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Academice

Române. — Seria

1:

Ton. I—XI. — Sesiunile anilor 1867—1878.

II:
[Aa

a.

Tom. AI—AXĂ.— Desbaterile și memoriile Academiei în 1888—1893,

sv

Indice alfabetic al volumelor din Anale pentru 1888—1898
Tom. AĂI.—Desbaterile Academiei în 19935—9.,
.
»
XĂI.— Memoriile Secţiunii Istorice.
, . .
LAZI.—Desbaterile Academiei în 1899—1900.
XĂTI.—Alemoriile Secțiunii Istorice.
., . .
XAIII.—Desbaterile Academiei în 1900—1991.
XĂIII.— Memoriile Secţiunii Istorice.
AXAT V.—Desbaterile Academiei în 1901—2.
XĂIV.—Alemoriile Secţiuni Istorice! . , ,
Două acte oficiale necunoscute de pe timpul Impăratului Bizantin
Isaac II Angel, privitoare la Românii din Peninsula Balcanică

spre îinele secolului XII, de C. [Lrbiceanu.

PR

Teoria probei (în ştiinţa modernă), de Petre Popescu .
Priviri istorice şi literare asupra epocei fanariotice, de

o...
0. Erbi-

ceauu
Din luptele pentru neam? Răsturnarea lui Vasile Lupu. Studiu is. -

9
>
?

toric, de 7. Tanotviceanu .
PD
«China supusă», manuscript grecese cu acest titlu. Descriere Şi extracte, de C. Erbiceunar
Pee
ee...
|
Luteranismul, calvinismul şi întroducerea limbii române în bisericile din Ardeai, de Dr, AE. 7. Marieneseu .
.
Originea Voevodatului la Români, de Joan Bogdan.
România sub raportul moral, de Z, Tanoviceani
XA V.—Desbaterile Academiei în 1902—3, .
XAVI.—Desbaterile Academiei în 1903—4,
AĂVI.—2lemoriile Secţiunii Istorice . .
Regele Caro! 1 şi Instrucţiunea publică. Cuvântare de Zece Maiu
1903, de D. A. Sturdza.
Ci.
Despre Cnejii Români, de Z. Bogdan.
i.
Din vieaţa romană: Podoabele, toaleta şi petrecerile unei elegante,
de Ion Kalinderu.
e

Un hrisov allui Mircea cel Bătrân din 10 Iunie 1415,de Joan Bogdan.

Tlirii, Macedo-Românii

şi Albanezii.

dtanasie DI. Marienescu

.

o.

Disertaţiune

istorică,

co...

de

Dr.

Episcopia Strehaiei în anii 1673—1688. Notă istorică, de Z. Bianu.
Nicopole 1396—1877-—1902. — Cuvântare rostită de CAROL I, Regele
României,

>

>

Din vieaţa romană: Societatea înaltă pe vremea lui Pliniu cel tânăr,
de Jon Kalinderu.
PD
Biserica şi podul din Borzești, precum şi o ochire relativă la bisericile zidite de Ştefan cel Mare, de Dr. C. I. Istrati.
XĂVPII.—Desbaterile Academiei în 1904-53. .. .
.
AAVII.— Memoriile Secţiunii Istorice. .
Ştefan cel Mare, Mihaiu Viteazul şiMitropolia Ardealului, de A. Zorga.
Românii din Bosnia și Herţegovina în trecut şi în prezent, de
Isidor

Ieşan .

PD

Câtevă manuscripte și documente din ţară şi din străinătate relative la istoria Românilor, de XW. Jlorga ...........
Vicaţa

lui Alexandru Vodă

jul descoperirii

Callimachi, Domn

al Moldovei, cu prile-

testamentului său, de W. Iorga

........

Indreptări şi întregiri la istoria Românilor după acte descoperite
în arhivele săsești. I. Braşovul, de W., Iorga .........
Bărbaţii culţi greci și români şi profesorii din Academiile de Iași și
București din epoca zisă fanariotă (1650—1821), de C., Frbiceanu.

Nichifor dascălul, exarh patriarhal, şi legăturile lui cu ţerile noastre
(1580—159),

de X

Iorga

.........

În...
. .. a.

Datele cronicelor moldovenești asupra anilor de domaie ai lui Alexandru cel Bun, de Dimitre Onciul . . ,
Contribuţiuni la biografiile unora din cronicarii Iholdoveni, de

2
.

Î. Tanoviceanu. (Cu 1 tabelă.)
.
..... -Î . [ [. . .. . |
Despre Ungurii şi Episcopiile catolice din Moldova, de Radu Rosetti.
Vicaţa şi Domnia lui Barbu Dimitrie Știrbei, Domn al Ţerii-Ro. mâneşti (1819—1856). Memoriul 1, de A. Zorga. ......
..
AĂVIII.—Desbaterile Academiei în 1905—6.
. ..
e...
AAVIII—2emoriile Secţiunii Istorice . .
d...
Vieaţaşi Domnia lui Barbu Dimitrie Ştirbei, "Domn al 'erii-Româ.

neşti (1849—1856). Memoriul II, de A. Iorga.

..........
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Tom. I—Ă. — Desbaterile și memoriile Academiei în 1879—1888.
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“DIVANURILOR AD-HOC DIN IAȘI ŞI BUCUREŞTI
IN

ISTORIA RENAȘTERII ROMÂNIEI

o

DE

DIMITRIE A. STURDZA

:

Secretar general al Academiei Române. |

TV,

-. Lucrările” Divanurilor ad-hoc

din Iaşi și Bucureşti.

.

Şedinţa dela 25 Martiaje 1911.

|

4

»

răsboiu, pentru a mănţincă și a, întări în Principatele Dunărerne starea,

de lucruri anterioară, ci pentru a stabili o nouă situațiune pentru
„un popor, care gemeă sub o asuprire seculară. Congresul de Paris

din 1856

se legase să dea. populaţiunei

a-și asigură

—0

“pa pp
de
Dec
Mn
naa Întorasea

„Amândouă Căimăcănmiile din Iași și București aveau acelaș punct
de vedere—satisfacerea, ambiţiunei pretendenţilor' la Domnie.—Acest
„punct de vedere personal s'a, accentuat din întâmplare la Iași mai
tare decât la, București, şi a, silit din capul locului în Moldova, pe
adevărații reprezentanți ai dorințelor poporului să se organizeze
într'un partid politic pentru a sdrobi pe adversarii lor, pe separatiști.
„+ :Areopagul European nu se întrunise însă, dupăun mare şi crunt

SI
>
Ned

€

„„Bră

fără

din

Principate

și ea un viitor fericitîn desvoltarea

îndoeală

putinţa de

omenirei.

foarte greu de a formulă în mod practic această

idee. frumoasă. Areopagul European, după lungi și anevoioase discuțiuni, a izbutit să dea, prin iustrucţiunile sale elaborate pentru
Comisiunea, Europeană de cercetare, tot ajutorul ce eră necesar. |
Instrucţiunile erau formulate în mod precis, căci Comisiunea nu
aveă a luă nici o hotărire. Ea căpătase o misiune: mai restrânsă,
de a culege dorinţele cetăţenilor la fața locului, în: acelaş timp în Analele A. R.-—Tom.

XXXII.—

Memoriile SSecţ. Istorice.

”

1

1b9

DIMITRIE A. STURDZA.

Moldova

|

592

şi în Valah

ia, fără a, se încercă a impune o voință
, oarecare. Hotărirea cră să o iea iarăș o conferință
întrunită.la Paris
și compusă din aceleași Puteri, cari au semnat
'Tractatul din 1856.
ză, dar

evident, că un Divan ad-hoc, ales sub presi
unea, inimicilor interni şi externi nu puteă fi recunosc
ut de Puterile semnatare !
Tractatului de Paris din 30 Martie 1856, ca
o adunare în stare să
„rostească în mod liber și independent dorin
ţele Românilor din Principatele. Dunărene, privitoare la, organizare
a, temeinică, a Statului.
Caimacamul Moldovei o luase înainte ca
să-și asigure Domnia, şi
Divanul ad-hoc, adiinaţ de Vogoride, eră. desti
nat a deschide pe furiș
prin falsif

icări și

presiuni calea aspirațiunilor la Domnie. Această
adunare nu puteă dar reprezintă; țara, nici nu
puteă să fie menită
a rosti adevăratel

e și neapăratele dorinţe: ale populaţiunei.
„ Printr'o înțelegere comună, între Puterile
semnatare 'Tractatului de
Paris, Divanul ad-hoc din Iași, adunat de
Vogoride, a fost anulat și
desființat,
E

IE: dar clar și evident, că. Unirea . Principa
telor Moldova:și Vulahia sub um Principe Breditar, luat din
familiile domnitoare

din Exwopa, a fost una: din cestiunile
cele. mari, cari agitau
lumea în 1856. Ea nu eră, importantă numa
i pentru Principate, ci
și pentru Europa, fiindcă, dimpreună cu dânsa
, se puneau în mișcare și alte mari cestiuni, cari au schimbat
faţa politică a Europei,
Regatul. Italiei mai întâiu și în urmă Impe
riul “German. De aceea
mersul înainte al Unirei Principatelor nu
puteă fi oprit de intrigi
Și interese personale, mai ales când: oră
susținutîn Principate
de
poporul român, condus:de bărbaţi energici,
bine pregătiți și buni
patrioți.
.
e
i

„Tată îmsemmătutea Divanurilor ad-hoc
din
în Istoria venașterei României.

lași

și. București
Si

Ele au fost, după secole de. mizerie, întâil
e adunări: naționale,
cari sub ochii Europei întregi, au 'rostit
cu cumpăneală, cu: vred'nicie, și

cu voință tare, voinţele naţiunei.

„Ca

un document; istorie,

dăm aici

hoc ales de Vogoride, după.«Gazeta
Iulie (3 August) 1857: -

a

lista deputaţilor Divanului ad-

de Moldavia», No. 57 din. 22
|
Da

Ole

„Egumenii : Arhiereul Iosif Evhanton,

e

Egumen

e
Mânăstirei'. Râșca;

Arhimandritul Nicon, Egumen Mânăstiiei Bisericani
,-

DIVANURILE

Arhimandritul
Chinovii.

AD-HOC

DIN

IAŞI

ŞI. BUCUREŞTI,

1V.

3

Gherasim, S tareţul Mânăstirei Neamţu

și Săcul,

Arhimandritul Iosif, Egumenul Mâniăstirei
Vorona, Chinovie. :
Clerul Mirean : Iconomul Ioan 'Silvanu,
Preotul Mitropoliei din laşi, *
Iconomul loan "Râşcanu, Preotul Episcopiei
: de Huși.
; Iconomul Teodorul, Preotul Episcopiei
de Roman.

1

i

9, Deputaţii județelor.

,

JUDEŢUL |

? ROPRIET ARI

!

PROPRIETARI

e

ȚĂRANI

,

ORĂŞENI

[&!

z.

&,
Iaşi

“Dorohoiu

Logof. Teodor Balș|Clucerul Costachi
Vasile IKoniak
Vor. A, C. Sturdza]
Post. Const. Carp
Bădărău
din. Mironeasa|Post. George Asachi]
.
Post. Vas. Drăghici
Postelnicul 'Teodor|

|
;

Burada

5

Iordachi a I“răsineilPost, Mih. Gherghel

5

|Spăt., G. Codrescu

.

-IBan. Manol. Mişoglu

Botoşani
mt

|Comis, George
Mavrodi

|Aga Const. Ciolae George Gherman
|SPăt. Dim, Gavrilaș
tu
RR

”

B

Suceava, : |Post. Nicolae Istrati].
i.
lAga Lupu Botez
George _. Monoliu:
Neamţu

, Log. L.Cantacuzin -

-

DT

T

Bacău

“Putna

7

:

6]

.

[Vasile loan

CITIRI

“din Cordun
o

R

7

NR

Aga George *
"

E

E

Mardarie|
Mi
”

|

|!

5

Ă

.

,-[Log. Cost, Catargiu Polcovnicelul Ioniţă
(loan Poasă din.
Log. Alecu Balş

Câmpuri).

|Post, Panait Balș |Post.Miron Botez
atulDavid

Aga Petru Ciucă

-

a

Spăt. Ghiţă Dimitriu

e

i:

Samuil din |Banul Teodor Moisa
Colonești
[5

|

5
|

|
:

|

ş!

!
Constantin Oancea Spăt, loan Vasiliu
| _
"|
din Valea Seacă
9

:. Șerban

Tecuciu ”

|

ni:
fas
„din Săvineşti Grigorie Isăicesou | 5

[Aga Al. Paraschiv [Ilie Biberi
Spăt. Petru Cosmiţă
.

|Vasile Diaconu
Căminar. Ioan Radu
din Zlătunoaia|Sardar Const, Mavrogheni|
5]

Ioan: Baghioasi

Di

E

!

Pintelie Niculiţă
aul
din Broiteni Post. Dim.
Grigoriu

"Roman ' '|Aga Ioan: Burki -! Slug. 'G.
Rugină
v[Oomi
s, George
„.[leodoru

a

|

Vorn. Grigorie Balș|eorge Stihi

2

din Drăguşani

|
.

4
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594.
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| JUDEŢUL
|

Galaţi

Tutova

r ROD HIETARI

? ROPRITARI

ȚĂRANI

|

N

ORĂŞENI

A
Prinţ Alex. Moruzi)Post. 'Teod. Buhociu George Bosea

din

Spăt. Mih. Kikuș

=

S

[Aga Mih. Străjescu

BălenilAga G. Constantin]

6

|Sp. Kostachi Donici Slug. Dim. Petrovici[Marin Telibaşa
Spăt. Şlefan Scantei
Spăt. Se. Miclescu
din Stănuești
5

Vasluiu

|Aga G. Racoviţă
Post. Teodor

|Pitar Mihail Motăș |Doroftei Scurtu din|Dim. Ghidionescu
|
Drăgușani

Nâșcanu

Făleiu

:

[Aga Lascarali
E

Aga Grig.

lostali

BuhicealFlorea Munteanu
-|

Aga George Tulbure
|

Ismail

|

"'fotal,

* din Vetrișoara

5

|Sardarul G. Tulbure|:

.

—

—

26.

13 -

.
i

5

D. Vasilico Aramov|L.azar Galiardi
din. Bolgrad

14

19

|
. 2
72

Prin Ferman numai Mitropolitul și Episcopii Eparhioţi erau singurii
de drept și fără alegere membri ai Adunărei. "Toţi ceilalți membri,
atât clerici, cât și laici, trebuiau să fie aleși. Reprezentanţii mânăstirilor neînchinate și închinate aveau să fie aleși de kgumenii mâ-

năstirilor câte 2 do fiecare categorie de mânăstiri. Caimacamul însă

nu a chemat pe Egumeni să facă alegerea, ci i-a 'numit cu dela
sine putere. Pe de altă parte a suprimat cu totul colegiile alegălorilor din județul Cahul, și: anume Colegiul Proprictarilor mari,
„cari. aveau dreptul să aleagă doi deputaţi, și colegiile proprietarilor
mici, al sătenilor și al orășenilor, cari aveau dreptul să aleagă fie-

care un deputat. Astfel adunarea nu avcă numărul
brilor

ei, lipsindu-i

Adunarea

9 membri.

nu aveă,

în afară de Mitropolit

și de cei doi Episcopi:

Eparhioţi, decât 3 membri ai clerului mirean și 72
legiilor judeţene,

în total 78: membri.

Fermanul

de

convocare

membri

ai Co-

|

„_ Vogoride a mers atât de departe cu îndrăzneala,
cotit chiar

legal al menm-

|

încât a “neso- .

a Divanurilor . ad-hoc.

x

DIVANURILE AD-I0C DIN IAŞI:ŞI BUCUREŞT
I, IV.
MEMBRII

DIVANURILOR.

AD-HOGQ

DIN

IAȘI ȘI BUCUREȘTI. ,

—

--Membrii

Divanului

ad-hoc-al. Moldovei...

i

7. Clerul.

Mitropolitul :

“Sofronie Miclescu.

Episcopii

Egumenii:
'

„Nectarie Hermeziu, Locotenent de Epis
cop de Roman.
Ghenadie

"

Clerul

'T ripoleos, Locotenent de Episcop

de

Huși.
- '* Filaret Stravopoleos Scriban, Egumenul
Mânistirei Socola.
Calinie Hariopoleos, Egumenul Mânăstir
ei Slatina.
Neofit Seriban, de putatul Clerului
“Arhimandritul Melchisedec, deputatul Clerului Capitalei,
din Huşi,
Iconomul Mateaș, deputatul Clerului
din Roman:

mirea n: Arhimandritul

Total

3,
UDETUL
JUDEȚUL
E

Iași

|”

* PROPRIETARI:
MARI
-

Costachi: Rola
Dimitrie Miclescu

i

PROPRIETARI

|.

Pi

Botoșani

Suceava
2

Neamţu
90
|

-

:

.
Const. Bădărău

|

Dimitrie Bălan

_

| Dorohoiu
|.
_
|.

.

- | ȚĂRANI
or

MICI

L
|

8.

