul de pace și teritorul cedat va fi înapoiat
zeranităţii Porții».
.

Principatelor

In ședința a YVl-u din 8 Martie, Congresul
nerile relative la „organizareea Principatelor.

examinează

şi: Su-

propu-

«D-l Comite TValenvshi observă, că inainte. de a atinge acest punct important al negocierilor, este indispensabil să se discute o cestiune care este
predominantăși soluţiunii căreia, sunt subordonate în mod necesar lucrările

289

DIVANURILE AD-I4OC DIN IAŞI ŞI BUCUREŞTI,
i.

93

ulterioare ale Congresul
în acâas
uită privinţă. Această cestiune 'este de î
so sti, dacă Moldova și Valahia, vor fi pe viitor unite:
într'un singur principat

sau dacă vor continuă să aibă o administrație
separată. Domn

ul Primplenipotenţiar al Franciei crede, că "Unirea, celor două
provincii răspunzând unor
necesităţi scoase la lumină în urma examinării
cu atenţiune a, adeviratelor
lor interese, Congresul ar trebuisă o admită și
să o proclame.
mi
D- Primplenipotențiar
al Marei- Britanii împărtășește și sprijinește
acecaș părere, bazându-se

în special pe utilitatea și interesul, de a, se luă în

serioasă consideraţiune dorinţele.
deauna'să se “țină seamă, -

popoarelor,

de cari, spune

el, e bine 'tote i

D-l Primplenipolenţiar al: Turciei o combate,
Aali-Pașa susține că nu

trebue să se atribue acestei separaţiuni acelor două provi
ncii situaţiunea căreia
o
vorba să i se pună sfârșit; că separaţiunea, datează
din vremurile. cele

mai
vechi şi că turburarea co a domnit în Principate își are origin
ea, într'o epocă
relati

v recentă; că separaţiunea este urmarea naturală a obice
iurilor şi deprinderilor cari se deosebesc înti'o provincie și în cecâla
ltă; că unii indivizi,
influenţaţi de consideraţiuni personale, au putut formă
o părere contrarie
actualei stări de lucruri, dar că de sigur nu aceasta
este părerea populaţiunii.

D-1 Comile:de Buol, deşi nu este autorizat a discută o
cestitine pe: care
instrucţiunile sale n'au previăzut-o, crede ca și primul
plenipotenţiaral 'Turciei, că nimic n'ar justifică Unirea celor două provincii.
Populaţiunile, :zice

cl, nau fost consultate. și dacă se ţine seamă de valoa
rea ce orice aglome-

rațiune de oameni

atribue

autonomiei

sale, se poate: deduce a priori că

Moldoveniiși Valahii doresc înainte de toate si-şi conserve.

lor locale şi separate.
o
" Comitele Walewsti, ducepă
invoacă

instituţiunile

a
Ra
şi alte motive în sprijinul părerii sale,

răspunde că Congresul nu poate consultă direct
aceste populaţiuni și “că
trebue în mod necesar să se procedeze în aceas
tă privinţă pe' calea: presu-

punerilor.: Dar, zice el, toate informaţiunisunt
le de acord să arate pe Moldo'alahi ca

animați în unanimitate de dorinţa 'de a formă pe
viitoi un singur
principat. Această dorinţă se explică prin comunitatea! origin
ii și a religiunii,

precum și prin precedentele

cari au scos la lumină inconveriientele de ordin

politic și administrativ, ce rezultă din. separaţiun
e. Unirea fiind fări îndoeală

un element de prosperitate pentru cele două provincii,
răspunde obiectului”
supus solicitudinii Congresului.
a
D- Primplenipolențiar ul Aushiiei nu poate da vo dep
lin
crezar
ă e informațiunilor pe cari se bazează Primul plenipotenţiar
al Franciei. El socoteşte de altfel,că părerea Primului plenipotenţiar al
Turciei, care e în mai

bună poziţiune decât oricare alt membru

al «Congresului,

pentru a. puteă

apreciă adevăratele nevoi și dorinţe ale populaţiun
ilor, merită a fi: luatăîn
:k
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de toate sunt ângadeosebită considerare; că de .altă' parte. Puterile “înainte
o

însemnă să li se aducă
jate să mănţină privilegiile Principatelor şi că ar'
rânse'să se contopească
gravă lovitură, dacă „cele două “provinciiar fi const
de a se adgii este acela,
la olaltă, deoarece cel dintâiu dintre aceste privile
ui în"
constit
seva
ce
după
şi
ministră separat. El adaoge că mai târziu.
organ
ca
t
regula
mod
în
Principate o înstituţiune, care să poată fi considerată
dacă
inţă,
cunoşt
în perfectă
legitiin al dorințelor ţerii, se: va putea procedă
vă „trebui, la unirea celor două provincii.:
otenţiar al. Austriei,
D-1 Bavon' de Bourgueney răspunde primului Plenip
, zice el, sunt -că
erilor
negoci
că nu-i poate împărtăși apreciarea. Bazele
şi că Sultanul, în
lor,
ăţile
Principatele îşi: vor conservă privilegiileşi imunit

zaţiune interioară
unire. cu. aliaţii” sti, le va acordă” sau - confirmă o' organi
am înţeles deci la Viena,
conformă cu nevoile și dorinţele populaţiunilor. Noi
asupra