Depulaţii Judeţelor.

an
ORĂȘENI

IE=
5
2

Anastasie Panu
A. Fătu
D. Cozadin

,
/

V. Mălinescu

_8

Dr. C. Vârnav
A
”

5

.

|M. Kogălniceanu
Docan .
Dim. Ralet

Ştefan Călin.

Nie. Cananău
Iorgu Vârnav
„| Alecu Botez...
Grigorie Balş
ÎMinăiţă Jora

George Massian
|
„-

|.

o

| Dim.+ Savin

Simion al Stancei | Sevast, Cananău

.

: | Costachi Morţun | Toader sin
Pavel
a
.
„
|

7

Alecu Jianu

.6

Dim. Grigoriu

Vasile Zaharia | Costachi sin Vasile|
Dim. Gheorghiadi
Ostahi

-5

|.

5

i!

6

DIMITRIE A.: STURDZA

|

IN
JUDEȚUL

|

PROPRIETARI
MARI

PROPRIETARI
MICI

+ 596

ŢĂRANI

|

a!

ORĂŞENI

=

9
' Roman
|

Georghieș Sturdza] Const. Ilurmuzaki | Ion Levărdă
Costachi Sturdza,
:

=

.

Grigorie Vârnav

|

5

|

D

Bacău

Vasile Alecsandri | Dimitrie Cracte
Costachi hoseti

Putna

[Alecu Balș
Iordache

Pruncu

'Tecuciu
|

Vasile Sturdza
Alex. Tiriachiu

Galaţi

Lascar Catargiu
Iancu 'otea

|'Tutova

-

Grigorie Suţu
Manolachi Costachi

| lon al Babei

Chirilă Ciocârlie . | Ion: Roată

Petrache Brăescu |

Gheorghe Ilie

|
5

|

Ioniţă Hrisanti

| Gheorghe

Vârlan

Vasile 'Balaiş
(

Const. Iacovachi

Răducan Sava

Costache Negre
Alecu Cuza

5]

„i
6

T—

Vasile Nicolau

| Vasile Stan

“| Manolachi

Costin |

5

+

„L

|
! Vasluiu

|

a
Nicolae Carp

Sandu Miclescu

.
|
|
Costache Sturdza
| Ioniţă Olariu|

|
a.
Dim. Ghidionescu
|

E
;

5
4

ă

„| Fălciu

Petru

Mavrogheni | Nicolae Bessie

Nicu Catargiu

Pandele Croitoru | Nicolae! Iamandi

,

i

;

|
Ismail

|

Cahul

|

|17 Județe

—

—

Vasile Romov

:

Lazar Galiardi

8
!

j
«Iancu Cantacuzin | Costachi Ştiun
Grigorie Costachi

. | Ioniţă Roșca

Timofti Sacalov

“|

:

£
5

i
28

|

5

“14

15
Total 85

20

[74 :

!

597,

DIVANURILE

Membrii

AD-HOC

DIN

Divanului

IAŞI

ȘI BUCUREŞTI,

ad-hoc

al

1V.

Valahiei.

1. Clerul.

Mitropolitul :
Episcopii:

Nifon.

Filoteiu, Episcopul

de Buzău.

Climent, Episcopul: de Argeş.

Calinic, Episcopul de Râmnic.
Arhimandritul Ieronim, Egumenul Mânăstirei
Bistriţa,
Arhimandritul Atanasie, Egumenul Mânăstirei
Sadova.
Clerul mirean : Protopopul Ioan, deputatul Clerului Capita
lei.
Protopopul. Constantin, deputatul Clerului din Argeș,
» „ Protopopul. Vasile, deputatul Clerului.
din Buzău.
- Protopopul Constantin, deputatul Clerului
din
. Râmnic.
Total 10.
Egumenii:

2. Deputaţii Judeţelor.
k

Ni

A

j JUDEŢUL

|: “PROPRIETARI. -

>

|

PROPRIETARI

EEE

ŢĂRANI

I

ORĂŞENI

a].

5]

"4

=].

ITtov
”

Grig. Ghica.
Dim. Ghica

i

i

|

-

“Buzău

și

| Nicolae Golescu
C. A. Rosetti
Grigorie Joranu

|

| Const. Cotescu
!

N. N. Păcleanu

| Const, Ciochinescu

|

Gheorghiţă
Lupescu

Costache Moglan | Nae Stănescu ,

!

Ioan C.Cantacuzino|

”

Tache Grigorescu

|

Manole Lahovari
Nicu Tătăranu

|C. Rădulescu

| Stancu Stănilă
!
Stan Panaite

:

5

Hrist. Polihroniadi|

”

Dâmboviţa. | Costache Costescu, Hristache.
usca
:
„| Evghenie Predescu
ÎN

|

Const. Argintoianu
5

Const. IL. Filipescu | Gheorghie Morcov | Ene Cojocaru

:

[:

Dimitrie Culoglu | €]:

G. Marghiloman
Const. hobescu

Scarlat Voinescu.

'Prahovă

Vlașca.
:

|Alircea Mălăieru

|

„R.-Sărat
E

îi

Ioan Brezoianu

Răducan Ioan

|

|

6].

JI.
3

Grigorie Serurie | - |
5
|

:

8
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JUDEȚUL |

Ț

PROPRIETARI

PROPRIETARI

ȚĂRANI

ORĂŞENI

2,

Ş!

|
Răducan

Const. Creţulescu

|Mareu N. Duilie

Grig. Filipescu

!Muscel

|
„Teleorman

-

|AL. G. Golescu
RR

|. Butculescu

Mihail Pancu

|

Eliodor Lapati

|

"Olt

Ioan Solomon

.

Vâlcea

loan

Băleanu

[Stoica R. Cojocarul loan Vasile

| Stroe Ivașcu

„

Tică Ioan
MR

.

E
Preda Cernat

Oteteleşanu

i

Alecu Petrescu

|'Tiânase Constantin! Ion Ionașcu
:

| Nic. Iancovescu

Nic. Lahovari

|:

LB

C. D. Aricescu

.

”

|loan Slăviţescu.

|

Mih. Marghiloman

“

Ştefan Golescu
Nic. Rucăreanu

Const.

!

Cucuti

a Do

Brăila

Ioan C. Roset
Alex. Florescu

i

Talomiţa

:

: |Stamate Budurescu

3

|

Nic.. Iancovescu

|
"Gorj

Gh. Magheru

ZamfirI. Broşteanu

|

.

"Dolj
:,

i Argeş

|

Barbu Știrbei
Gheorghe Bibescu
”

"Mehedinţi ' |Ioan Ipeeanu
"Gr.

'17 Județe

|

Ioan Voicu

Barbu B. Gănescu|

!

ă

e
P. Cernătescu

Nicolae Mazâlu

Nic, Pleşoianu
Gr, Lăceanu

i

Ă
6

.

Ștefan Burchi
loan Brătianu

! Romanați
|.
!

Hristache Tell

|

5

Miculescu

i

Scarlat Turnavitu | Tudose Mugescu | Dim. : Brătianu
.

|

a

5

|

Const. Cârjeu

[loan Roateș .

|-Dim. Viişoreanu
5

Șt. Vlădoianu , | Gheorghe Cârjeu
Stănuţă Cezianu

34

7

17
Total

Marin Pârcălăbescu| Ioan Dimitriu. -

17
100

23

5

90
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[.
LUCRĂRILE

| Programa

DIVANULUI

pentru deschiderea,

-minecă în 22 Septemvrie

AD-HOC

AL

Adunării

st. v. (4'0ct.

MOLDOVEI.

ad-hoc

a Moldovei, Du-

st. n.) 1857.

«l.. La șapte ore: dimineața nouă detuniri de artileri
e vor
pitalei ziua menită “pentru deschiderea Adunirii ad-hoc.
„ «Il. La 110 ore se va celebră în' vechea biserică
a SI. Neculai

”
vesţi

Ca-

cel Mare un

Te-Deum, serbat de Inalt Prea Sfinţitul Mitropolit, şi la care va
asistă Ex. Sa

Prinţul Caimacamcu ministrii, funcţionarii Statului și
înaltul Stab. Vornicia
de aprozi va face poflire d-lor deputaţi de a se adună lu această
serbare religioasă, menită pentru a chemă binecuvântările Cerului
asupra lucrărilor
reprezentanţilor: naţiei.
|
|
|
«IIl. Oastea de toate armele, în mare uniformă, va fi înşirată
de ambe
părțile dela ușile bisericii până la scara cea mare conducătoare
la sala, şedinţelor Adunării:
i
|
«IV. După săvârşirea Te-Deumului, d-nii deputaţi, având în capul
lor pe

Prezidentul

Prea Slinţitul Mitropolit, în sunetul clopotelor:se vor îndreptă,

pe jos spre sala şedinţelor.
bandă de muzică militară,

La ieşirea lor din biserică vor fi salutaţi de o
Artileria va, slobozi 101 tunuri: şi, în trecerea

Adunării până la Palat, oastea va prezentă armele. O altă bandă
de muzică,

pusă la scara cea mare, va salută Adunarea.
e
e
«V. ;sAjungând la Palat, d-nii deputaţi vor [i întâmpinați
la „scară. de-patru
domneşti adjutanți, cari. vor precedă Adunarea până la
sala şedinţelor.
"«VI. Intrarea publicului în sala Adunării va fi liberă
cu bilete, date măi.
înainte de Prezidentul ei şi de Vornicul de aprozi. Locuri
deosebite vor fi

rezervate -pentru dd. reprezentanţi ai Puterilor, cari vor fi invitaţi
. la această

solemnitate prin Secretariatul de Stat. -

.

i

«VII. După ce domnii deputaţi se-vor așeză la locurile lor,
Prea Slinţitul
Mitropolit, în însușire de Prezident al Adunării ad-hoc,
va ordonă cetirea.
ofisului - de . deschiderea, Adunării, dat de Ex. Sa. Prinţul
Caimacam, după

care se va procedă la cele mai departe ale sale lucrări.

«VIII. După aceasta Ex. Sa Prinţul. Caimacam
co va fi:aşezată.pe piaţa Palatului.-

;

va trece en revue oastea,
NE

: «IX. După săvârșirea ceremoniei, din ordinul Ex. Sale Prințul
ui Caimacam,

so va da soldaţilor de linie, jandarmorici și pompierilor
câte un douăzecer,
iar subofițerilor câte doi; la rangurile de jos, căzute
sub vine uşoare dis=ciplinare, li se va, face iertarea osândei.

.
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publice se vor face de către Municipalitate. distribuții de

pâne şi de carne; la această ocazie Ex. Sa Prinţul Caimacam, prin
Departamentul Dreptăţii, va iertă un număr de osândiți dintre cei mai demni
de
o
- 0 asemenea graţie.
«XI. Seara tot orașul va fi iluminat; Depart. Lucrărilor public
eşi Municipalitatea se vor îngriji de iluminarea zidirilor publice ; la 8 ore seara
un foc
de artificii se va arde pe piața Palatului.
Ei

«XII. Departamentul

ținutale,

ca prin toate

din Lăuntru

va da ordine

orașele: să se

tuturor

serbeze -ziua de 22

administraţiilor
Septemvrio

ca o

serbare naţională. Dimineaţa se vor ţineă Te-Deum, la care
funoţionarii Statului vor asistă în uniformă. Seara orașele.
vor fi iluminate. Municipalităţile

vor face distribuții de pâne și carne la săraci. şi arestanți,

: -

*

|
.

In aceeaș zi de 4 Ocfomvrie s. n., Inalt Prea, Sfinţitul Mitro
polit al'
Moldovei a deschis Adiinarea prin următoarea, cuvântar
e:
«lubiţilor fraţi compatrioți şi fii în Domnul Hristos,
«Cinstiţilor deputaţi ai tuturor claselor Moldovei.
«In Psalmul 103 cetim :

|

«Innoi-se-vor ca ale vulturului tinereţele tale.
«Dumnezeu

nicilor

părintele a toată: mângâierea a suflat în inimile

împărați ai Europei,ca

la: deschiderea,

prea puter-

Congresului de“ Paris : prin

plenipotenţii lor, să îngrijească şi de ţerile noastre. Art. 24
al Tratatului
de Paris statorniceşte "că un: Divan ad-hoc; compus în mod:
de a constitui

reprezentaţia cea mai exactă a intereselor tuturor claselor
societăţei, va fi
convocat în Principat sub prezidența Mitropolitului țerii. Și. după
împărătescul
Ferman al Inaltei Porţi, primind acum ofisul Lxcelenţei Sale:
Prințului Cai-

macam sub No. 108 spre deschiderea şedinţelor, iată că
această: mult dorită:
zi a sosit. Divanul își deschide ședințele de astăzi, și: înainte.

«Deci, iubiţilor! dela toţi ni se cere acum de a aveă cea mai.
mare luare
aminte în vorbirile noastre,ca şi în lucrările noastre, și cea mai.
adâncă

cumpătare şi înțelepciune în rostirea dorințelor noastre ; căci acestea,
precum
să știe, vor fi temelia fericirii viitoare a țerii întregi și a
fiecărui În : parte..

- «Acum a sosit timpul,

vorbele,— cât ne iubim

ca fiecare să ne arătăm cu faptele, nu

numai cu

naţia noastră cea cu un renume aşă de antic şi așă

de frumos,—- cât preţuim ţara ce ne-a dat toată fiinţa noastră,— şi
cât ţinem

la canoanele şi religia părinţilor noștri, și. la biserica, care cu.
luminile sale

ne-a scos din întunerec și din umbra neştiinţei, ne-a păstrat
limba. și ne-a.
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făcut o literatură a.noastră proprie, şi care dela originea sa
combate împreună
cu. fiii săi, cu naţia sa, asupra ori şi: cărei împilări.
|
«Vă: mai repetez, iubiţilor compatrioți, că acum a, sosit timpul
de a dovedi
lumii prin fapte nobilimea.sângelui care circulează în noi, de
a ne recomandă.
Europei întregi,că merităm îngrijirea ei și că suntem vredn
icide garanţia

ce ne-a dat.

|

«Să fim dară înţelepţi şi cumpătaţi întru toate, căci întru
acestea stă toată
mântuirea noastră! Nu vorbe' multe şi mari, nu împărecheri
şi părtiniri, ci
cu:un gând și o inimă, pentru folosul tuturor fără:osebire,:
Se
«Moldo-Românii de astăzi sunt toți tot una, ci.au o origine,
un sânge, o:
patrie; o- istorie, o credinţă, un Dumnezeu ! Să ne: silim
dară ca totdeauna
să fim aşă ca să fin vii.şi ca să învieze întru noi. iubita noastră
patrie. Să
ne întrecem numai prin. lucrarea virtuților. Numai virtuțile
și meritulsă ne
deosebească înaintea, lui Dumnezeu:şi înaintea scumpei
noastre: naţii.
«Deci credință, iubiţilor, către Dumnezeu, credință către
patrie şi. către.
nație; O reciprocă; și o reală: dragoste să ne însuflețească
pe: toţi, pentru ca

tinereţele

iubitei: noastre» Moldo-Românie,

după .Proroc-Impăratul,

să. se

înnooască. ca. ale vulturului ; iar Dumnezeul părinţilor
să dea nouă una să
gândim întru toate spre tot lucrul bun. Darul Domnului nostru Isus
Hristos.
cu: duhul vostru, fraţilor, Amin.»
n

In ședința a [1-a din 28 Septemvrie, Adunarea a pășit
la, alegerea
a 2 comisii, compuse din 7 membri, pentru. cercetarea
titlurilor:

deputaţilor, şi anume:
«1.

La: comisia L-a

sau. ales

a

cu

majoritatea, -voturilor

d-lor:

Prea .Cu-:

vioşia”Sa, Părintele Arhimandritul Melhisedee, Logofătul Gheorg
hieș Sturdza,

Vornicii Dimitrie Rallet, Constant
: Negre,
in Constantin Hurmuzachi, Spătarul:
Dimitrie Cracte şi locuitorul pontaș loan Roată, însărcin
aţi cu cercetarea ținuturilor Iaşi,. Dorohoiu, Botoșani, Neamţu, Suceava
. Romanul şi. Bacău ;

«2. Iar la a l-a comisie asemenea:cu majoritatea voturilor
d-lor: Sfinția

Sa Iconomul Dimitrie Mateaş, Vornicul Lascar Catarg
iu, Aga Costachi Roseti,

Spătarul Dimitrie Cozadini, Sptarul Constantin .lacovachi, Sluger
ul Neculai

Bosie și locuitorul pontaș loan Levărdă, însărcinaţi cu cercet
area ținuturilor
Vasluiul, Bârladul, Fălciul, 'Tecuciul, Focșanii, Galaţii, Ismail
ul şi Cahulul.»

In ședinţaa III-a din 27 Septemwrie Comisiile de verili
care au dopus rapoartele lor, cari s'au aprobat de adunare, afară
de două privi-

toare la Starețul Mânăstirii Neainţu și la Egumenul Mânăstirii
Vorona.