și. grija de -a se sfătui
să. rezervăm Sultanului şi aliaţilor săi,. dreptul
e, ţinând seamă de dopopoar
măsurilor” potrivite a asigură fericirea -acestor
din anul trecut, un act, care
rinţele lor. lar Francia a depus, în conferințele
atunci 'nu sa ridicat de: nicăiri
a pus cestiunea pe terenul discuţiei şi de
le ce ne fac să credem
nici-o manifestare, care să poată slăbi informaţiuni
cii întrun singur Principat.
că Moldo-Valahii doresc unirea celor două provin

în scop de a stabili că
_D-4 Primplenipotențiar 'al Sardiniei. aminteşte,
acă privință este anterioară împrejurărilor

dorinţa 'populaţiunilor în aceast
c.a prejudecat cestiunea,
tuale, că un articol din Regulamentul Organi
a. Principatelor.
scriindîn acest act principiul unirii eventuale

;"A4ali-Paşa susţine, că articolul citat de d-l Comite
interpretat în acest sens.
D-l Comite

Orloff declară că plenipotenţiarii

in-

Cavour nu poate fi

Rusiei, având: putinţa de a

proiectul de unire, căci
apreciă nevoile şi dorinţele Principatelor, sprijinesc
|
|

va ajută la prosperitatea provinciilor.

Faţă de declaraţiunea

făcută de. Aati-Paşa, că plenipotenţiarii Turciei nu

teren şi plenipotenţiarii Austriei
sunt autorizaţi să urmeze discuţia pe acest
amânată pentru o altă şedinţă,
- fiind: şi ei fără instrucțiuni; cestiunea este
-

dela curţile lor.
pentru a le da putinţa să primească instrucţiuni

de Bourqueney face darea

n
„In şedinţa a VIII-a din 12 Martie, d-l Baro

de seamă despre

lucrarea,

comisiunii,

care în ultima şedinţă a. fost Însăr-

cinată să pregătească textul articolelor
a
ţiunea: viitoare -a Principatelor.

tratatului
|

privitoare

la. organizaSa

orse de comisiune, d-l Baron de
- propu
Inainte de a da cetire articolel
iunii a fost să împace părerile
Bourqueney stabileşte că scopul lucrării comis

emise în ultima şedinţă.

|

aţ
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de Burqueney,se

- Să se încheie pacea, fără a-i subor lonă instrumentul final unui
act diplo-

mati:

rimas

în suspensie ; .

a,

„Să se.iea măsuri potrivite a so asigură:de dorința
cestiunilor: de principiu încă nerezolvite;
E

a

populaţiunilor asupra,
Di
ae

:

Să so respecte dreţturi!e Puteri: Suztane și Să nu se treacă
cu vederea -

nici drepturile “Puterilor farante. stabiiindu-se îndoita;
necesitate a unui act
diplomatic, care să consacre principiile adoptate ca
baze de organizare a
Principatelor şi a unui hatize»if care. să promulge aplicare
a. lor..:
„Plecând. dela : este trei idei comisiunea propune să
se trimită. numai
decât delegaţi lu rcuzești, cari se vor întruni acolo
cu un comisar. otoman.

Se vor convecă firă. întârzizre

Divanuri ad-hoc în capitalele .celor două

provincii. Ele vor. îi ermapuse astfel încât să ofere garanţi
ile unei reprezentări, adevărate şi serioase.
o
e
Se
SI
Ia
„Cornisiunea europeană ţinând seamă de dorinţele. exprimate de.
Divanuri,
va, revizui stututele şi regulamentele în vigoare. Lucra
reaei va, fi transmisă

la actuala reșediriță a conferinţelor; Pe. baza acestei, lucrări
se va încheiă
“muie tâterile contractante -o convenţiune diplomatică,:
iar Sultanul “va .promulgă vn hatișerit care va stabili organizarea, definitivă.

In şedinţa a IX-a din 11 Martie Congresul examinează
redactarea pregătită de comisiunea articolelor privitoare la Principate şi destina
te a figură:

în tratatul de pace,. şi pe cari.d-l: Baron de Bourquoney,.în „calitat
e de ra-:

portor, le-a comunicat Congresului în şedinţa precedentă.
„Fiecare punct al acestei . redactări

iau parte toţi

plenipotenţiarii și, după

face - obiectul

Da

unei. discuțiuni, la care

ce a fost amendată în două puncte,

ea este adoptată, de Congres în termenii următori: -

«Nici o protecţiune excluzivă nu se va exercită de acum
înainte asupra *
Principatelor. Dunărene..-Nu va există. nici o garanţie exeluzi
vă, nici un drept!

particular de ingerinţă în afacerile

cură de, privilegiile şi imunităţile.
Porţi şi sub. garanţia Europei.
|

lor interne: Ele vor continuă a se bu-.
ce le posed, sub
e
E

suzeranitatea Inaltei
De

păstră numitelor Principate 0,administraţie independentă

şi națională, precum.