19
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„ Pășindu-se la, alegerea Comisiei însărcinate cu prelucrarea;
Regulamentului Adunării, sau numit cu majoritatea voturilor
7 membri,
și anume d-lor Vornicii Constantin Negre, Mihail Kogăln
iceanu,
Constantin Hurmuzachi, Dimitrie Rallet, Anastasie” Panu,"
Doctorul
Anastasie Fătul și maiorul Vasile Mălinescu.
=

"In şedinţa a V-a din 8 Octomurie Vornicul Miiail Kogăl
niceanu

a luat cuvântul. pentru a arătă temeiurile, pe cari
s'a sprijinit Comisia I-a, însărcinată cu verificarea, mandatelor deputa
ţilor aleşi ; dar
a lăsat la hotărirea Adunărei validarea Prea Cuvioşiilor
lor Starețul :
SI. Mânăstiri Neamţul și Egumenul Sf. Mânăstiri Voron
a,
-E de nevoie a explică, în scurt. situațiunea, în care
se aflau Sta-.
rețul Mânăstirei Neamţul și Egumenul Mânăstirei Vorona
; în: faţa, adunărei..
Da
In 24 Martie (5 Aprilie). 1857, Mitropolitul Moldo
vei a -adresat.:
Egumenilor Mânăstirilor închinate și neinchinate o circul
ară (publi: :
cată în Gazeta.de Moldavia, No. 24), în care expun
e că. Ferinanul
de "Convocare. a Divanului ad-hoc. conține la art. | următ
oarele dis-.
pozițiuni în privinţa Clerul
— Mitrop
ui:
olitul și Episcopii . eparhioţi
sunt membri de drept ai Adunării, ceilalți membri din
cler sunt aleși,
și anum
— Preoţi
e i cari. indeplinesc sub orice titlu o funcţiune bisericească în reședința fiecărei Episcopii so vor întruni
spre a alege
dintre dânşii un deputat pentru fiecare opavhic, — iar
Egumenii mânăstirilor închinate și IEgumenii mânăstirilor neinch
inate Vor alege
în deosebi doi deputaţi clerici și pământeni, deci patru
în totul. Mitropolitul, «pregătind listele: pentru Egumenii sau cârmu
itorii mânăstirilor proprietare 'de' averi: închinate și Egumenii
mânăstirilor.
proprietare de averi neînchinate, cari urmează a alege
în deosebi doi
deputaţi clerici şi Pământeni, adică patru în totul», convo
acă în termin
de 20 zile pe Egumenii acestor mânăstiri închinate
și ncinchinate
a- se înfățișă la Mitropolie. spre a-i înscrie în lista
dofinitivă. |

„Acea cerculară are ca anexă listele mânăstirilor închinate
și a mă-

năstirilor neînchinate:

e

Egumenii mânăstiriloi proprietare de. averi închi
nate sunt în
muci

de 29: și

anume 12 Egumeni ai mânăstirilor închinate la
Ierusalim, 13 Egumeni ai mânăstirilor închinate la Munte
le Atonului, 2
Iigum
eni ai Mânăstirilor închinate 'la Sinai, 1 Egumen al
Mânăstirei

închinate

tiohia,

la Alexandria,

şi 1 Egumen

De

|

al Mânăstirei

i

închinate la An-

-

|
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- Egumenii, mânăstirilor proprietare de averi neinc
hinate sunt
în număr de 12, și anume:
. .
"4 Arhierei: Calinic Hariopoleos, Egumen Mânăstirei Slatina
,
Filaret Stravopoleos, Egumen Mânăstirei Socola. Iosif Evhanton, Egumen Mânăstirei Râșca,
Marchian' Ieropoleos, Egumen Mânăstirei. Coșşula,.
2 Arhimandriţi ai Mânăstirilor ce sunt Chinovii.
„ Arhimandritul Gherasim, stareţul Mânăstirei Neamţul
și Secul.
e
e
-* Arhimandritul Iosif, Egumenul Mânăstirei Vorona.
6 -Arhimandriţi Egumeni:
:

-Nicon,

Egumen

Mânăstirei Bisericani,

Varnava, Egumen Mânăstirei Pângăraţi.
Antonie, Egumen: Mânăstirei Bogdana.
!
„ Veniamin, Egumen Mânăstirei Zagavia.
Teoctist, Egumen Mânăstirei Mogoșești.
Vitalie, Egumen Mânăstirei Gorovei. :
„Starețul Mânăstirei Neamţul și Secul și Egumenul Mânăstirei
Vorona, amândouă: Chinovii, nu au fost următori cireulării
Mitropolitului, nici la înfățișarea, la Mitropolie spre a-i înscrie în 'lista
defi-.
nitivă, nici la alegerea la care au luat parte ceilalți Egume
ni ai

mânăstirilor neinchinate; ci ei au fost numiţi deadreptul
deputaţi

de Ministerul de Interne.
e
A
a
- Raportul Comisiunii de verilicare, cetit de d-l M. Kogălnicea
nu,
are următoarea, cuprindere: .
'
Ia
„ «Pe lângă acești deputaţi ai clerului, s'a mai înfăţoșat cu ofiţia, Prea Sfin-

țitului Mitropolit din '16 Septemvrie.sub No. 1.418 și adresa Departa
mentului

Cultului Ia această comisie ca deputat

şi Prea. Cuvioşia

Sa : Arhimandritul

Iosif, Eggumen Sf. mânăstirei Vorona, însă fâră. a înfățişă mandatu
l cuvenit,
pe care nici îl poate axei, fiindcă nici Prea Cuvioșia Sa, nici
Prea Cuvioșia.
Sa Starețul de Neamţu nu sau ales, - ci amândoi. sau numit
deadreptul
deputaţi de către Departamentul din Lăuntru.
N
Ma
«Imprejurarea aceasta nu lasă nici o îndoeală, cum că Prea Cuvioşia
Lor,.

Egumen Sf. mânăstiri Vorona și Starețul Sf. mânăstiri Neamţu nu.au dreptul
de a intră .ca: deputaţi în Divanul ad-hoc, pentrucă:
i
„€l. După Fermanul împărătesc pentru convocarea, acelui Divan, : numai

Prea Sfinţiile lor Mitropolilul ţărei și Episcopii eparhioți sunt. după.
drept
(de jure) membri ai Dicanului, iar toţi ceilalţi depulaţi trebue
.să fie aleși;
«2, Pentrucă după acelaş înalt Ferman, Egumenii. mdânăslirilor închina
te,

14

"DIMITRIE A. STURDZA

|

604:

precum și Eganenii mânăstirilor neînchinate, sunt
chemaţi u alege numai
câte doi deputaţi clirici şi indigeni, aşă dar peste
tot patru ;
«3. Pentrucă această dispoziţie a Fermanului, încât
priveşte. mânăstirile
pământeşti neînchinate, s'a și- pus în lucrare prin
alegerea de doi deputaţi
în persoanele Prea Sfinţiilor Sale Filaret Scribau,;
Egumenul sfintei mânăstiri
Socola, şi Calinic Miclescu, Egumenul sf. mânăstiri:
Slatina;
!
«4. Pentrucă prin recunoașterea Prea Cuvioşiilor Lor
Egumenului: sfintei
mânăstiri Vorona şi Stareţului sf. mânăstiri Neamţu
de deputaţi, s'ar îmmulți
numai numărul reprezentanţilor mânăstirilor neînchiuate
din. doi la patru,
fără însă a se reprezentă prin aceasta şi mânăstirile.
închinate, cari, după
cum so vede din răspunsul Egumenilor acestor
mânăstiri. către Prea. Sfinţia
Sa Părintele Mitropolitul din 28 Martie 1857, No. 231,
au refuzat toată împărtăşirea la alegeri, şi prin urmare nici: pot
fi reprezentate prin deputaţi
nealeși do dânşii, deputaţi numiți deadreptul de către
Ministerul din Lâhuulru
dintre Egumenii mânăstirilor, cari, după: cum
se: dovedește prin legiuirea
obşteștii Adunări din anul 1835, sunt neînehinate..
«Dar luând în privire:
|

«]. Că numirea de: deputaţi a Prea

Cuvioșiei

Lor. Egumenul mânăstirei

Vorona şi Starețul mânăstirei Neamţului este. un
fapt îndeplinit prin puterea:
și dispoziţiile luate de Guvern, şi
:
«2, Spiritul de moderație de care este însufleţită
Adunarea;

«Apoi Comisia lasă la înţeleapta chibzuire a onoratei
Adunări cea: de:

pe
urmă hotărire, care, ori şi cum ar li, după convingerea
ce avem; va şti a
păstră în deplină putere drepturile şi legiuirile
țărei, amenințate prin interpretarea şi aplicarea arbitrară a împărătescului
Forman în: chestia mânăstirilor.»
D-l Kogălniceanu

|

a desvălit în urmă, că ar fi a răsturnă simţul:
limbei,

al istorici, a sute de. legi votate de Adunările țărei;
al Fermanului,

şi a jigni
autonomia, noastră, adoptând interprotarea Guvernului
în privirea: mânăstirilor .
închinate și neînchinate. Pe temciurile acesta
propune următorul proiect de.
încheiere:

,
«In ședință publică a Adunării ad-hoc a Moldovei,
cetindu-se raportul
«Comisiei sale No, |. însărcinată cu verificarea
titlurilor deputaţilor aleși de
«țara de
„«Lând

sus;:
în privire factul recunoscut de Comisie,
că după Fermanul

:
aprobat

«de reprezentanții Puterilor garante Principatelor,
membrii de drit ai Adunărei
«ad-hoc nu sunt decât Inalt Prea Sfinţitul Mitropolit
şi Prea Sfinţiţii Episcopi
ceparhioți, și că toţi ceilalți membri trebue să
fie deputaţi; adică. aleşi-de
«către o clasă sau un corp electoral;
«Luând în privire că acesta Ferman hotăreşte
ca mânăstirile închinate şi

?
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«neînchinate să-și aibă deputaţi aleși, statornicind că Egumenii sau cârmui«torii mânăstirilor. proprietare. de averi închinate şi Egumenii mânăstirilor

«proprietare:de averi ncînchinate „vor alege în deosebi doi deputaţi clirici şi

«pământeni, adică patru în total ;
E
» «Luând în privire, că. atât după simţul limbei, “câtşi după sute de acturi
«legislative ale vechilor noastre . Adunări naţionale, nu: mai puţin și după le«gea din 1835, atât în Moldova, cât şi în 'Ţara-Românească,
acele mânăstiri
«sunt și se cunosc de: închinate, cari de către: ctitorii lor sau pus sub
pri“«vigherea scaunelor sau mânăstirilor din locurile:de jos, adică Patriarhiile
„«de: Constantinopole, Ierusalim, Alexandria și Antiohia, ori comunităţilor reli«gioase din munţii Atos și Sinai, dela Drianon ş, c. 1.; şi dimpotrivă sunt
și
«se cunosc de: neînchinate toate acele mânăstiri, cari nu atârnă de nici o
«altă mânăstire sau loc străin, având ori comunităţi libere, precum Neamţul,
«Săcul, Vorona, ori fiind ocârmuite de Egumeni numiți de puterea, . biseri«ceascăa ţerii, pre
Slatina,
cum
Râșca ș. c. |;
..
:
|
-

„ «Luând în -privire neexacta înterpretaţie dată cuvintelor de: închinat și
«neînchina
de. către
t Departamentu
:din
l Lăuntru, care: prin instrueţiile.-sale

«vroeşte.: a cunoaște :de mânistiri închinate pe acele cari dela 11835 se ocâr-«muese în privirea materială de către Departamentul Averilor mânăstirești,
ciar ca mânăstiri -neînchinate numai pe acele cari prin 0 excepţie a legei
“<şi-au păstrat libera 'ocârmuire-a averilor lor;
«Luând: în" privire “răspunsul ce Egumenii mânăstirilor închinate locurilor
«de jos au făcut Inalt Prea Sfinţitului Mitropolit, carele i-a, invitat ca, potrivit
» «Fermanului, să: procedeze la alegerea de doi deputaţi clirici și pământeni ;

„«Lmândîn. privire că interpretaţia dată de Departamentul din Lăuntru cu-

;«vintelor. de închinateşi neînchinate, și refuzul Egumenilor:
greci de a

tri-

„«mite.în sânul Adunării legiuiţi. reprezentanţi, ar ținti de a formă din
mâă«năstirile: închinate un stat în stat, când aceste mânăstiri pururea și sub toate
«guvernele au fost atârnate de ocârmuirea țărei, precum

un șir de acte le-

“«gislative ale ţărei noastre dovedesc; :
aa
“«Luând în. privire că Ina
Prealt”
Sfinţitul Mitropolit, ca firescul şi legriuitul

«apărător al drepturilor bisericei noastre, cu necontenire a stăruit
pentru a, se

aplică 'cuvintele de închinate şi neînchinate în adevăratul şi legiuitul lor
«simţ, şi prin urmare pentru ca și proprietăţile mânăstirilor pământeşti
închi«nate să: fie reprezentate în Adunarea ad-hoc;
«Luând în. priv
'că. ire
Egumenii acestor mânăstiri în însușire de ocârmui-

"«tori.de “averi: pământești pururea, în vethile noastre Adunări naţionale, au

«fost: faţă -şi au' lucrat alăturea cu ocârmuitorii mânăstirilor neînchinate,
pre«cum 0 dovedesc sute de acturi legislative ;

"16

a

DIMITRIE "A. STORDZA

i

606

«Pe temeiul simțului firesc și legiuit al cuvintelor închinate și
neînchinate;
„ «Pe temeiul actelor legislative votatede vechile noastre
Adunări obștești,
«în cari se văd Egrumenii mânăstirilor închinate subscriș
i alăturea cu Egu«menii mânăstirilor neînchinate ;
:
.
i

«Pe temeiul a însuș Fermanului slobozit pentru convocarea
adunărilor ad-

«hoc în Principa
în puterea
te, Tractatului de Paris ;
«Adunarea ad-hoc a Moldovei, datoare în această chestie,
ca şi în toate, de
<a păstră întreagă autonomia ab antiquo a, Principatelor,
încheie:
«l. Slareţii de Neamţ şi de Vorona nu pot fi primiţi
în sânul Adunărei
«ca membri de drit, pontrucă membri de drit
sunt smunai Aitropolilul
«[ării şi Episcopii eparhioţi.
!
„i
«Prea Cuvioşiile Lor asemenea nu pot fi primiți
ca deputaţi aleși, nea«vând mandate dela vreun corp electoral al clerului
; pentrucă deputaţi cu

“«mandate din partea Egumenilor mânăstirilor neînchinate:
s'au înfăţoșat și s'au

«recunoscut, Egumenii de Slatina, și de Socola, ; iar Egumeni
i. mânăstirilor în«chinate sau refuzatde a se întruni. după convocarea
Prea Sfinţitului Mitro«polit, de a-şi alege reprezentanţi și prin urmare. de
a slobozi mandate ; : «2. Locurile destinate prin Fermau la doi deputaţi
clirici şi pământeni
„«aleşi de mânăstirile închinate în sânul Adunării Ad-hoc,
le rămân rezer«vate ori când Cuvioşia Lor vor voi a se înfăţoșă spre
a le Ocupă ; -

«3. Adunarea votează mulțumiri

venerabilului: ei Prezident, Inalt Prea

«Sfinţitului Ditropolit, pentru slăruințele sale de a păstră
în această chestie
cîntregi drilurile Visericei și ale aulonomiei noastre.»

Acest proiect de încheiere, subseris- de d-lui Mihail hogălni
ceanu și: spri-

jinit de d-lor Lascar Catargiu, Sandu Miclescu, Sebasti
an Cananău, Con'stantin Iacovachi, Iancu I. Cantacuzin,. Alecu Jiean,
se primeşte: în întregul

său de întreaga Adunare, şi.se hotăreşte neprimirea: Prea
Cuvioşiilor . Lor

Stareţului de Neamţ și Egumenului

de Vorona

ca membri

de

drit

ai

ei.

„Astlel s'a luat în unanimitate de Adunarea
ad-hoc din Moldova
o hotărire importantă, nu numai de observare
coștiincioasă a;-legilor,
ci și tot. odată de a nu jigni întru nimic un drep
t politie şi național.
In:

ședința a V-a s'a. mai votat în unanimitate, Regulame
ntul

nărei ad-hoc a Moldovei...

.

:

n

Adu-

a.