„«La reviziunea, legilorși statutelor lor astăzi în vigoare, Inalta
Poartă va,

şi deplina libertate a cultului, a legislaţiunii,a comerțului
şi a navigaţiunii.
«Pentru
- ca în vederea. acestei Teviziuni să se stabilească între ele.un

acord. deplin, o comisiune

înaltele Părţi

specială, asupra. compunerii căreia, se vor înţelege:

contractante, se va. întrunila București

misar „al Inaltci Porţi...

N

impreună cu un. co-..
E

ae

9G
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«Acestă comisiune va aveă sarcina să se informeze despr. : area actuală
a Principatelor și să propună bazele viitoarei lor organizaiiuni.
«M. Sa, Sultanul va convocă imediat, în fiecare din cele tisiuă provincii,

un Divan ad-hoc,

compus

astfel încât să constitue cea mai exactă repre-

zentare a, intereselor tuturor: claselor societăţii. Aceste Divanuri vor fi che-

mate să exprime dorințele populațiunilor relative la organizarea definitivi a
“Principatelor.
«O instrucţiune a Congresului va regulă ra portile comisiuniii cu aceste
Divanuri.
«Luând în considerare părârea emi: să d6 msânuauă Pivanurile, comisiunce

își va transmite fără întârziere „propria sa lucrare în sediul actual al con=
ferințelor.
«Inţelegerea finală cu Puterea Suzerană +a fi con: acrată prin o Convențiune încheiată la, Paris între înaltele Părţi conliactante şi v n Hatişorif conform cu hotăririle Convenţiunii va stabili în nod delinitiv orgenizaţiunea
acestor provincii, puse de acum înainte sub geranția colectivă a tuturor
Puterilor semnatare.
«Va există o putere armată naţională în scopul ce: a mănţâncă siguraniaîn'lăuntru și de a asigură paza fruntariilor, Nici o piodică nu va puteai fi

pusă măsurilor &xtraordinare de apărare ce Principatele, în acord cu Inalta”
Poartă, vor fi chemate a luă, pentru a respinge orice atac din afară.
" «Dacă liniştea, interioară a Principatelor va fi ameninţată sau compromisă,
Puterile garante se vor înţelege cu Inalta Poartă “asupra

măsurilor

ce vor

trebui luate pentru:a mănţineă și restabili ordinea legală. O intervenţiune:
armată nu va puteă aveă loc fâră o înțelegere prealabilă între aceste Puteri».
Primul Plenipotenţiar al Turciei observă că instrucţiunile sale-nu-i permit a aderă definitiv la această redacţie; el rezervă aprobarea Curţii sute,
„pe care o va solicită prin: telegraf.

“In şedinţa a XIV-a din 25 Marlie articolele privitoare la Principate, revăzute

de comisiunea

de redactare, sunt consemnate

în protocol:

«Principatele Valahia și Moldova vor continuă a se bucură, sub suzeranitatea Porții şi sub garanţia Iuropei, de privilegiile și de imunităţile pe cr
le posedă. Nici o protecţiune exeluzivă nu se va exercită asupra lor de căt

vreuna din Puterile garante. Nu va există nici un drept particular 'de inţ;erință în afacerile lor interne.

:«lnalta Poartă se angajează să păstreze numitelor Principate o administrție independentă și naţională, precum și deplina libertate: a cultului, a |:gislaţiunii, a comerțului şi: a: navigaţiunii.:
«Legile și statutele astăzi în vigoare vor fi revizuite, Pentru a se= stabili
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o deplină înţelegere 'asupra, acestei revizuiri, o comisiune specială, asupra
compunerii căreia înaltele Părţi se vor înţelege, se vă întruni fâră întârzie
re

„în București, împreună cu un comisar al Inaltei Porţi.
căceastă comisiune va aveă ca sarcină să se informeze

N
despre. starea, ac-

tuală a Principatelor și să propună bazele viitoarei lor organizări.
<M. S. Sultanul promite

să convoace imediat,

în

fiecare

din

|
cele doui

provincii, un Divan ad-hoc, compus aşă fel încât să constitue reprezentarea

cea mai exactă a intereselor tuturor claselor societăţii. Acesta
Divanuri vor
avei, chemarea să exprime dorințele populaţiunilor relative
la organizarea,

definitivă, a Principatelor.

«O instrucțiune a Congresului

Divanuri.

|

|

va regulă

o

|

|

raporturile comisiunii cu aceste

|

«Ţinând seamă de părerea omisă de cele 'doui Divanuri, coinisiunea,
va
transmite fără întârziere, la sediul actual al conferinţelor, rezultatul
propriei
sale lucrări.
i
|
«Înțelegerea, finală cu Puterea Suzerană va fi consacrată prin
o

țiune încheiată
conformitate cu
nizarea acestor
turor Puterilor
«Sa

N

Conven-

la Paris între înaltele Pârţi contractante și un Hatișerit în
stipulaţiunile convenţiunii va constitui în mod definitiv orgaProvincii, puse de acum înainte sub garanţia colectivă a tusemnatare,
o
|

convenit că va există o. putere armată naţională, organizată în scopul

de a mânţinei siguranța în lăuntruşi de a asigură “paza granițelor. Nici
o

piedică nu se va puteă pune

măsurilor

extraordinare „de

apărare,

pe

cari

Principatele, în înţelegere cu Inalta Poartă, vor îi chemate să le iea pentru
a respinge orice atac din afară.
.|
E
De

«Dacă pacea interioară a Principatelor va fi ameniuțată sau
comproinisă,
Inalta Poartă se va înțelege cu celelalte Puteri contractante: asupra
măsurilor de luat pentru a mănţineă sau restabili ordinea legală. Nici
o intervenţie

armată nu se va puteă face fără, o înţelegere prealabilă între aceste Puteri»,
- În urma unei observaţiuni făcute de d-l Comite de Clarendon, rămâne
stabilit că firmanul de convocare a Divanurilor” ad-hoc va fi ficut în
înţele-

gerc cu reprezentanţii Puterilor. contractante din . Constantinopol

și redactat:

așă fel ca să prevadă deplina executare a articolului, care determină com-.
punerea, acestor adunări.
:
Ă

In şedinţa a XI-a, din 27 Martie, articolele de mai sus privitoare la
Principate sunt introduse în textul 'Tratatului ca articolele XĂII—XĂVII, la

cari se mai adaugă articolul AXI, care sună astfel:
E
:
«Teritoriul cedat de Rusia, va fi anexaţ la Principatul Moldovei
sub suze-.

ranitatea Înaltei Porţi.

+
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- «Locuitorii acestui teritoriu se vor bucură de drepturile și privilegiile asi-gurato Principatelor şi în timp de trei ani vor aveă voie să-și transporte înaltă parte domiciliul, dispunând îîn libertate de proprietăţile lor.»
In şedinţa a XăĂla din 4 Aprilie, Comitele Walevshi zice, că e timpul ca,
Congresul să se ocupe cu instrucţiunile destinate Comisarilor cari vor fi

conform art. 23 al

însărcinaţi să se ducă în Principate ca să se informeze,

tratatului de pace, despre starea actuală a acestor provincii şi să propună
bazele organizaţiei lor viitoare. El spune că aceste instrucţiuni ar puteă fi
concepute în termeni generali; că fixând obiectul misiunii comisarilor, aşă
cum a fost definit prin însuș tratatul, ele trebue să le lase latitudinea necesară de a se informă şi de a fi în măsură a-și îndeplini pe' deplin şi în
chip mulţumitor misiunea ce li sa încredinţat. | se pare că această părere poate fi primită de Congres cu atât mai mult, cu cât lirmanul de convocare a Divanurilor ad-hoc trebue să fie, după cum constată protocolul şedinţei a XIV-a, făcut în înțelegere cu reprezentanţii Puterilor contractante
„din Constantinopol și redactat așă fel ca să prevadă deplina executare a
articolului tratatului care determină compunerea acestor adunări. In sfârşit
"crede,

acestor instrucțiuni,

că redactarea

cari n'ar putcă

[i pregătite

de că-"

tre Congies, ar trebui să fie încredințată unei comisiuni alese din sânul lui.
Congresul primeşte această propunere și hotărăște că comisiunea, să lic”
Plenipotenţiar al Turciei şi Plenipotenţiarii Franciei Şi

compusă din Primul
ai Marei Britanii.

In ședința a XĂII-a

numele comisiunii

din 8 Apr îlie, d-l Baron de Bosrqueneyj coteşte, iîn

însărcinate cu redactarea instrucţiunilor, proiectul de in-

strucţiuni. destinate comisarilor, cari: se vor
articolului 23 al Tratatului de pace. .

duce în

Principate

în temeiul

_D-l Comile de Clarendon observă că Congresul ocupându-se de provinciile.

dunărene şi-a propus înainte de toate, să provoace exprimarea liberă a do-.
rinţelor populaţiunilor şi că acest scop ar putcă să nu se realizeze dacă Hospodarii ar rămâneă în stăpânirea puterilor de cari dispun şi că ar fi.bine
poate si se caute o combinaţiune . de natură a asigură o întreagă libertate

Divanurilor ad-hoc. -.
Primul Plenipotenţiar al Austriei răspunde că nu trebue a se atinge de