Acest Regulament conţine dispozițiuni foarte remarcabil
e din punctul
de vedere general al organismului veprezentațiuni
lor naţionale: Dis:Poziţiunile acestea, ar aveă, locul lor mai mult; în Const
ituţiunea .țărei ;
“în tot cazul ele ar puteă fi și astăzi puse.în aplica
ţie ca norme
. de
obser
vat,
națiunii.

pentru

a

țineă

neatinse

datoriile,. unui. reprezentant.

al
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Iată, textul acelor dispoziţiuni:
$ 1. Divanul sau Adunarea ad-hoc « Moldovei, instituită prin Tractatul
„de Paris pentru a rost dorințele ţerii, reprezenlează însăș țara Moldovei.
Ş 2. Deputaţii, în sânul Arhunăriă generule, reprezenlează ţara, iar nu

numai ținulul sau clasa care î-a numit.

|

$ 3. Nici un depulat, în tot timpul sesiei Adunărei, nu poale prin. vreo
funcţie sau vreun rang, făra ca însuş prin aceasta să se socoalii deniisional.
$ 50. La rostirea dorințelor ţărei în Adunarea generală, sau a unei
clase în deosebi în Comilele, volul se face pururea public şi deschis, adică
prin apel nominal. Fiecare depulat, chemat pe nume, răspunde cu glas
„mare, că votează pentru sau contra, şi apropiindu-se de biurou îşi adeverește volul cu subscriere în anume listă, sub privigherea Prezidentuliui
sau a Viceprezidentului. Această listă se celeşie cu glas mare, şi subscriindu-se de biurou, sc cuprinde în Procesul Verbal al şedinţei.
„_$ 79. Rezultatul deliberaţiilor Adunărei se proclamă de către Președinte

prin urmăloarele cuvinie :— Adunarea încuviințează, sau Adunarea ui în-

“cuviințează.

„ata ză

Astfel de bărbaţi, deplin convinşi de datoriile cetățenești, nu aveau
teamă de nimic. Aceștia au format o genoraţiune de cetățeni, cari
-au ridicat: sus moralitatea patriei lor.
.
a
x:

In ședința. a Vl-a din 4 Octomurie Adunarea a păşit la consti:

tuirea biuroului

definitiv, care a produs

următorul

rezultaţ:
'

1. Votarea, cu bilete pentru alegerea de Viceprezident al Adunărei, dând
numai: majoritatea relativă d-lor. Vornicilor. Constantin Negre cu.39 voturi şi
| „Constantin Hurmuzachi cu 31 voturi, s'a procedat la balotaţie între d-lor.
şi

=011196

d-lui Vornicul

Constantin

Negre a, ieşit cu 51 bile albe, drept. cars, şa şi

proclamat de „Viceprezident al Adunărei. ad-hoc.
2. Alegerea a 5 secretari a dat majoritatea,

Anastasie

Panu cu. 78, Constantin

|
NR
absolută d-lor.

Hurmuzachi

cu

aa
Vornicilor

76, . Constantin

Rolla

cu. 68 şi Dimitrie Rallet cu 49 voturi, „iar pentru al cincilea, fiind numai
majoritatea relativă între d-lor. . Vornicul
. Petre * Mavrogheni. și Spătarul

-Constantin lacovachi,a ieșit d-luPetre
i Mavrogheni, cu 59 bile albe. EI
3. La alegerea de 8 secretari supleanți au avut majoritatea absolută de

52 voturi d-lui. Postelnicul, Alecu. Teriachiu, iar. majoritatea

“Aga, Iancu

Docan cu. 32 și Costachi Morţun

cu. 16

între d-lor, 42 bile albe au ieşit pentru'. d-lui . Costachi
-rămas: al. doilea

secretar,supleanț..

Analele A. R.— Tom. XXX.

relativă d-lor

voturi. şi balotându-se

Morţun, carele a

.

Memoriile Secţ. Istorice.

2

'18

.

'
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d-lor

Spătarul Di-

„mitrie Cozadin cu 80 voturi și Vornicul Lascar Catargiu cu 41 voturi ; iar

pentru al treilea urmă a se face bălotaţie. între d-lui Medelnicerul Vasilie

Neculau și Comisul

Petru

joritate relativă; Adunarea

Brăescu, cărora scrutinul

le dăduse numai o ma-

a primit renunţarea ce a făcut d-lui Brăescu

în

favoarea d-lui Neculau și a rămas al treilea chestor d-lui Medelnicerul Vasile

Necolau.

|

|

|

i

In urmă Inalt Prea Sfinţia Sa Mitropolitul a pășit, conform cu $ 22 din
„Regulamentul Adunării, la împărţirea secretarilor ei între cele 5 comitete
; .

şi sorții au orânduit pe d-lui Vornicul A. Panu la comitetul clerului, pe
d-lui Vornicul D. Rallet la comitetul proprietarilor mari, po d-lui Vornicul

C. Hurmuzachi la comitetul proprietarilor mici, pe d-lui Vornicul 0;
Rolla
la comitetul sătenilor şi pe d-lui Vornicul P. Mavroghenii la comitetul
orășenilor,
i
|

%

In ședința a Vila din 7 Octomvrie d-lui

Hurmuzachi

a, cetit Adunărei

următorul

Vornicul . Constantin

proiect de încheiere, sub-

scrisși de d-lor Coostantin Negre, Mihail Kogălniceanu,

Rolla,

Dimitrie

Rallet și Mihail

Jora:

o

Constantin

|

«Astăzi, Luni, în şapte Octomvrie, una mie opt. sute cincizeci .și șapte,
Adunarea ad-hoc a Moldovei, institută prin 'Tractatul de Paris, pentru a rosti
dorinţele ţărei asupra viitoarei organizaţii a Principatelor române;
«Cunoscând că înainte de a rosti 'aceste dorințe, ea are mai întâiu o
sfântă datorie de împlinit; '
|
«Recunoscătoare pentru dreptatea și generozitatea :Puternicilor:Suverani
cari, subscriind 'Tractatul de Paris, n'au trecuţ-cu vederea, și suferinţeleşi

"drepturile seculare a cinci milioane de Români şi de creștini ; ci dimprotivă,
adevăraţi reprezentanți ai divinei dreptăţi pe pământ, ne-au recunoscut şi ne-au

consfințit dreptul de a ne rosti liber dorințele pentru viitoarea: organizaţie
-a patriei noastre.
e
e
«Unindu-se prin simţirile inimei cu unanimitatea poporului “Moldovei;
«Adunarea generală

„

cheamă

binecuvântările

Cerului

asupra

străluciților

'Monarhi, făcători de bine ai neamului. nostru. :
e
«Dumnezeu Atot puternicul:să-i păstreze plini de ani, de sănătate, de glorie
şi de mulțumire sufletească pentru. fericirea supușilor lor!
.
«Dumnezeul

părinţilor noştrisă

în capul: naţiilor. celor mari,

întărească și st ție staturile și populii lor

pentru ca așă să fie sprijinul civilizaţiei, apă-

'rătorii dreptăţei și păstrătorii păcii lumei!

a

«Acest act, mie semn al recunoştinţei eterne a Românilor Moldovei,

:
Pre-.

|
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zidentul Adunării îl va împărtăşi, Iixcelenţiilor.
Sale membrilor; Comisiei Internaţionale din București, cu rugăniinte de a-l aduce-la cunoştinţa generoşilor
Suverani, cari prin subserierea 'Tractatului de Patis! au':puis sub puternicailor

garanţie viitorul Principatelor Române,» i ii ra rii
i
i,
o
Ma
N
,
a
Tit
TE
Pl
ai
Adunarea întreagă a primit în unanimitate propunerea Actului

de Recunoștinţă cu cele mai vii și. de „trei ori, repețite
aclamații :
«Să 'Trăească,. Puterile Garante!»
Me pa
i
D-lui Pornicul Mihail Kogălniceanu, roagă, pe Prezidentul
Adu-

nării să i se încuviinţeze cotirea unei propuneri, subscrise de. d-lor
dd.. Gheorghie Sturdza, Dimitrie Rallet, - Petru. Mavrogheni, Constantin Ilurmuzachi, Anastasie Panu, Vasile Mălinescu,. Constantin
Rolla, Dimitrie Cozadini, Vasile, Șturdza, Dimitrie. Cracte, Episcopul

Ghenadie Șendrea 'Tripoleos, Arhimandritul; Neofit. Seriban,
Arhi„_mandritul Melhisedec, Iconomul Dimitrie; Mateaș, Manolachi Costach
iEpureanu, Grigorie A. V ârnav, Alecu Botez-lorăscu și Simion Stanciu
.

“Prezidentul dă învoirea,și d-hti Mihail, Kogălniceanu celește D1'0punerea următoare:
...
a e iaip ai a
tae
«Astăzi,

Luni, în 7 Oetoimvrie anul 1857, în'a şeptea ședință publică,:A du=

«narea ad-hoc a Moldovei, instituată prin 'Fractatul :de Paris pentru
a rosti
„ «dorinţele țărei asupra viitoarei organizaţii a Principatelor. Române ii
«Simţind că cea, întâie. dorință a fiecărui: popol este dorința de af;
«Luând în' privire 'că un popol pentru a.fi' treb- ue
să-și: asigure fiinţa -su
cîn' marea familie a naţiilor;
in
pati aut
i
«Că acesta a: fost țelul tuturor: stăruinţeloi,:'luptelor.:şi: suferințelor” nea«mului

nostru

întrun timp de mai mult de cinci secoleşir.: -: cula

«Că. fiinţa politică și naţională, 'că 'dritul de. 'staturi; suverane,-:Principatele

«pururea, și le-au asigurat prin tractatele ce vecliii noştri:Domni
au încheiat
«cu regii Poloniei, Ungarieişi alţi domnitori, ;și..în care suverani
tatea «Prin-

cipatelor este scrisă cu litere mari;
«Că numai

„Ii:

ct

te

pentru â păstră, această” suveranitate

i

n

ANRE!

şi.a găsi o puternică pa-

«ranţie”
în contra: a orice: eventualităţi, strănioşii Hoş
asi:
iri
încheiat cu glo-

«rioşii Padişahi olomani

«J511 şi 1634;

Tractatele sau “Capilulaţiile din: anii '1393, 1460,

A

e

ai
SEDII

Ra

ae
m

"“«Luând în privire că aceste tractate, după dritul gintelor,-n'
au: Prinișters

«cipatele: din rândul statelor suverane, pentrucă ele și-au rezerv
toate at
drep„«turile suveranităţii, și în special dreptul de guvernământ neatârna
t, dreptul
«de legislaţie; adică o întreagă şi deplină âutonoinie, și că,
ptin' urmare,. nu
«Sa supus nici unti puteri legislative Străine; n
ae
ia

«Că chiar după încheierea capitulaţiilor cu

Inalta Poaită, Principatele au
%

20

pat ninti

DIMITRIE A. STURDZA

i

610

«urmât a fi: privite de către Puterile Europeane ca Statuii suverant, precum
«de dovadă stau mai multe tractate încheiate cu Domnii Moldaviei şi ai Va-

«lăhiei și în, urma Capitulaţiilor;. .

- -.

e

3

«Luând în privire că aceste. Capitulaţii, paladiul naţionalităţi române, -nu
«sau desfiiiințat „prin deosebite traotate | și stipulaţii ale , Marilor Puteri Şi
anume: !
Să :
mi
.
“al. Prin" Tratatul

de' Adrianopole articolul

V;

A

Ia

i

i

i

«2. La Conferinţele de Viena, prin “plenipotenţii Franciei şi ai Anglici,
«cari chiar îîn seanţa, întâio, ţinută îîn 15 Martie 1855, au declarat” că — «scopul

dguvernelor nu cră de aduce vătămare” Principatelor, ci dimprotivă. de'a

«îmbunătăţi soarta lor, combinând nouăle întoemiri ce sunta se face” pentru

«ele întrun chip de'a da 6; „deplină şi întreagă îndestulure drepturilor Inaltei
«Porţi, drepturilor Principatelor şi “intereselor generale ale Europei» pi
| «3, La aceleaşi conferințe, prin “protocolul al treilea din 19 Martie 1855,
în' care, după proiectul” Baronului 'de Prokesch, Capitulațiile: siSau recunoscui
ca baza drepturilor Principatelor (articolul, 1);
e
«4, Prin 'cerculara! Excelenței” Sale Ministrului'TPrebilor. din afară al Ma-

ciestăţii Sale Imperiale Impăratului Napoleon IIL., cu: data! din: 25 Mai 1855;

«statornicind ;că:' «relaţiile „dintre Inalta Poartă și. Principatele sunt iezultatul
«unei alcătuiri liber încheiate, cu sute de ani: mai înainte, între Inalta Poartă «şi “Ţările dela. Dunăre»;
i.
CEL
DP
«5; De către: însăș Poarta. Otomană, :prin mai multe Haturi ale glorioşilor
Padișahi, și în capul cărora se: întrebuințau următoarele cuvinte: . .î.::
«In tot chipul, cu toată libertatea obiceiurilor lor să fie aceste țări, şi:să
«se stăpânească, numai! singure: > de sine, deosebite Și despărțite de stăpânirea
«Impărăţiei Otomane» șî: i.
iri

-"«6. 'Tot de către: Poartă, prin piotocolul Conerinţelor din Constantinopole,
«cu data de 11 Fevruarie' 1856, şi în care se declară: «că întărește din-nou

«privilegiile: și” imunităţile: de cari zisele Principate
«pitulațiile ce li s'au dat de către Sultanii Baiazid:

s'au bucurat dela Cași Mahomed IL Iza

» «Luând în; privire că! aceste: Capitulaţii recunosc: și întăresc! Pricipatelor

«nu: numai

privilegii şi imiinătăţi, ci toate. : drepturile suveranităţii, și între

«altele o -ocârmuire! neâtârnată şi: naţională, o deplină libertate da legislaţie;
«precum mai cu deosebire o dovedesc articolul 1 al Capitulaţiei încheiată
«la: 1511 între Sultanul Baiâzed. 1 și Domnul Bogdan, și: înnoită în secolul
cal XVIII-lea între: Sultanul Murat şi Domnul Vasile Lupu, și. care. zice
«anume:' «Poarta: cunoaște Moldovă :de pământ «slobod. şi nesupus», şi. Ar«ticolul. al IV-lea al ăcelgiaș Capitulaţii, care - rostește: că:: «Moldoiia vaii
«stăpânită şi ocârmuită după legile şi aşezămintele sale, fără sis se amestece

«Poartă:cât.de puţin».

i:

-..

a
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; «Luând în. pri“că
vit
“Tractat
eul de" Pâris nu numai. că -na.rostit; nimid în:
«Gontra: vechilor noastre Capitulaţii, ci dimprotivă:a.: recunoscut şi a; întărit
«Prihcipatelor
.o administraţie. neatârnată şi. naţională, libertate de; legislaţie,

«6;.putere năţională- înarmată şi „un' sistem defensiv spre păzirea hotarelor”
şi.
«respingerea a, orice năvăliri străine, :și în sfârșit o viitoare organizaţie ;cori=

«formă cu: drepturile “și. cir dorinţele 'naţiei, puindu-se «Principatele sub.
Ga„«ranţiu Colectivă a Puterilor subseriitoare Tractatului
. de Paris; :
ie
«Luând “în priviră “că atât în'puterea: vechilor Capitulaţii, : câtşi după
«stipulaţi
: Tractatul
ileui de Paris, întinderea viitoarei! organizaţii, cerută :de

«trebuinţele: noastră naţionale, materiale și morale, 'niu poate aveă altă
măr-

«ginire” decât ;n&jignirea 'drepturilor Inallei Porţi, “anume precizate în acele

«Capitulaţiiși. pe" cari: Românii le-au: respectatşi le vor respectătîn
toată

cîntregimea 'lorș

în

ie

e

-“«liuând în privire:
că,. pentru 'ă pune:un

«discordiilor” din' lăuntru, 'cari'.au

ate

capăt: suferințelor, : abuzurilor: şi:

paralizat: itoată desvoltarea - în țară ; și

«pentru a: precurmă: înrâuririle 'din afară, cari au: jignit autonomia “Printi«patelor, şi a introduce un regim de stabilitate, de:lună rândueală, de:
pace

«şi dei:prosperitate în: Principatele --Romiine, este: neapărat.a dă o. deplină

«și întreagă îndestulare

-trebuinţelor şi “dorințelor naţiei
;: -- -:. îi

i

«Luând 'în privire că dorința 'ceă, mai înare,: cea'mai generală, :acea hrănit,

«de toate generaţiile! trecute, aceea.care este sufletul generaţiei actuale;. aceea:
«care, împlinită, vă face fericirea generaţiilor viitoare, este Unirea Priicip
a«lelor: întru - Singur stăl, o: unire care cste firească, legiuită
și neapărată,

«pentrucă în: Moldova
şi în Valahia 'suntem
«ca nici un altul, pentrucă avem

acelaș:popul, omogen; identice

acelaş început, acelaș nume; aceeaș limbă;

«nc&eaș religie, aceeaș.istorie, acâeaș civilizaţie, aceleași instituţii,- aceleaşi

«legi: şi -obiceiuri, aceleași tenieri şi. aceleași speranţe,

aceleaşi trebuinţe :de:

«<îndestulat, aceleaşi hotare de. păzit, aceleaşi dureri: în trecut, acâlaş viitor. de:
casigurăt și, în” sfârşit, aceeaş 'misie de împlinit; :.! -.-:: e
o
«Luând

în privire că această Unire o.dorim, nu pentrii ca să lovim: drep=

«turile și să amenință
pacea "altora,
m. ci pentru ca; să asigrturiim drepturile și
ăpacea noastră; și că--din potrivă această Unire —: la: care: au coritribuit;toate:
«generaţiile -trecute, lucrând:de a.ne da aceleași instituţii şi: legi —împliniitid,
to vie “dorinţă ja. năţiei ; noastre, și” făcându-se “pentru noi:uni izvor! de -bună

«rândăeala,:.de iconorale, :de 'legalitate, de diănitate şi de' regeneraţie: gene=

«râli/——iprin-” însăş “această: ar da: Înaltei Porţi: şi staturilor . vecine o:;înche2
«zășluire de pace .și' de stabillaitate
hotarele: lorși i ji. it
iati pp

“4 Imând
îi ''
privire că-lJnirea.. Principatelor este- îniscrist: în chiar insțitiiţiile

căotuâle; răcunâscute de" înalta: Poartă, și anume prin articolul :425,:Cap.!1X:

«din Regulamentul Organic, care rostește textual că — «Începutul, religiă, obi-
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«ceiurile și asemănarea limbii locuitorilor acestor două Principate,
precum
«şi trebuinţele ambelor părți cuprind dela însăș descălecarea, lor
elementele
cnedespărțilei uniri, care s'a împiedicat şi s'a intârziat numai
de întâm-

«plătoarele împrejurări.: Mântuitoarele: folosuri ale rodului ce s'ar naște
din

«întrunirea acestor două popoare sunt netăgăduite»
— ;
„ «Luând în privire că, după. protocolul VI al Congresului

«sultarea

dorințelor țerii a fost

«făcută de contele Walewski,

motivată: mai cu deosebire

atingătoare

de Unirea

de Paris, con-

de propunerea .

Principatelor ;

«Luând însă în privire că pentru ca Unirea Principatelor să producă tot

«binele ce se așteaptă și în lăuntru și în afară, este trebuință de a se instituă
«un guvern tare, stabil, respectat în liuntru de toţi, și sprijinit
în afară de
«marea, familie a Caselor domnitoare ;. că, un asemenea guvern nu ni-l
poate
«da, regimul viţios al Domnilor elcctivi și schimbători, cari, istoria este
mar«tură, nau produs decât anarhie prin rivalităţile și ambițiile deșilor și mul«ţilor aspiranţi, slăbiciune și corupţie prin abuzurile şi nepotismul lor, şi mai
«ales năvăliri și resbele prin despărţirea țărilorşi prin supunerea Domniilor

«la toate înrâuririle străine ;

E

N

|

«Luând în privire că Principatele sunt însetate de legalitate, de stabilitate
«și de dignitate naţională, voind a trăi cu însăş vieaţa lor, și că aceste
nu se.

«pot dobândi decât reîntorcându-se la vechiul princip al eredități; tronului,
«care în întâile timpur
ale; fundaţiei
i
Principatelor, şi chiar în urma Capi-

«tulaţiilor, au. existat în familiile lui Radu Negru şi a lui Bogdan
Dragoș, şi
«puindu-se în capul Principatelor-Unite ur prinț străin, ales dinte dinasliil
e
«domniloare ale Europei, afară de acele ale staturilor vecine, spre a motivă

«străine înrâuriri;

o

|

a

|

«Luând în privire că, spre a' dobândi un asemenea princip, menit
a
«pune un capăt relelor trecutului 'și a pregăti patriei o eră nouă, Românii

«renunţă la dreptul ce au prin Capitulaţii de a-și alege singuri pe şeful Sta«tului, încredinţând

numirea

prinţului străin însuș glorioșilor monarhi,

«au luat în mânile lor soarta Principatelor;

cari

pi

«Luând în privire că, spre a întemeiă cea mai grabnică și mai intimă
«legătură între noua Dinastie şi nația română, este trebuință ca moștenilorii

« Domnitorului să fie crescuţi în dogmele sfintei noastre biserici a Răsăritului;
«Luândîn privire că, pentru ca prinţul străin să. poată

împlini tot ce ar

«aşteptă dela dânsul și țară și Europa, este trrebuință ca el să fie încun«jurat -de toate garanţiile de pace și de putere, și să fie asigurat în contra

«pericolelor

din afară

și în contra

turburărilor

din lăuntru ;

,

«Că pericolele din afară.se pot înlătură numai prin neutralitatea pămân-

«tului Principatelor, neutralitate recunoscută în :princip, prin
Art. 26 și:27 ale

«Tractatului de Paris;

N

E

aa
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«Că turburările din lăuntru se pot depărtă, numai întrucât
Domnitorul va
„«căută -puterea sa în însăș „țara, și va cârmui după legi
făcute de către
«însăși ţeara;
Da
Ie
„ «Luând în privire că după vechiul obiceiu, pururea şi sub toate
guvernele,
«puterea legiuitoare în Principate a fost încredințată. unei Adună
ri obşteşti,
«care, mai mult:sau mai puţin a reprezentăt, ţara;
:
aa
«Că această Adunare, pentru ca să fie bine primită, pentru:
ca legile votate
«de ea să âibi toată puterea morală, ea trebue să fie astfel
compusă, încât
«să cuprindăîn sânul 'ci toate marile interese ale: naţiei ;
«Luând în privire, în sfârşit, că drepturile Principatelo
r anume cuprinse
«în Capitulaţii, și Unirea țerilor sub un prinţ străin și
ereditar, asigurat prin
«neutralitatea pământului românesc, și sprijinit prin o
putere legislativă, care
«să cuprindă toate elementele vitale ale societăţii, atunci
vor fi stabile, atunci

«vor contribui cu toată eficacitatea la desvoltarea naţională,

«terială a: patriei noastre, când ele se. vor pune sub garanț
ia
«şi salulară a Marilor Puteri ale Europei ;.
aa:

morală şi -maatotputernică
iai

«Adunarea ad-hoc a Moldovei, păişind pe calea ce i s'a prescris
de către
«Tractatul de “Paris, adecă încopând a rosti dorinţele ţărei,—în faţa
lui: Dum-

«nezeu şi a oamenilor, în toată curițenia cugetului, neavân
d în privire de«cât drepturile şi folosul naţiei române, declară că cele întăi,
cele mai mari,
«mai generale și mai naţionale dorinţe ale ţăroi sunt:
ae
«l. Respectarea drepturilor Prâncipatelor şi în deosebi a
Aulonoimiei lor,
în cuprinderea vechilor lor Capilulaţii încheiate cu Inalta
Poartă în anii

1893, 1460, 1511 şi 1631,

..

a

-

ue

SE

«2, Unirea Principatelor întrun singur stat sub numele
de România...
«3. Prinţ străin cu moştenirea lronului, ales dintr'o dinasli
e domuiloare
de ale Europei, şi ai cărui moștenilori să fie crescuţi
în religia țcirei.

4, Neutralitatea pământului Prâicipalelor.

«5. Puterea. legiuitoare încredințată unci
reprezentate toate inleresele nației. . „.:
«Toate

acestea

tatul de Paris.»

sub garanția

,

Si

|

Obşteşti Adunări, în care să fie
E

colectivă a Pulerilor cari au subscris Trac-

e

Sa

Sia

După cetirea, acestei propuneri și depunerea.ei pe biuroul "prezidentului, d-lui Constantin Hurmuzachi se suepo tribună, și o
spri-

jineşte:

a

Sa

|

«In sfârșit, după atâtea lupte şi suferințe, după atâtea temeri
și speranțe,

am âjuns în faţa. momentului rostirei dorințelor țărei.
* «Momentul

este mare, este critic; căci dela

-el- atârnă

soarta .şi viitorul

Principatelor, înaintirea sau înapoirza, lor.în privinţa politică,
morală și ma-

24.
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terială, fericirea sau. 'nefâricirea. lor,, înălţarea. sau. decăderea 'neamiului româ-

nesc, vieaţa-siu 'moartea lui, stima sau: disprețul lumei,

binecuvântareasau
:

blestemul semințiilor viitoare.
„ telntr'acest moment,

atât. de mare; unice în

Ca

a RE

a

cartea "vieţii. neamiirilor.
— tot

Românul: binecugstător. se întreabă:.ce trebue să dorim?

DR

CAE:

«Răspunsul atârnă dela patriotismul nostru, iar, măsura dorințelor noastre
trebue să:o! căutăm. în cercul. drepturilor noastre şi În respectul cuvenit
legăturilor..seculare ce există între Principatele Române. și:Imperiul Otoman.
«Ca să știm ce se cuvine să cerem, trebuo mai: întâiu să știm ce.avem
și.:ce
nu avem, pehtrucă -humai acele dorinţe,:ce nu trec! peste domeniul
drepturilor.-noastre, pot aşteptă: împlinire.— Măsura dorințelor "ce: suntem
chemaţi: a'rosti trebue. să. o, cătităm. şi în cunoștința trecutului nostru,
. în
tunoştinţa: suferințelor, nevoilor. şi. trebuințelor-.noastre ; căci numai
dela deplina 'cunoștinţă
„i relelor de cari voim-'să'scăpăm; atârnă aflarea mijloacelor i
de' vindecare.—-Să. cercetim dară înainte de toate drepturile noastre.
!
«Avem drepturi mari și frumoase !- Drepturile acestea, fiinţa politică
şi națională”a Principatelor Moldovei și Valahici- se întemeiază pe:
tractate: în-

cheiate. între. ele și Inalta Poartă . Otomană. “Tractatele acestea so numesc Ca-

pitulaţii,! căci așă :se numesc: toate "tratatele incheiate. până-.în

secolul. trecut

între Imperiul Otoman'şi Puterile creştine ale Europei, i
.
«Tractatele noastre nu numai: nu, s'au: desfiinţat vreodată, -ci încă din timp
în timp s'au recunoscut şi s'au întărit 'cu:. solemnitate de către Inalta Poartă,

după:dum. dovedesc. acturile publice, “enumerate în propunerea ce.am.o
noare

de a sprijini. Ca să cunoaştem

mărimea

şi întinderea

drepturilor - noastre,

trebue 'să nu :scăpăm. din; vedere, când: şi .subce încunjurăti sau
încheiat
Capitulațiile :noastre.
i.
ae
a
«Istoria ne 'spunc că: Bogdan; suveranul Moldovei, fiiul lui Ştefan cel:
Mar6,
a încheiat cea întâia Capitulaţie
cu Sultanul „Baiazed II, în anul 1511..*«După unanima mărturie„a tuturor istoricilor, Moldova se bucură
atuncea

de cea mai mare pace și linişte și de o putere foarte însemnătoars,
întărită
prin alianța ofensivă și defensivă ce,-cu un an mai înainte, Bogdan
încheiase

cu Polonia și Ungaria ; iar Sultanul Baiazid II, obosit de

bătrânețe;pe atunci.

eră ocu
cu pat
combaterea răsboiului civil co se iscase între unii, din fiii săi

și cu corhbaterea răsculării unuia, din ci în contra lui.

E

«Aceasta nu lasă nici umbră de înidoeală,că un tractat, incheiat de bună

voie, sub încungiurări atât de favorabile pentru

Moldova, a trebu
“să it
'cu-

prindă :şi cele mai favorabile condiţii pentru oa.! . .: i ai
«Intr'adevăr!

Capitulaţia aceasta, înno
șiită
întărită

za

de: mai multe:tori, şi.

num
în:e:
.Domnia lui. Vasile Lupu. Voivod; precum și capitulațiile. Valahiei,
au „asigurat. Principatelor. Române: toate. drepturile „cari, . după” pringipii
le
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dreptului public al Europei, recunoscut de. toată naţiile civilizate; constituese

deplina suveranitate a staturilor. Dovadă chiar întâiul articol .al Capitulaţiei

din 1511, carele -zice :. « Poarla 'cunoaşie pe Moldova de “pământ slobod şi
«nesupus.» Dovadă Art. 4 al aceleiaș capitulaţii;: carele a. stipulat foarte lămurit:că «Moldova vă fi stăpânilă și ocârmuilă după ' legileşi așezămin«lele:sale, fără să: se” amestece Poarta cât de puțin.» Dovadă Regulamentul
Organic Art. 61, Cap. |, Art. 299, Cap. VIII și. Art. 432, Cap. IX, cari anume
au recunoscut şi au. consfințit suveranita
: Principatelo
te
r.
:;
E
;«Suveranitatea este internă şi “externă,
i
|
«Cum că Principatele Române au “exercitat totdeauna, 'chiar şi în cele

mai nefericite zile ale istorici ;lor şi până astăzi, deplina: suveranitate

lăuniru,
înulte şi
țării sau
dovedesc

din

dovedesc toate legiuirile 'şi -așezărăintele: lor, din cari cele “mai
astăzi încă au putere. legală, fâră :să' se fi supus vreodată încuviin=
confirmării Inaltei Porţi. Din nenumărabilul număr al actelor, ; cari
deplina suveranilale din lătnlru, voiu cită 'numai legiuirea: pen-.

tru. desrobirea vecinilor, votată de 'o adunare mate -în sf. mânăstire a 'Treilerarhilor,
în 6 Aprilie 1749, .
ne
pa
E

«Cum că Principatele Române au exercitat şi deplina suveranitate, din
afară, în curgere de mai multe sute de ani, după încheiarea Capitulaţiilor
cu Inalta -Poartă, mărturisesc o mulţime - de 'răsboaie.. ce' au: avut. Principatele: atât între 'sine,: cât şi cu, staturile - vecine ;: mărturisesc „o; mulţime: de

tractate. de alianţă, de pace,:de cornerț:ş. a. ce ele

au! încheiat atât.:între

sine,. cât şi cu alte staturi suverane (Polonia; Unga
: ria,
Transilvania: Anglia,
și :Rusia).—Spre
: mâi' mare dovadă -voiu 'cităiaici numai Tractatul. de „comerţ
încheiat între Domnul Petru Șchiopul, suveranul Moldovei, și Elisabeta, Regina Angliei, în anul 1588, așă dar șaptezeci şi.rșapte: de ani după încheierea. Capitulaţiei lui Bogdan -cu Baiazed.
II. :Cum “că , capitulaţiile -Principatelor Române nu numai nau oprit,:ci nici au mărginit suveranitatea lor din

afară, dovedesc

și, nenumărabilele solii. ce suveranii Moldovei şi ai Valahiei

au: trimis altor staturi: suveran, sau au primit „dela ele în. curgere “de :mai
multe-.sute: de ani după încheierea .Capitulaţiilor cu Inalta Poartă. Pravila: lui

Vasile: Vodă, publicată în anul 1646, cuprinde; chiar iun capitol special des-

pre pedepsele crimelor în con
solilor
tra
co: :
veniau -la Domnie:
sau se; trimiteau din partea ei. Și: astăzi încă: Principatele; Române exercitoază unele

din' drepturile cuvenite suveranităţii externe, precum
. de. exemplu : dreptul
de'a

trimite: şi de :a. întreţineă

la, Poarta. Otomană

soli (Capuchehaiale),

drept ce datează încă din anul 1541, fiind stipulat prin :Art.: al șaptelea, .al

Capitulaţiei lui. Bogdan .și anume. întărit prin „Tractatul.
dela Cuciuc-Cainargi,
care recunoăşte pe Doninii: Principatelor Române de suverani, iar pe repre- .
zentlor
anţi
'la Poartă:
i.de. oameni. puşi sub; scutul dritului. ginţilor. - :
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frumoase

drepturi;

căci

pe 'când icele :mai multe din staturilo suverane nu aveau
încă nici o relaţie
cu Inalta Poartă, Moldova avea la că soli și rezidenţă de
soli (Bogdan-Serai)

și o biserică pentru

solii oii.

3

"«ȘI astăzi “încă “Principatele au dreptul. de a încheiă convenţ
ii,

aici

voiu “cită .numai

vămilor.

convenţia: între Moldova

e itp

zi

și

Valahia

o

din: cari

pentru - unirea
pe

«Aceste fapte istorice: sunt cele mai necontestabile dovezi
şi lămuriri ale
drepturilor noastre. Atâta, spre răspuns acelora, cari se
înceari a aduce în

îndocală: sau exis
“saute
cuprin
nţ
derea
a și : întinderea Capitulaţiilor noastre.
* «Mai sunt: unii cari, voind a; no micşoră drepturile, ne întâmp
ină că la
clasificarea 'staturilor, -publiciștii au pus Principatele Române în
clasa statu-

rilor 'semi-suverane.: Ac6sto
le- răspun
ra,
dem,

că publiciștii, chiar și cei: mai

învăţaţi, n'au. avut: cea imai mică: cunoștință despre Capitulaţiilo” noastre
, cari

abiăîn secolul nostru s'au publicat
şi ,
că ei și-au întemeiat opinia lor nu:
mai pe cunoștinta tractatelor! ruso-turcești, cari, după: principiul
recunoscut

şi de dreptul ginţilor, ca, nişte alcătuiri între doi, 'nu' pot folosi nici
păgubi

pe un al'treilea.
n
i ti
EEE
a
AIE
câcestea sunt” drepturile: Principatelor Române, pe cari 'Tractatul de
Paris
din 30 Martie“1856 le-a'pus sub generosul scut al Puterilor cari au
subscris
acel act. mare. Acestea: sunt: drepturile Principatelor, pe cari inalta
Poartă

le-a recunoscut
și le-a întărit cu solemnitate în faţa lumii prin Art. 23 al
citatului tractat, prin care ea Sa îndatorit anume a conservă Principatelor între
altele un guvern ncatărnatși naţional, precum şi deplina libertate de legislaţie
(Autonomi
și ie.
a): ee
aaa
«Principatele: Române! fiind staturi suverane, dela sine se înțelege. că ele
au necontestabilul
drept
: 'de a-şi .legiui reorganizarea lor, de a-și consolidă 'şi

a-și întări existența:
lor naţională, morală, politică și materială, încât aceasta

nu jignește 'drepturilă 'cuvenite Inaltei Porţi după Capitulaţii, drepturi pe cari
Românii loldeaund le-au respectat şi vocsc a le respectă. Întinderea, reorgan
i-.
zării noastre nu âre''dar altă mărginive decât respectarea legătur
ilor noastre
cu Imperiul Otoman:! Est6 .un: princip, recunoscut şi do dritul public,
că acel

„ce face întrebuințare de un drept al său, nu vatămă: pe nimenea.
«Mai

sus am

arătat, că Principatele. Române, ca Staturi suverane, au avut

şi au dreptul de a închciă tractate, atât cu alte staturi, cât
şi între
. sine. Dela
since dar urmează 'că elo'au și dreptul de a încheiă între sine tractat.
pentru
Unirea lor întrun singur! stat şi sub un singur guvern.