"administraţie întrun moment de transiţie ca cel prin care vor trece Prineipatele decât cu cea mai.mare rezervă şi că sar putea compromite totul,
dacă

sar pune. capăt

tuturor

puterilor

înainte

de a, constitui altele

nouă;

că

în orice caz Congresul ar trebui să.lase Porții grija de a luă măsurile. cari,
“ar putea fi socotite necesare.
1 prezintă, toate, garan=;
poate nu
«
Aali-Paşa spune, că administraţia actuală

.
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Congresul, dar ar [i a se expune

sar încercă a

răspunde

tuturor puterilor,

IAȘI

sa cadă în:

ieși din ordinea: legală...

i

că el nu înțelege de loc să propună răstur-:

e! amintește

împreună

cu alți plenipoteriţiari, că au-.

toritatea Hospodarilor actuali c. ajuns. la terminul fixat prin: învoirea. - care
le-a încredinţat-o şi că pentru a rămansă în. limitele legalităţii, tocmai acum.
DCI
e ocazia a se chibzui asupra acestui lucru.

Mai mulţi plenipotenţiari de asemenea amintesc că
« Jegutemontul: Orzanie
prevede întreruperea puterii Hospodarilor.
|
ar
e
In urma-acestor desluşiri Congresul decide că lasă pe seama Inaltsi Porţi
de a luă, dacă va găsi de cuviinţă, la expirarea puterii Hospodarilor . actuali;
măsurile necesare și potrivite pentru a îndeplini intenţiunile - Congresului, :
combinând libera exprimare 'a dorințelor Divanurilor cu: mănţinerea ordinei :

şi respectul stării legale.
La propunerea d-lor

ae

i

|

Primplenipotenţiari ai Marei

i
Britanii şi i Francioi: ȘI

pentru a preveni orice conflict sau discuţii regretabile, s'a luat de asemenea o.comună înțelegere, că fermanul care va ordonă convocarea .Divariurilor ad-hoc

va lixă regulile

ce vor trebui

urmate în ce priveşte: prozidarea-

acestor adunări şi modul de deliberare.
a
i
După ce a luat aceste hotărîri, Congresul adoptă, cu -oarecari modilicări, :
cari sunt introduse în ele, instrucțiunile, al căror proiect l-a prezentat 'd-A;
Baron de Bourqueney și cari sunt anexate la prezentul protocol.
lată aceste

instrucţiuni:

o

!

cârticolul 23 al Tratatului din 30 Martie a instituit o Comisiune specială,
chemată a culege elementele și a pregăti bazele viitoarei organizări a Prin=:
cipatelor dunărene. In consecinţă, Puterile semnata
- Tratatului
re
sau: în-

țeles asupra compunerii acestei Comisiuni, în: conformitate cu stipulaţiunile:

acelui Tratat şi Congresul întrunit la Paris a aprobat instrucțiunea, menită
a regulă linia de. purtare a Comisarilor, în cursul misiunii lor.
«Articolele 'Tratatului din 30 Martie privitoare la . Principatele. Valahia Și

Moldavia glăsuesc astfel:

m

ăi

,

ur

«Ari. 22. Principatele Valahia şi Moldavia vor urmă a se bucură, :ssub Suveranitatea Porții şi sub garanţia Puterilor contractante, de privilegiile. şi imunităţile ce. sunt în posesiunea lor.. Nici o protecţie excluzivă nu se va exer-:
cită asupra lor de una din Puterile garante. Nu va fi nici un drept particular:
|
E
de ingerinţă în afacerile lor interioare.
«Art. 23. Sublima Poartă se leagă a conservă. ziselor Principate o.admi-:
nistraţiune. independentă, și națională, precum. .și întreaga libertate a cultului,
a legislaţiei, a comerțului și a navigaţiei. Legile şi statutele astăzi în. .vigoâre:

vor Îi supuse unei reviziuni.

Pentru a stabili

o deplină

înţelegere asupra.
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30

Comisiune specială, asupra compunorii căreia : înaltele

acestei reviziuni,.o

Puteri contractante se'vor înţelege, se. va întruni la Bucureşti cu un Comisar:

al Sublimei Porţi. Această Comisiune este chemată a cercetă starea, actuală
a Principatelor şi a propune bazele viitoarei lor organizări.

«Arl. 24. Maiestatea Sa Sultanul promite a convocă îndată, în fiecare din
cele două provincii, un Divan ad-hoc, compus astfel casă constitue repre-

zentarea cea mai exactă a intereselor

tuturor. populaţiunilor, privitoare

la

va re-

organizarea definitivă a Principatelor. O. instrucțiune,a. Congresului
gulă relaţiunile Comisiunii cu acoste Divanuri.
"crt, 25. Luând în consideraţie opiniunca emisă de amândouă Div anurile,

Comisiunea va transmite firă întârziere, la sediul Conferinţelor, rezultatul
puopriei ei lucrări. Inţelegerea finală cu Puterea Suzerani va fi consacrată
prin o Convenţie

încheiată, la:Paris între Inaltele Puteri contractante,
.și un

Hatişerif, conform cu stipulţiunile Convenţiei, va constitui în mod
orgănizarea

acestor provincii,

puse

de

acum

înainte

definitiv

sub. garanţia

tuturor

Puterilor: semnatare. .
«Ari. 26. Este bine înţeles că va [i în Principate o forţă armată naţională,
organizată în scop de a mănţinâă siguranța interioară şi.a asigură paza
fruntariilor. Nici o “piedică nu va putâa [i pusă măsurilor extraordinare de
apărare; pe cari, în înţelegere cu Sublima Poartă, ele ar i chomată a luă

pentru a respinge orice agresiune din afară.
«Ari, 27. Dacă liniştea internă a Principatelor. ar [i ameninţată sau com-

promisă, Sublima Poartă se va înţelege cu celelalte Puteri contractante asupră măsurilor de luat pentru a restabili ordinea l6gală. O intervenţiune ar-

|
mată -nu va aveă loc fâră o înţelegero prealabilă între aceste Puteri»,
înmisiunii
al
general
caracterul
«Articolele citate stabilesc. cu preciziune
credințate Comisarilor curopeani. Cestiunile supuse studiului lor îmbrățișează

sistemul administrativ în &xpresiunea sa' cea mai înaltă; însă principiile consacrate în mod irevocabil prin Tratat vor rămâneă în afară de cercetarea lor. - .

«Comisarii: vor merge la Constantinopol îndată ce evacuarea succesivă a
teritoriilor otomane, stipulată prin articolul 31 al “Tratatului din 30 Martie,
va fi făcut progrese îndestulătoare pentru ca Comisiunea să poată combină
sosirea sa la Bucureşti, cu deplina. încetară a : ocupaţiunilor timporale ale
armatelor,

precum

&xecutarea

și cu

fruntariei moldovene.

articolului

20 privitor

:

la

restilicarea

-

«O forță indigenă va priveghiă eatunci la mănţinerea ordinei publice, şi
autoritatea administrativă va fi datoare, de acum până atunci, a se grăbi a

desvoltă organizarea sa asttel, + ca să poată răspunde la toate
tuațiunii,.

exigenţele si-
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«După .sosirea

.

.3L

lor la Constantinopol, Comisarii au datoria de

a se asigură
că s'au trimis fermanele. de convocare
a Divanurilor. Poarta s'a legât, în
termenii Tratatului din 30 Martie, a-face
această: convocare în forma cea
mai proprie pentru a asigură o reprezenta
re adevărată a intereselor tuturor
claselor societăţii.
Da
«Dela Constantinopol, Comisiunea se va
strămută la Bucureşti. Ea nu va
„aduce cu sine
un sistem preconceput; însă ca se va încunjură
de toate luminile, de toate informaţiunile cari-i vor permi
te o judecată nepărtinitoare
asupra stării țerii, aducându-și totdeauna amint
e că ca nu are decât un caracter consultativ, şi că

opiniunile ci, rezervate numai pentru Guver
nele
cari i-au încredințat mandatul, nu trebue niciodată
să se arate în mod cvident pe
terenul

cercetărilor

sale,

e

«Comisiunea va îndreptă mai. ales atenţiunea

Ma

|

sa asupra reformelor recla-

mate de statutele şi regulamentele în vigoare;
ca va studia starea financiară,
aşezarea impozitelor,. relaţiunile clerului cu
administrația, regimul mănăstirilor, sistemul militar, desvoltările do cari
acesta oste susceptibil în, pro-

porţie cu puterile financiare ale țerii. Ea va exami
nă

al puterii și cestiunile legate

de el;

însă ca

principiul constitutiv

nu va, discută nici un. sistem,

care ar fi în opunere patentăcu principiile
generale,

tatul din 30 Martie.

|

|

consacrate -prin -'Traee

«Indată co Divanurile vor [i constituite în amân
două Princincipatele, Co=:
misiunea

se va punc În rolațiune cu Președinții acestor
Divanuri, prin unul
din membrii ales de ca pentru-a fi organul
Comisiunii. Ea va invită, pe
Președinții Divanurilor a-i transmite expresiune
a dorințelor manifestate asupra

îmbunătăţirilor necesare tuturor ramurilor administra
ţiei şi în gencr

al asupra
reformelor, cari îmbrățișează în totalitatea
lor organizarea Principatelor,
«Dacă Comisiunea va judecă, că dorinţele
manifestate do Divanuri nu sunt
de
natură a lumină în mod

îndestulător: matoriilo

supuse

cercet

ării ei,
Comisiunea le va adresă cestiuni subsidiare
, și va provocă răspunsurile necesare

pentru a completă lucrarea, ci proprie.
i
aa
«In timpul întrunirilor acestor Divanuri, nici o
influenţă nu va fi oxereitată
asupra mersului deliberaţiunilor lor. Orico agita
țiune din afară ar falsifică

rezultatul și ar puteă întârzia şi chiar compromite
pentru totdeauna îmbunităţirile ce Puterile semnatare Tratatului din
30 Martie se silese a introduce,

în înțelegere

cu Poarta, în regimul interior al Principatelor.