«Cerem

voim

ae

Unirea Principatelor. Cererea noastră este . dreaptă, pentrucă noi

Unirea cu respectarea drepturilor

cipatelor .pentrucă ea este :un:: mijloc de

Inaltei Porţi. Noi cerem.Unirea Prin-

întărire națională, politică, morală
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și materială, prin -urmare folositoare chiar și Inaltei Porţi. Acoasta, spre
răspuns acelora, cari pretind că cererea Unirii” este'o răscoalăîn contră "Turciei,

«Unirea nu este o dorință nouă. Ea este prevăzută, chiar prin Regulumentul Organic, şi în unele privinţi chiar și aplicată (Art, 425 —430). Unirea
este înscrisă în inimile tuturor Românilor. Ea sa discutat: în curgere de mai
mulţi ani de toată ţara, de toată presa luropei. Dorinţa Unirii a răsunat dela

o margine a lumii pânt'la cealaltă. Ea sa primit cu aclamaţie de către ale-

gătorii' noştri, de. către întreagă ţară.: Noi ! dorim Unirea, pentrucă : Unirea
dă tăria, tăria dă siguranţă, siguranţa, 'dă încredere, încrederea dă: suflet
'Şi
-sbor comerţului . şi civilizaţiei.” Dorim Unirea: prentrucă numai voim
să
fim pomul discordiei între puteri rivale; nu voim să vedem legioaie de: cândidaţi de Domnie, nu voim ca Domnii să fie posesori cari .se :grăbesc:a,
se

foldoosi
scurtul termen al “posesiei, până :ce nu-l răstoarnă
alt amator de
Domnie.

i

i

sa

„ «Adversarii noştri ne numesc: revoluționari, pentrucă nu voim ';să 'consorvăm starea de faţă, și ce să consarvăm? Ce să vecinicim? Demoralizaţia,
corupția, nepotismul, impunitatea, ncruşinarea vițiilor?
ei

«Unirea Principatelor
avut prilejul de a vedea
Hora Unirii! Și cine nu
«număr al clienţilor lor,

patelo?.r . :
«Pieril-a

' este dorinţa 'tuturor 'elaselor.! Cine : dintre .noi n'a
bucuria, și mulțumirea obşteasci,de câte 'ori se cântă
ştie că numai câţivă amatori 'de Domnie, şi. micul
mai combat astăzi dorința naţională— Unirea, Princi-

i
separalismul

ca fumul

inânat

„pa

de vifor.

na

i...

„:

„.

«Dorim Unirea, dar tot aşă de fierbinte dorim și un prinţ străin, dinir”una
din familiile suvei-ane de ale Europei, cu înlăturarea staturilor vecine, pentru-

că numai un' âsemenca 'pririţ poate insuflă în liuntru şi în afară respectul,
fâră-de 'care cele mai bune legi" rămân litere moar
; te
numai un prinț străin.

poate să, ne asigureze “dreptur
poate ile,
impune" partidelor, poate să ne scutească de nepotism; nuinai un» prinţ .străin: poate pune: capăt ambițiilor:
nenumăraților aspiranţi la Domnie şi intrigilor acestora. și ale partizanilor lor;

cari “paralizează -chiar. și cele mai: bune "plecări; -petrucă riimai! un prinţ

străin se: poate: luptă cu suceâsîn contra înfluinţelor străine, cărora Tractatul

de: Paris a voit să facă sfârșit, i ci
ur.
e
aa
- «Mai: dorim şi cerem moștenirea . în familia prințulu
străin,
i. petrucă

desele schimbări ale :Doinhilorau împiedicat propășirea morală și materială,
ba :chiar.şi neatârnarea: guvernelor Principătelor ;-şi pentrucă nuinai moş-

tenirea

dă

stabilitate. Dritul

moștenirii

nu

este un:drit. nou

în. istoria Prin-

cipâtelor.: EL:a “avut. fiinţă multă vreme după încheierea Capitulaţiilor noastre.

. După ;Bogdan a „venit la tron :fiul' său" Ştâfan Tânărul ; după acesta Petru
Rareș, fiu natural al lui Ştefan cel Mare. Așă de.:tare se observă ' dreptul
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moștenirii, zice analistul Ureche, încât: țara a preferit: a,
încredinţă tronul unui
fiu nelegiuil.al lui Ștefan cel. Mare, decât să aleagă .Domn
din altă. familie,
Petru Rareșa avut succesor. pe fiul său, iar. acesta - murind
, fără copii, pe

fratele său.

.

..:

Si

a

aa

e

e

ge
a ae

«lată că nu cerem un drit nou, ci numai recunoașterea
unui drept ce'l-am
avut, 'unui drept vechiu ca și istoria noastră...
SD
e
«După Capitulaţii şi chiar după Regulamentul Organic
, am avut Și avem
dreptul de a ne alege :noi singuri pe Domn. Dreptul
moştenirii
eră combinat
cu dreptul alegerii.. In' puterea acestui „drept putem
dar chiar noi singuri
alege un prinţ străin. Dacă cu.toate acestea astăzi renunț
ăm: la acest drept, și-l încredințim generoaselor Puteri cari au garantat
soarta noastră, Q facem

numai pentru ca 'din binefăcătoarele lor mâini să primim
"un prinț străin
ereditar, și prin aceasta o nouă garanţie de stabilitate, pe
care o dorină din
toi sufletul, un scut în contra rivalităţilor şi influințelor străine.

-- «Mai dorim a guvern reprezentativ. Nici acesta nu
este un dril nout,
Dela întemeierea . Domniilor de către Radu Negru și.
Dragoş până astăzi;

Principatete au avut totdeauna reprezentare naţională, concent
raţă, într'o sin-

gură. Adunare. legislativă, compusă de toate clasele. Niciod
ată suveranii Prin-

cipatelor n'au fost autocraţi. Din contra puterea legislativă totdea
una s'a exer-.

citat numai de către. Obşteasca Adunare, totdeauna a fost
despărțită de puterea
executivă,
i
;
-.
„i
Di
,
DR
a
«Mai dorim şi cerem respectarea drepturilor Princip
atelor, în cuprinderea
Capitulaţiilor, Dorinţa aceasta este foarte legitimă
și firească pentru-oricine
cunoaște istoria trecutului şi.n'a uitat 'aceca,
a prezentului.'nostru.
î
- «Mai dorim și ecrem Weutralilaleă teritoriului
noului stal-România, pentru:
că”

neutralitatea este..cel: mai 'bun prezervativ în contra
înnoirii. complicaţiilor.

cări au.idus:în urma” lor

resbelul' oriental, și pentrucă nimai ea .nc.
va:
scuti de nemăsurate 'choltueli pentru trebuințe militur
e,.
-: . .,..:
!
„ «Scris este : «cereţi și vi se va da». Am, cerut
şi suntem bine îăcredințaţi, că

dreptatea Puterilor garante, no. va împlini dorințe
le, pentrucă ele
sunt legitime şi întemeiate pe .drepturi neconte
stabile şi neprescriptibile,;
pe.

drepturi. recunoscute

si conslinţite 'prin garanția colectivă a Europei.

«Inainte de a vă da voturile, nu uitaţi, Domnilor,
că toată Europa; ce'zic.?,
toată lumca -civilizată priveşte' la noi:cu cea .mai
mare “luare aminte, ca să

afle: de suntem vrednici

de a fi o "nație, vrednici de binefacereă mărini-,

moaselor Puteri: garante; vrednici de încrederea
țerii care ne-a :ales şi 'ne-a
trimis dici, ca să-cerem:..
...
ji; a
N i
Ra
cl. Respeotărea, drepturilor :.Principatelor şi îndeosebi a” Autonomiei lor,

în “cuprinderea vechilor lor Capitulaţii, încheiate
cu Inalta Poartă în .anii.
1393, 1160: 1511 și 1034,
Dc
a
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»

«2. Unirea Principatelor întrun: singur Stat sub nume,de România.: ;.;
«3, Prinț străin cu moștenirea. tronului, ales dintr'o «dinastie domnitoare
de ale Europei, și ai. cărui: moştenitori 'să fie crescuţi în religia ţerii..
«t. Neutralitatea. pământului. Principatelor...

„«5;: Putorea legiuitoare . încredințată

. +

ua

unei: Obgtesti Adunări, în care. să fie

reprezentate toate interesele: naţici...;

:

Dra

«Toate acestea sub garanţia coleotivă aPuterilor cari au 1 subseris. Tractatul
de Paris, .:
:
i
i
i
„«Nu credem că în momentul acest suprem, dela care ;atârnă viitorul și
fericirea, a cinci milioane de fraţi, să se afle între - noi măcar. unul, carele
mar dori împlinirea cererilor rostite de ţara înțreasră prin aleşii săi. Cine este în
stare 'de a le. combate, acela. nu. este Român, ci duşman al fraţilor săi, dușman al erii,. unealtă a, intereselor; străine. Unul “ca acela aibă, curajul rătăcitei sale opinii, vie, pe tribună. Noi îi vom răspunde.»
îi

- D-lui Logofătul Alecu Balș se înaintează spre biurou .și depune
o hârtie subserisă de d-lui. și de; Prea: Sfinția Sa locotenentul - de
Ipiscop de Roman Nactarie Tlormeziu, Episcop Sotiriopoleos, care
in puterea „$ 60 din Regulamentul Adunării, nepiitând- se primi ca,
propunere,

se cotește! numai sub titlul de intâmpinăre, la propunerea

despre rostirea dorințelor țării, și în deosebi că întâmpinare iîn contra

dorinţei Unirii Principatelor.

3

NR
.

p

.

beEI

TIE

'

.

i..

«Subiscălitul mare : Logofăt ŞI: cavaler Alecu, Bals „unul din deputaţii” ţinutului Putnei, proprietar; de 80 mii, fălci. în: Moldova, iubita sa patrie, declară că, 'în locul 'repaosului. atât de. dorit, după :0. lungă agonie şi calamități provenite din felurite strămutări şi prefaceri ce 'sau urmat în ţară, .în
care

moşii::şi

în schimb

strămoșii. săi şi fiii fiiilor lor:s'uu născut, .nu poate: dori

a da,

Moldova
“cu privilegiurile. ei, ce sunt:mai avantagioase decât ale

învecinatului Principat, pentru un viitor oventua! Şi necunoscut, cari privi-.
legii sunt recunoscute de către prea puternicii Sultani ai Curţii suzerane;consfin-țite prin 'T ractatul de Paris a anexelor Articol..23, și nici. poate a se uni cu
încorporarea. patriei sale în'aceca a Principatului Valahiei, Asemenea fuzie nu,
ar.produce decât elemente de distordii, lupte, vrășmășii și neprevăzute. ame=.
ninţătoare intervenţii deupururea vătămătoare, Către acestea. apoi. mai este,
de luat: aminte că întrunirea, unui. „Divan ad-hoc, chiar după textul, Art, 24:
al acelor anexe,fiind compus de a exprimă, dorinţele locuitorilor feri. numai,
în privirea reorganizării Principatului; : asementa, și Fermanul ; „înăpărătese:

pentru - convocarea lui: nu. cuprinde „vreo. altă. chestie „decât ; numai, Însăș
„agega, u; reorganizării: țerii: cu revizia ştatutelor. sei, Prin urmare; şi, dorinţa,
subiscălitului se mărginește. În păstrarea, Moldovei, Autonomia sa „cu. toate,
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privilegiile şi imunităţile ci ab antiquo. Acest
a este singurul mijloc pe care

se razimă linișteași fericirea, poporului: moldo
vean,

Să
«Această socotință a iscălitului, biuroul
va binevoi a:0 clasifică şi a o
alişă spre a fi cunoscută Adunării,și sau
primită în deliberaţie, sau nu, să
se aşeze în acturile arhivei Adunării, iar
Inalt Prea Sfinţitul Mitropolit, ca
Prezident al Adunării, este rugat a o
împărtăși și Comisiei europeane din
Bucur
ești».

Mai mulţi deputaţi au întâmpinat, că
Prea Sfinţia Sa
Roman s'a subscris în anul trecut, luna
lui Iulie, în capul

cereă

despre

Unirea

Principatelor

şi prinţ slrăin,. arătând

schimbarea opiniei sale.

La acestea Prea Sf. Si

acel act:din anul

trecut,

poale țineă în seamă».

totodată - mirarea, lor
Su

Locotenentul răspunde «că în adevăr a subscris

însă

între

Palru

ochi, și că prin

e

"D-lui Kogălniceanu,

tește 'o întâmpinare

Aaa

ă

Locotenentul de
unui. act, carele

cerând

cuvântul, se “sue pe

la zisele d-sale

Log. Alecu

Balş:

urmare au se

tribună și ros-

| «Mulțămesc Adunării,
sau mai bine zicând, să se feliciteze Adunarea
de
dovada, de nepărtinire co a dat astăzi, învoind
onorabilului deputat de Putna

şi Prea Slinţitului „Locotenent de Roma
n de a-și exprimă opiniile liber şi
ncîmpiedicat, cu toate că, pentru propu
neri și amendamente,
Art. 60. din Regulament cere, ca spre a fi ele primite
la cotire, trebue să fie sprijinite cel

puţin de cinci membri, Propunerea

toată Adunarea,

onorabilului deputat de Putna însă, în

n'a găsit decât un singur

sprijinitor, şi Adunarea totuș a
învoit cetirea acestei propuneri și înscrierea
'ei în protocolul zilei. Mulţămesc
și'felicitez,

Adunarea, Noi astăzi am dat dovadă, că sunt
em demni de libertatea ce: Europa ne-a iecunoscut, 'de a ne
rosti dorinţele şi trebuințele. In
toată această Adunare, însuflețiti de o singură
simţire, de o singură dorință,
asigurarea naționalități noastre, două
singure glasuri s'au găsit, cari voesce
a
merge în contra voinţei riaţici, în contra voinț
ei lui Dumnezeu, cerând păstrarea statului quo, și prin

urmare a nămolului de nenorodiri şi de
abuzuri,
cari-i formează trista istorie; şi cu toate
acestea Adunarea, puind de o parte
restricțiile Regulamentului său; a: învoit
ca astăzi toată opinia, fie cât de

atantinațională,

fie“ cât de singuratică,: să se exprime

liber şi ncîmpiedică în
faţa ţerii, cure 0 va descuviinţă, în faţa Europei,
care o va judecă. Liberiate
pentru opinii, respect peniru persoane, Aceasta
este linia de purtare câre ne

insuflă astăzi, care trebue să ne insufl
e” totdeauna.

:
o
«După ce însă am ascultaţ opinia d-lor Loco
tenentului de Roman şi a deputătului de Putna

, 'să-mi' fie iertat acum de a; întâmpină. Şi dintâ
iu încep
cu Părintele de Roman. Prea Sfinţia-Sa a rostit o
curigasă teorie, adecă că

621

DIVANURILIE AD-IH06 DIN IAŞI ȘI BUCUREȘTI, IV.
3]
/
este învoit a aveă între patru ochi o opinie, şi. în public o, altă opinie.
Intralte cuvinte, alt om sunt, alte lucrez între patru ochi, și alt om sunt .şi
altele lucrez în public ; că între patru ochi am o iscălitură, și în public amo
altă iscălitură. 'Teorie curioasă, diseuviințată, de morală în gura fiecărui om,

discuviințată de religie mai ales în gura unui preot. Socot că Părintele de
Roman

singur va recunoaşte

uşurătatea * expresiei,

sub care voeşte a ascunde

apostazia sa politică.
|
:
Tea
«Vin acum la d-lui marele: Logofăt şi cavaler Alecu Balş. p- lui îîn loc,
să vie a ne vorbi ca deputat al ţerii, singurul titlu care :ne dă drit de a
vorbi aicea, ne-a rostit opinia sa ca proprietar de 80.000. fălci pământ. Mare
avere, frumoasă avere; nimene din noi nu o.are. Insă este .cinevă: care o
are înzecit mai mare decât d-lui deputatul de Putna. :Acesta este un oarecine, care se numeşte ţara, acea ţară care o reprezintează această Adunare.
D- lui deputatul ne zice că are 80.000 fălci. Ei bine, noi Adunarea avem mai
mult decât chiar 800.000 de fălci, căci înfățișăm ţara.
;
«D-lui deputatul ne zice, că ţara de abiă an ieşit din agonia relelor. trecutului, şi apoi ca singură tămăduire. cere urmarea, lor, adecă „păstrarea,
statului quo,

numai

păstrarea

privilegiilor și imunităţilor și a tuturor consec-

venţelor, care aduce după sine, ; privilegiul nesprijinit de putere ; dumnealui
însă ştie singur cum se păzesc . în ţară privilegiile obștești: şi privilegiile
particulare ; avem dinaintea, noastră: soarta, privilegiaţilor. po
:«Un rău pierde jumătate din puterea sa, când îi cunoaștem originea. Riul
țării noastre ni-l spune istoria, ni-l spun suferințele poporului. Fiecare pagină
din analele noastre să o stoarcem şi va curge. sânge și lacrimi. Răul. ţării
noastre ni-l spune glasul. poporului prin un proverb : «Schimbarea, Domnilor,

bucuria nebunilor » Onorabilul deputat de Putna singur în această, Adunare,

singur în ţară, care saltă de entuziasm,. a căreia inimă bate „ca a unui unic

om:pentru

drepturi,

pentru

naţionalitate,

pentru

Unire,

care

poate asigură și drepturile și naționalitatea, singur: vine. și.ne

numai ea, ne,

zice

că nu

voește să fim alta decât aceea ce am .fost; adecă călcaţi în picioare de toate

neamurile, îngenuchiaţi în . slăbiciune,
glodaţi. în gunoiul abuzurilor. ..:,..,
«Insă. aceasta nu va fi. Timpul a sosit,
noastre. să se împlinească. . |
«Sunt acum trecuți 350 ani, de. când

atacați de. cangrena,; corupției, : îns
...
ca
îi
ca vechia, „prorocire a eroului patriei
!
pa
Stefan cel Mare, |pa patul morţii. şi

văzând norii ce amenințau existența. țării noastre, chemă ;pe Mitropolitul, pe

Consilierii săi şi pe [iul său Bogdan, şi-i îndemnă. singur el, carele 40, ani
ținuse sabia în mână, tare şi neînvinsă, și-i îndemnă, singur.ca să. încheie o.

Capitulaţie cu. Inalta, Poartă, Capitulaţie. onorabilă și. închizășluitoare
noastre ca nație, ca stat. clar dacă

duşmanul

vostru

v'ar prescrie

fiinţei
condiţii
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crușivătoire; sfârşi 'el; aturici --mai! bine 'inuriţi!:pin- sabiă
lui, decât să fiţi

«privitori “ impilării și ticăloşiei: rii :voăstră.: Dumnezeul

părinţilor 'v6ştri

«însă se' va; îndură d&'lactimile. Slugilon: “sale;:-şi'va 'sdulă:
dintre vbi-.'pre:
«cinev
'carele :ă,,
va așeză: iarăşi pe: tirmaşii: voştri: în libertatea, şi puterea
de:
cinai înainte: i i

ie

fete

cate

pot

fa

e

a

Tia

pa,

! «Prorocir
acumease împlineşte. Uitiţi=vă; acei'ce nu voiţia crede
la 'spi-

ritul naţional, care astăzi insuflă cinci milioane

de Români, şi:spunâţi dacă

acest: :măre 'cinevă, dacă: țară întreagănu:
: este! sculat

Şi nu este vrednică

de'a fi iar :0: nație: Drepli
: noastre
iri.le
Graiu călcate, naționalitatea
:eră cu şi:
îngropată ; când din rijlocul furtunilor reşbelelorse rădică curcubeul
păcii, când

noului: Lazăr, 'populului:i românesc

adormit: de: trei"secoli întrun 'soihn: atât

de adânc ca și moartea, "noul :mânituitor; 'Trăctatul de
Paris, vine: şi-i: zice:
«scoală-te și vino după" miri», şi Lazăr,'şi populul. române
sc: se: scoală,
îşi

aruncă giulgiurile” de-pe -dâusuli și se arată “țărei tânăr, plin'd8
vieaţă “și: plini

de viitor,

te

RE

"«Şi" tocmai în acest minut,: oadneni ui trecutului, veniţi
ne, făccţi'
:sălauda
:
trecutului, veniţi să vă: încercaţi
“st puneţi. o':slabă :stâvilă: Găii ; unei ''riaţii ;
vă refuzaţ
i: de” u crede în predicția :croului și sfântului “nostru !
Protestăţi în

contră” Unirei.:O cred. Unirea. :esie' pentru țară.şi Dv
bară îiici nație. ve
eu
ea

a

a ivoiți nici
a

«Fraţilor, onorabmu
iluamic
l Hurmuzachi 'va desvoltat;:toate conside

ra-!
ţiile 'cari ne fuc::o: lege 'caisă cerem și. respeciărei dreptutrilor::
seculaie ale
Principatelor, 'şi-'Unirea, şi: prinţul străin: și toate celelalte :dorinţ
e,: cuprinse!
în' propunmeă.
ere
'"T'rebu
a:o' să le 'xepet și eu acele. zise şi. rezisc? Nu:le
simte -toată, inim
“hu Ie:a,
jădecă toată: inintei.? Nu ne:0 spune
fiecărui popul'ce voeşte a fi?' Insă: nu mă pot opri-de ă' vă'arîridestul lege:
ătă“și simţirile “populului
acăl
, 'ce'nu 'știe nici. a.ceti, nici a'serie, acela care, catoamerii
ai naturii
, nu știe a spune

decât ceeace “siințește. -S4

fim: stăpâni în

“țara
noastră; ziced, un: onorabil“ deputat pontaș,să unini Moldova
cu Munieneasea;
să tragem”ca! îniprejurul' unui loc: sterp-un gard mare și
sdravân: locul nu:

mai “să „fie închis, și în: curând, fără a (i chiat.a rat, fără
a fivchiar

semănat,
vor veni vânturile, vor, veni păsările cerului, și vor aduce:
sămânțăi:și:
de
Îlori şi de copaci; în curând ici coleii va “răsări. câtelo floare,
ici colea:câte

un copăcel; copacii vor crește, şi la umbră

sub copaci “vor mnirosi

florile; și
voni! avea'o' livadă mare și: frunioasă ; în ! copaci. vor:
cântă păsările, și“ la
umbră se vor'veseli oamenii, binăciuvântând pe Dumnezei
și pe împărați:
": «lată, domnilor de Rorian și de Putna, ctim: sătenii, cumind
i, euni poporal?

cum: îot 'ce' simte “și voeşte uni! viitor pentu 'copiii săi,:
pentru! niăţia“ su, în2
țelege Unirea.” Inînia poporului ni înșeali"niciodată:: Să
- ascultăm; fraţilor,
PE EI
Ie
pi.
.
i
:

,

:

“i

.
.
Mr

ia

Poia

:

Aa
i.
ga

.

.....

mei.
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inima! poporului nostru:;:să- ascultăm: Slasul și:i interesul nației; noastre,
căre
n6 „strigă heficetat: Unire şi Uniie.e:
i tii
pa
d
- «Si gândim. că :astăzi 6st6 'ziua cea mai mare din :veacul noste
U, că astăzi
nu numai că scriem, dar facem istoria ţerii noastre.
pi
”
:«Cât:pentru piopunerea d-lui deputat, de Putnă, să-i împlinim până
la sfâri
carele sâle.:"să se puie'la'actă os”
i
ti
bet
: “După aceasta Adunarea întrebată de prezidontul său, de: este: destul
da lă=

murită,

răspunde

afirmativ,

şi păşește

către

votarea: propunerii prin apel n6-

minal: Și. adeverirea votului prin subserierea în trei exemplare : ale
actului,
dintre cari 'două” pe: 'pergument,: menite. spre: a se depune „unul
lar: Sfânta
Mitropolie! și altul în: Arhiva Statului, iar al: treilea, be bărtie, pentru,
a” se
alătură la acta Adunării. .:,:
zi
Ți
ii
. Votarea:su făcut în: chipul următor : Fiecare: deputat pâşind: către Biurou
a rostit în: glas mare votul 'său' și -l-a adeverit .totodată.. şi prin subsorierea
numelui 'său în act. Conform Art;.93 din - “Regulamentul Adunării, secretari
i,
viceprezidentul şi prezidentul și-au dat cei de pe urmă votul lot:
Sia
Inalt. Prea Sfinţia Sa: subscriind. în capul 'actului: pentru, a rostit: “uirmă-

toarele. cuvinte : GUride-i turma; acolo-i: şi păstorul.»

N Ie EAI

a) e

Mulţi din deputaţi au însoţit voturile lor cu expresii 'de' vie Ducurie:

ii.D-lui Gheorghe::Sturdza a zis -acă nhulțămește lui: "Dumnezeu că i-a
iei

ia

„zilele: cd să:vadă cea mai frumoasă -zi: a neamului: românese:»:"
ia
-::Protoiereul Dimitrie 'Matcaș "a declatat «că alegătorii săi, tot: : eterul: de
Roinan; l-au rugat'cu; lacrimile 'în ochi, ca să voteze: peiitru dorinţele: TOS-.
tite în programul: hăţional: Unireâ: Principatelor, prinţ străin și cl
ta

* “Unul. “dintre: deputaţii : sătenilor, d-l loari. Roată

uiă,:dar Dumiezeu iştie a se îndură, Di

a: zis: „Noii nu' ştim a
iu

a

be

” i ca
7 Rezultatul voţării: 81 pent ii şi 3 contra."
“Inalt Prea Sfiinţia” Sa Mitropol
A
itul, în putere a Art, 19" “dist Regiulaanentul Adţinării, seylându: se în picioare. a declaraţi! că Adunarea

d încimiințat.

vi

i

"Această declaraţie” s'a ptimit cu unanime urări! șii iosareite acla-

maţiii, de; Vivat Unirea !
a

ta

În. sădința,. d Vi

dai!

Ata

vai

m

ie

PE

bu
tu
[E

hai

din i0 Octoinvoria. “Domnul Dimihiie Railet co:

loste, Adunării o. propunere. șubserisă

de. d-lui, şi. sprijinită. de. d-nii

Minas Kogălniceanu, Petiu Mawvo gheni, Alecu. Botez2 Forăscu,
Lașcăr,, Catan giu,, Dr. Pătuy. şi Dr. Vârnav:
tn

. aSubserisul-i îşi iea; îndrăznea de! a:
a înfițoșă Adunării: ad: -hoG.: următorul

proiect” de: încheiere:
isi
Analele A. R.—Tom.

e

te

AXA 111.--Aemoriile Secţ. Islovice.

ir

a
-

size
3
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«Luând în privire că Art. 33 din 'Practatul
de Paris zice: «Inalta Poartă
«se îndatoreşte a păstră Principatelor o
administraţie. neatârnată și naţională;
«precum și. deplina libertate de cult, de
legislaţie, : de comerţ şi de.na«vigaţie» ;
ÎN
a
a.
«Legile și așezămintele în fiinţă se. vor,
reviză. Spre a întemeia o deplină
«înţelegere asupra acestei revizii, o comisie
specială, asupra
- căreia Inaltele
«Puteri contractante se .vor învoi, se va adună
fâră întârziere la Bucureşti cu
«un ;comisar al Inaltei Porţi; .
a
„«Această comisie va aveă drept însărcinar
e de a cercetă starea actuală a
«Principatelor și. de a propune temeliile viitoarei
lor organizații»;
.
«Luând în. privire. Art. 24 din acelaș 'Tractat,
care rostește : « Maiestatea Su
«Sultanul se îndatoreşte i convocă de îndată
, în fiecare din ambele pro=
«vinci

i, un -Divan ad-hoc, compus astfel. încât să
constitue reprezentaţia
«cea mai exactă a intereselor tuturor claselor
societăţii. Divanurile ror fi
«chemate a rosti,

dorințele populaţiei asupra definitivei organ
izaţii a Priu«cipatelor»;: |.
Di
ae
pr
«Luând: în privire.că aceste două articole
consfințese două principiuri:
«1. Că Principatele vor păstră o deplină
libertate de legislaţie; adecă toată
şi întreaga, lor Autonomie, și.
i
.
|
N
«2. Că legile și așezămintele de față urmea
ză a fi "supuse . unei revizii
spre a le

înlocui prin o organizaţie definitivă, conformă
dorințelor

țerii:
«Luând în privire.că tot prin aceste artico
le o Comisie Europeană este însărcinată cu. cercetarea stării actuale a Princ
ipatelor. și: cu propunerea huzelor viitoarei lor organizaţii, iar pe de alta
că două Adunări. ad-hoc sunt
convocate
spre .'a rosti dorințele țerii asupra acestei organ
izaţii, cari dorinţe
sunt apoi a se comunică Comisiei din Bucur
ești, pentru ca: și aceasta să le
aducă la cunoștința Congresului de Paris; |
|
_

«Luând,în privire că cea întâia datorie î acestei
Adunări este de a păzi
ambele, principiuri' consfințite prin “Tratatul de Paris
; şi anume de a păstră,
în toată întregimea sa drepturile Principatelor
şi în deosebi Autonomia lor,
şi totodată de a împlini scopul, convocării sale, adecă
de au rosti dorinţele
popul

aţiei asupra

viitoarei organizații;

Mi

.
«Luând în privire că chipul pentru a pune în armo
nie dreptul Principatelor
de a-şida singu

re legi, și datoria Adunării de a împlini scopu
l convocării sale este ca Adunarea să se mărginească
a aşterne 'bazele viitoarei,
organizaţii a Principatelor;
iar nu de a face legi sau de a intră în amă=
nunțimi;

a

ai

«Luând în privire că țelul! Puterilor garante

a fost, ca prin

Na

o cercetare

conştiincioasă,.şi la faţa locului a dorințelor naţiei
. române asupra - viitoarei
organizaţii a patriei sale, să afle cari sunt acest
e baze :dorite ;de. nație, pen-
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tru ca apoi aceleași baze să prezideze la încheierea actului final-al
Congre-

sului și la punerea, acestei organizații sub garanția,
colectivă a Puterilor, ră-

mâind ca, legile desvălitoare acestor baze să se facă apoi
de către puterile

legislativă și executivă ale țărei, după constituarea,
sa, și în deplina sa libor-

tate de legislaţie;:

|

«Luând în privire că prin aceasta, Autonomia, Principatelo
r nu se jignește
întru nimic, fiindcă Congresul nu a cerut Adunărilor ad-hoc
române proiecte

de legi, ci- numai rostirea,

dorințelor naţiei asupra viitoarei
: şi desăvârşitei

organizaţii, pentru ca Europa, încuviinţând noul ordin
de lucruri în Prinei-

pate, să-l și pue sub garanția sa;
«Luând

în privire că marea

|

datorie a Adunirii ad-hoc

întregi drepturile Principatelor, să contribue pe

este, ca păstrând

cât cu putință

întru

de

a

grăbi sosirea timpului mult dorit, când ţara reintrând în
toată a sa deplină

şi întreagă Autonomie să s6 afle în poziţia de a desvoltă
și aplici, prin

legi votate de ea bazele reorganizaţiei definitive a
Principatelor, așternute |
de Adunările ad-hocși încuviințate şi garantate de
Puterile subseriitoare
Tratactului de Paris ;
|
«Luând în privire trebuinţa ce este de a se întroduce un 'ordin
în rostirea
orinţelor asupra acestor baze sau principii
de organizaţie, şi prin urmare

de a se face un proiect al acestor dorinţe, adecă al acelor
mai importante

şi de interes general ;
|
|
«Pe temeiul Art. 23 şi 24 ale Traclatului de

Moldovei încheie:

Da

i

Paris, Adunarea

|

|

ad-hoc «

|

«Î. O comisie de :nouă membri se numeşte și se însărc
inează ca în termin
de cinci zile să redigeze şi si comunice

punerilor cari i so vor părcă

general și cari vor fi neapărate

cele

mai

Adunării

importante

un

proiect

al pro-

în privirea interesului

de a se împărtăşi Comisiei din București ca,

bază a, viitoarei organizaţii a Principatelor,

|

|
„42, Această comisie nu va scăpă din vedere dorinţe
le rostite de Adunare
în ședința din 7 Octomvre, și prin urmare proiect
ul său va trebui să fie
redigeat în conformitate cu aceste dorințe. «3. Proiectul acessetava supune Adunării; după
încuviințarea, sa, unul |
sau mai multe

din puncturile sale se va da spre studiare la.
câte o nouă
comisie, înainte de a se supune discuţiei general
e, urmându-se întru aceasta,
după

Art. 65 din Regulament,

a

i

i
«4. Prin aceasta, nu se jigneşte întru nimic dritul
fiecărui comitet sau al
fiecărui membru al Adunirii de a face şi alte
propuneri în cuprinderea $$Ş
58—61 ai Regulamentului.»
|
|
|
|
Intreb

ată: de Prezidentul ei, Adunarea hotăreşte a
se luă această propunere în privire ca chestie urgentă, și încuviințează
alegerea unei Comisii,
+

36

|

DIMITRIE A. STURDZA

026

compusă de 9 membri, pentru studiarea, proiectului propus. Biuroul
procedează la alegerea Comisiei, și scrutinul di următorul rezultat,
Din cler:
Arhimandritul Neofit Scriban,— Proprietari mari : Mihail Kogălniceanu,
Lascar
Catargiu, Petru Mavrogheni, Manolache Costali Epureanu, Constantin
Rolla—
Orășeni: Vasile Mălinescu, Constantin Iacovaki—Ţărani
: Vasile Stan.