«Când deliberaţiunilo -Divanurilor
vor fi terminate, Comisiunea se va înțelege asupra unui raport goneral, pe care ea
e datoare să-l adreseze la st-.
„diul
actual al conferințelor. Dacă această înţelegere nu
s'ar putea face asupra
tuturor punctelor, ea va reproduce atât 'opini
asupra cărora înțelegerea

unile unanime,
cât şi acele
nu a putut să se facă în sânul Comisiunii,

ga
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nu va pierde din ve-«In genere, în cursul operaţiunilor sale, Comisiunea
cercetare nepărtinio
dere adevăratul ci- caracter... Ea -este' însărcinată cu
irii ci, decât ferindu-se
toare şi ca nu va răspunde exact spiritului institu

, de „orice act de
în raporturile sale cu funcţionarii și cu'-persoanele private

formală cu scopul mi-"
autoritate sau de ingerință, care ar [i în contrazicere
a
a
siunii ei.

Septemvrie 1856:
Comisiunea s'a întrunit în întâielo' zile ale lunii
o
e
:
la Constantinopol.
înlocuit
ler,
de:Kol
ul
Ea eră compusă: Pentru Austria — de Baron
ul:
Baron
de
a
—
nci
de Cavalerul Liehman de Palmrode; pentru Fra
Bul-:
Henry
de Sir
de Talleyrand-Perigord; pentru Marea Britaniei -—
pentru Rusia—
;
hofen
Richt
de
ul
wer; pentru Prusia— de Baron
— de Cavalerul de Bensi; pen-'
de D. de Basily; pentru: Sardinia
șar al Marelui:
tru “Turcia —de Mehmed-Esaad-Savfet-liifendi; muște

Vizir.

E

Sa

IE

Comitele
„Să “constatăm :acum și sforțările diplomatice făcute de
scă,
șovăca
nu
să
său
nul
guver
de Cavour, ca împăratul” Napoleon cu
susa
de
parte
o
la
Unirii, ca Anglia să nu se dea

în susținerea
a se convinge, că
ţincă, cauza Principatelor și ca “Vureia să fie silită
că va puteă men-"
pentru dânsa e un pericol să creadă mai departe
a, ei, chiar de
ține: Principatele Moldova şi Valahia sub suzeranitate
Imperiului Otoman.
ar [i ajutată și de alte Puteri, momentan favorabile
elui de Cavour.
Comit
ale
Vom cită. extrase din câtovă scrisori
esului, marchiadresate, în momentele cele” mai critice ale Congr
Londra.
zului Emanuel dWAzeglio, Ambasadorul Sardiniei la

: Scrisoarea din 2 Martie zicea:

a.

«Plenipotenţiarii francezi au dat a se înţelege, că
privirea, Principatelor propuneri cu totul altele decât
şi concertate în anul trecut la Viona. Împăratul a dat,
instrucțiuni precise lui Walewski. Insă dacă nu vom
Clarendon, nu putem speră nimic».

oi vor face în
cele discutate
precum cred,
[i susținuți de

din 6 Martie arată temerea că dilicultăţile se îmmul-"
Scrisoarea.

ține la Unirea Principatelor întrwun mod absolut,.
ţese: «Impăratul:
la Italia, fie
fie. din punct de vedere al. proiectelor sale privitoare
are o
în însuş. interesul acestor eri. Lordul. Clarendon: din contra
ul.
incertă, „este nehotărit și pare chiar a - preferi sistem
. ine
atitud
în care
a,
"Turci
de
e.
privir
ă
statului quo. El e influenţat.în aceast
proamor
de
minte
contra, adevăratelor.ci interese, condusă „de simțe
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priu și de -vanitate,. ţine: mult ca, -Priricipatele
:să, “rămână 'slabo și despărțite.
«În această situație trebue ca acţiunea noastr
ă, să 'fie cu totul
concentrată, întru a aduce! po Lordul Palmorst
onla ideile Impăratui.
«Unirea, Principatelor e neapărat. cerută de
interesele bine 'înţe-:
lese' alo “acestor ţeri. Dacă ele nu vor fi unite,
dacă “nu vor con-

„Stitui

o putere

tare

şi compactă,

clo. vor rămâneă,

ca și în'

trecut,
pradă corupțiunii și desordinei. Toţi Valahii
şi Moldovenii, cari au
venit să mă vază, reclamă Unirea, ca cea mai princi
pală. binefacere,
ce așteaptă. dela Congresul care se ocupă de org
anizar
lor.ea
'Ar fi:
pentru Europa. o adevărată rușine să lase iacest
e: țeri pradă anarhiei şi intrigilor.. Am. studiat în dostul aceste:
cestiuni 'și.m'am convins că dacă Principatele nu vor fi unite, ele
vor -rămâneă într'o.
stare mai rea decât în: trecut. Cestiunea. a fost
amânată . în : Congres, pentrucă Clarendon nu sa putut. înțelege
cu Walewski asupra, Unirii. Caută să. convingi pe Palmerston, că ar
fi'o. crimă 'de: clese
civilizațiune», dacă el ar susțineă statul quo:şi
sar opuno 'dreptelor
dorințe ale întregului popor românesc».
aaa
-

In scrisoarea din 7.Martie Cavour. revine du

insistență,

asupra
necesităţii de a se ajută un popor nenorocit:
tii
»„«Cestiunea Principatelor a fost amânată, «pent
ru :0 ' ședință -apro-

piată, Anglia; şi : Francia neputându-se pune! în- acord
asupra, Unirii:
Moldovei. cu Valahia. Impăratul ține la această, idee.
foarte” mult, fio*
ca un mijloc de a. face :cevă pentru noi, -fie. în.
interesul: nenorosi-:
tului: popor românesc. Rusia, este gata a susțineă;
pe Impărat, Lordul!
Clarendon însă .este influențat de. Aali-Pașa, - caro
-combate : foarte.

tare: idea Unirii. In adevăr: Congresul va fi acoperit
de ruşine

dacă”
va -mănțineă. hospodaratulși starea, actuală a Princ
ipatelor. : Aceasta,
ar [i repetiţia, agravată .a 'celor ce „Sau făcut
la Viena, :violând.
drepturile -umanităţii.. Am. insistat pe lângă.
Lordul “Clarendon,. ca

Moldovenii și Valahii, cari fae parte din Uccidentul
Europei;; să fie.
cel „puţin interp
elaţi.. Insistaţi mult asupra. acestui. punct în
convorbirile: cu . Lordul Palmerston. Simţemintele sale
'liberale: trebue: șă-l.

îndemne. a fi bine dispus. pentru'o populaţiune. cre:iti
nă! de 4.500

.000:
suflete, . expusă, . astăzi. a.:nu fi. nici măcar. consu
ltată, ji gnindu-i-se.
credinţele și. neţinându-se
nici:. o scamă,: de: interesele-.ci. «Impăratul. ţine,.o, repet, :foarte mult la Unisie..Dacă Anglia
, în

loc
de a o apără, o va zădărnici în Congres, Impăratul
va, aveă situ:
ațiunea cea mai frumoasă, căci se va zice că singur
cl a susținut
Analele A. B. — Tom. XXX111
— Memoriil
. e Secţ. Istorice.
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când ar fi posibil
principiul de rassă și de naţionalitate, singura dată
|
să fie aplicat.

necredincios prin«Ar. fi foarte trist ca Lordul Palmerston să devie

sa în Parlament,
cipiilor liberale, pentru cari s'a luptat toată vicața
“tocmai

când i.s'a

prezentat ocaziunea de a le da o aplicare practică.

-Valahii».
«Insist, o repet, asupra interesului de a fi consultaţi Moldo
:
nou
In scrisoarea din 12 Martie Cavour insistă din
ea unui Prin«Opoziția Porții la Unirea Principatelor și la, numir

cipe

străin

se accentuează

din

zi în -zi mai mult,

Dacă

noi

vom:

nu

pierde cauza, 'Totuș
aveă un mijloc de acțiune la Constantinopol, vom
aceasta ar pulcă
căci
nu trebue să renunțăm la proiectele noastre,
întâlni un ajutor
jigni pe Impărat. Să mergem ţot înainte, poate vom
:
|
|
Pe
neaşteptat şi bun».
e

zice:. «ţi trimet o lucrar

In.serisoarea din 18 Martie Cavour

asupra

Unirii Principatelor, care-mi

pare

foarte remarcabilă,

Fă.ca

răspunde la toate Palmerston s'o înghită. Lucrarea mi se. pare că
e al
argumentele
'Ţurciei»,

ce sar puteă
:
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putem fi liberali în Occident şi absolutiști
,

asiguri. pe Ministrul. Angliei, că acțiunea
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E clar și evident, că Unirea, Principatelor Moldova și Valahia sub
un Principe Ereditar, luat din familiile domnitoare din luropa, a fost
una din cestiunile politice cele mari, cari agitau lumea în anul 1856.
Ea nu eră importantă numai pentru Principate, ci și pentru Europa,
fiindcă dimpreună cu dânsa se puneau în mișcare și alto mari cesiuni, cari au schimbat fața politică a uropei, Regatul Italiei mai
întâiu, și în urmă Imperiul German. De aceea mersul înainte al Unirii
Principatelor nu puteă fi oprit de intrigi şi interese personale, mai
ales când eră susținut în Principate de poporul român condus de
bărbaţi energici, bine pregătiţi și buni patrioți.
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