In Ședinţa IX din 15 Octomvrie

d-l Manolache

Costahi, rapor-

torul comisiei însărcinate cu redigearea, unui șir de chestii în
marea, propunerii făcute în. ședința a opta, d-l Dimitrie Rallot,
tește de pe tribună raportul acelei comisii:
«Comisia însărcinată prin comunicaţia

prezidenției

Adunării

urco-

sub No. 12

de a proiectă o serie de chestii de interes general, din acele:ce fără jignirea
Autonomiei' Principatelor se pot aşterne Comisiei Internaţionale ca, baze ale

viitoarei organizaţii a Principatelor, întrunindu-se în mai multe ședințe,
după
deosebite chestii propuse de unii și alții din membri, a recunos
cut că ulăturatele douăsprezece chestii se cuvin a, fi privite ca de
interes general, și
prin urmare se şi supun Adunării.
|
,

«Indemnată de învitarea ce i sa făcut prin încheierea, Adunării
, ca la lu-

crarea recomandată să nu se scape din vedere dorinţele
rostite în ședința
din 7 a curentei, Comisia se socoate datoare a, aducela
cunoştinţa Adunării
0 greutate ce se ivește în realizarea acestui plan.

«In adevăr, este obștește cunoscut că de câte ori Principatele au proceda
t

la facerea sau la, prefacerea legislaţiei lor, ele pururea, deși politice
şte despărţite, au lucrat la aceasta prin împreună înțelegere a corpurilor
însărcinate

cu aceasta. Aşă, s'a făcut cu promulgarea Codicei de legi și cu'adoptarea
limbii

române pentru trebile Statului sub Domnii Mateiu Basarab şi Vasilie
Lupu.
cAşă s'a făcut la ocazia reformei administrative şi judecătorești operată
în.
ambele Principate de Domnul Constantin Mavrocordat. Regulamentul
Organic

al ambelor Principate s'a redigeat în 1830 de către o singură comisie moldovalahă întrunită în Bucureşti. Adunările extraordinare convocate în 1832 pen-

tru cercetarea acestui Regulament au procedat la lucrarea lor
prin o deasă

împreună înțelegere. Acestaș Regulament la Art. 425 zice: «Elementele
«Unirei poporului român sunt puse în acest Regulament prin uniformitatea
«bazelor administrative ale ambelor ţeri». lar Art. 426 rostește: «Identit
atea
«legislaţiei fiind unul din mijloacele cele mai nemerite pentru a ajunge
la
«această Unire, o comisie mixtă vu fi numită de ocârmuirea ambelor țări

«spre a întruni într'un singur şi acelaş corp legile moldo-române.»

«Acestaş princip s'a recunoscut şi de protocolul

Conferinţelor din Cons-

|

tantinopole din 11 Fevruarie 1856, căci el propune ca lucrarea reorganizaţiei
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Principatelor să fie asemenea încredințată unei Comisii mixte, compusă de
- Moldoveni și de Munteni.
«Prin urmare, dacă Principatele despărțite au lucrat împreună la facerea,

şi prefacerea legilor lor, cu cât mai mult astăzi, după ce populaţia din ambele ţări s'a rostit pentru Unirea Principatelor întrun singur Stat, ar fi fost
de nevoie ca bazele viitoarei noastre organizaţii să se aştearnă prin o intimă

împreună înţelegere a ambelor Adunări ad-hoc?

Desbătându-se

însă aceste

baze de fiecare Adunare în deosebi, cu toată identitatea intereselor ambelor

țări, din cauza izolării Adunărilor una de alta, lesne se poate ca deosebire
a
punctului

de vedere

să aibă

de

rezultat o deosebire

în 'așternerea

bazelor

de. organizaţie. Socotinţa Comisiei este dar ca Adunarea să roage pe Comisia
Europeană de a luă act de acest fact, pentru ca nu eventuale deosebiri în
rostirea, dorințelor ambelor Adunări asupra, reformelor viitoare să poată prejudiţiă în „contra Unirei politice, cerută de unanimitatea deputaţilor ambolor ţări.
Lc

«lar ca raportor al lucrării sale,

comisia

Costalki Epureanu.»

a ales pe d-l Vorn. Manolache
a

Șir de cestii generale ce sunt a se discută, de către Adunare:
«L. Indreptarea hotarului Principatelor prin o Comisie Europeană.

» «2, Supunerea străinilor din Principate la jurisdicția ţărei.

«8. Sloboda întemeiere a legimintelor comerciale ale Principatelor.
«4. Organizarea, Puterei armate

naţionale în privirea sistemului de apărare

“al Principatelor.
«5. Libertatea, culturilor în mărginirea, Capitulaţiitor.
"«6. Înfiinţarea, unei Autorităţi Sinodale Centrale pentru trebile duhovniceşti
ale bisericii române.
”
Da
«7, Egalitatea înaintea

funcţiile

legii;

Accesibilitatea

tuturor

Românilor la

Statului ; Aşezare dreaptă și generală a contribuţiilor;

tuturor la conscripția militară.

toate

Supunerea,

-

«8. Respectul domiciliului și a libertăţii individuale.

.

„„«9. Drepturi politice pentru pimântenii de orice religie creştină.
"«10. Despărțirea puterii executive de cea, legislativă.

«11: Neatârnarea părţii judecătoreşti de administraţie în special.
-«<12. Responsabilitatea Ministrilor,
*

In Şedinţa X din 8 Octomwrie, domnii Manolache Costachi. şi
Kogălniceanu ieau cuvântul pentru a propune ta, șirul de cestiuni
generale să se împartă la două Comisii.
|
|
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Costachi:

«Dorese a vă „convinge că ar fi primejdios pentru

viitorul

cauzei noastre

de a mărgini lucrările noastre în votul din 7 a lunei. Daţi-mi voie să mă
explic. 'Sunt5 ani de abii, Domnilor, cine nu-și aduce aminte că naţionalitatea, română se giisiă respinsă în întunerecul veacurilor ; existența noastră

politică eră într'o stare atât de îndoelnică, atât de nestatornică, încât mai ne
lipsiă scânteiă de' nădejde ca săi fi putut întrevedei în curând o prefacere
fericită. După un crunt resbel între Puterile cele mai mari ale lumii, ele au
încheiat 'Tractatul de Paris.
«Insuflate de gândiri mărinimoase pentru noi, ele au hotărît întrunirea,
Adunărei de faţă, pentru ca ţara să-și poată rosti dorinţele asupra viitoarei
sale organizaţii.

Spre

acest

sfârşit

ne găsim

uităm, că până ieri încă exersarea, acestui

noi astăzi

întruniţi ; şi să nu

drit ne eră amenințată.

«Știţi prea bine luptele ce au urmat până la întrunirea
Mai eram

să fim lipsiţi de

se găsiă în primejdie

binefacerile

de a fi înădușit;

noastră de

faţă.

păcii ; glasul cel adevărat al ţărei

până

ieri încă

întindeam 0 mână

rugătoare către acele Puteri, ca să ne fie liber de a ne rosti în puterea
acelui 'Tractat, şi astăzi, Domnilor, să nu mai știm nimic de acel 'Tractat,

nimica de. Fermanul izvorit din el? -

|

«Vă întreb, Domnilor, ce ne-ar puteă face astfel de cutezători, astfel de
nepăsători? Unii dintre noi pun înainte votul din '7 Octomvrie şi sunt de părere

că acel vot ne-ar putei, scuti pe noi dela mai

departe

îndeplinire a man-

datului prescris nouă prin Tractatul de Paris. Mare greșeală, Domnilor. Adevărul este : noi am votat Unirea, am votat Autonomia. Dar Unirea, Domnilor,
pe care avem bună nădejde că Puterile ne-o vor încuviință, credeţi. poate
că Puterile ne-o dau numai pentrucă o cerem? Consideraţia cea mai mare,
care va, predomni în- sfatul: Puterilor, va fi de bună seamă că o așă combinare va, răspunde interesului general al Europei. Nu suntem. dar noi datori

a ne rosti asupra

bazelor

viitorului

Stat, ca să încredințăm pe Europa, că

constituarea sa va fi în adevăr de un interes european? Dar ni se mai
zice încă că am jigni Autonomia țărei. Cu bună seamă, Şi eu nu sunt. mai

puţin gelos de autonomia și de drepturile ţărei noastre ; dar vă întreb, unde

există, astăzi acea, Autonomie? Ea se găseşte scrisă în Capitulațiile noastre,
consfinţite prin Tractatul de Paris. Dar în faptă, Domnilor, însuș, caracterul
acestui Divan nu este oare cea mai vădită dovadă, că acel drit încă nu
este realizat? Precum o lege, Domnilor, deşi fâcută de puterea legiuitoare, nu-și are încă lucrarea, sa, până ce nu va fi promulgată prin organul
competent, astfel și principiul Autonomiei noastre, înscris în Capitulaţii,

consfințit prin

'Tractatul de Paris, nu va fi realizat, până când Puterile din
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„nou întrunite nu vor proclamă libera, întrebuințare a Autonomiei noastre.
Incă odată, Domnilor, singura bază legală a existenței acestei Adunări este
Tractatul de Paris şi Fermanul ; le-om părăsi aceste, nu mai suntem nimica ;
ne-am trage asupră-ne nu numai răspunderea către alegătorii noştri, dar şi
reaua cuvântare a urmașilor noștri. Vă conjur dar, Domnilor, să rămânem
statornici în calea pe care am pornit, căci numai legalitatea ne poate asigură un viitor fericit, nimeni nu vă îndeamnă de a vă ocupă cu facere de
legi sau de a intră cu deamănuntulîn deosebite cestii, ci numai de a vă
aşterne bazele de uri interes -greneral.
”
«Sfârşind, daţi-mi voie de a vă aduce aminte sfâtuirile unui om însemnat,

care ni le-a adresat cu mai multă autoritate . decât mine, şi care ne-a dat
„îndestule dovezi că ne voește binele ; el a zis să ne purtăm astfel ca să dăm
arme prietenilor noştri —spre a ne apără, iar nu arme
spre u ne. combate».

dușmanilor noştri —

* Cuvântul d-lui Mihail Kogălniceanu :

„ «Oratorii de mai

înainte au tratat cestia

în fond;

mie

dați-mi

voie să

ating numai forma; şi după Regulamentul nostru nici că se cuvine
de a
mai trată fondul cestiei, ca una ce şi este hotărită de Adunare. Să
ne aducem
aminte că amicul meu Rallet, în şedinţa din 10 Octomvrie, ne-a înfățoşat
o
propunere ; această propunere a primit încuviințarea Adunărei.
Astăzi. dar
toți suntem datori a ne închină dinaintea, maiestăţii votului. Acel proiect,
prefăcut în încheierea Adunărei, păstrează întreagă Autonomia, 'noastră
; el arată
ce dorinţe putem să rostim spre a ne conformă 'Tractatului de
Paris, şi ce
dorințe trebue să păstrăm pentru viitoarea Adunare legislativă, ca
cestii cu
totul de competința Autonomiei. Cu greşeală sa zis că 'Tractatul de.
Paris ne
cere de a-ne rosti numai asupra, cestici politice. Instrucţiile date de
Congres
Comisiei din Bucureşti arată că avem a ne rosti şi asupra organiză
rii țărei.

lată înseși

cuvintele

acestor Instrucţii: «Comisia îşi va pune: deosebita sa

atenție asupra, reformelor ce se cer de Stututele și Regulamentele
în ființă ;
cea va studiă starea financiară, aşezarea birului, relaţiile
-clerului cu admi«nistraţia, starea mânăstirilor, sistemul militar ş. c. 1.» Incheier
ea Adunărei

a împăcat

și: datoria

de a ne

conformă

cererilor Europei şi datoria de a

păstră nejignită Autonomia noastră; căci după acea încheiere
noi:nu avem
a aşterne proiecte de legi, ci numai oareşicari principii, cari
au să prezideze la, viitoarea organizare, cari apoi, după constituarea ţărilor
întrun
chip definitiv, au a se prefuce în legi votate şi întărite în deplina
noastră
Autonomie. Şi această îndoită datorie este. prea fircască, prea
lesne de înțeles. Europa ne-a r&cunoscut Autonomia,
;. însă înainte ca ca, să se hotărască,
de a o primi sub garanţia sa, Europa este în toată dreptatea
de a cere să
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cunoascăşi bazele ce voim a da viitoarei noastre organizaţii politice și sociale ; căci numai organizându-ne ca Stat european, ca societate europeană,

Puterile se vor învoi de a ne întinde

mâna. De vom voi din potrivă a ne

"constituă ori ca stat chinezesc, ori ca republică socială, să fim siguri
că
Europa se va ţinea departe de noi. Aceca ce, se pretinde dela noi, s'a pretins
şi dela Belgia şi dela Grecia. Așă, dar, Domnilor, încă odată să lăsăm
utopiile,

să arătăm Europei, că noi nu dorim a fi nici Chină, nici republică, însă voim
a fi o societate europeană ; voim şi ținem la toate condiţiile unei societăţi în
cale de progres. Voim

libertatea, conștiinței ; voim

egalitatea, înaintea, legii;

voim respectul individului, al domiciliului și al proprietăţii. Manifestând
ase-

menea principii, cari astăzi formează bazele tuturor societățilo
r Europei,
putem noi aveă frică, că Adunarea ad-hoc din țara suroră,
deşi lucrând în.
deosebi de noi,ar puteă rosti alte şi contrazicătoare principii?
Nu. Asta nu
se poate. Putem presupune un minut, că în secolul al XIX
poate o Adunare,

sau în Moldova sau în 'Țara-Românească, să contesteze unul miicar
din acele
12 puncturi așternute de Comisie?
«De aceea, Domnilor, să păşim înainte fără nici o frică, fără grijă,
că al-

tele ar fi dorințele Adunărei

din Iaşi, şi altele ar fi dorințele Adunărei din

Bucureşti. In câtă vreme ne vom ţineă de principiile cele mari ale fiecărei

societăţi

moderne,

contradicţie în rostirea dorințelor nu

poate

fi. Negreşit

că mai nimerit, că poate şi mai logic ar fi fost, ca Adunările să lucreze
împreună: însă trebue să ne supunem unei legi mai presus de noi. Legea

aceasta, este Tractatul de Paris. Legea aceasta este nevoia de a aduce

oră mai înainte dorinţele noastre pe masa Congresului.

cu o

|

«Vin dar iar a vă zice; că încheierea Adunărei este sfântă, că nu o
putem

modifică. Prin aceasta nu zic că trebue
irevocabilă. Comisin'a
a făcut

decât a

să primim

programa Comisiei ca

aşterne un șir de cestii, voind prin

aceasta a aduce o ordine în rostirea dorințelor. Eu nu pretind nici de
cum
că Comisia nu s'ar fi greşit în redacţia, și chiar în şirul cestiilor. Spre
îndreptare, Adunarea n'are decât a rândui alte speciale Comisii precum
o cere
şi proiectul d-lui Rallet. Aceste Comisii vor studiă una câte una, cestiile,
cu toată pătrunderea, cu toată ştiinţa; şi spre aceasta, să le dăm numai
timpul trebuitor,
a
E
«Incă odată, Domnilor,

fiecare zi îşi are misia sa. Misia de astăzi este ca

să rânduim Comisiile ; şi atuncea când lucrarea lor ni se vă pune înainte,

vom

“D-l

deliberă,

vom discută, vom

Viceprezident

Încuviinţă, sau

înștiințează Adunarea,

vom

descuviinţă.»

că a primit un

amandament

subscris de d-nii Dr. Fătu, Dr.: Costin, V. Neculau, Episcopul Ghenadie
Șendrea 'Tripoleos și Arhimandritul Melchisedec, şi constatează că acest
aman-

.
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dament se „va, luă în consideraţie la discuţia asupra, celor 12 puncturi, care
se va face după ce mai întâiu Comisiile, ce se vor rândui spre a le desvoltă,

își vor înfățoșă raporturile lor.

In urmă consultându-se Adunarea, se pășeşte

la alegerea a doui Comisii

compuse câte de 7 membri, însărcinate cu desvoltarea

«șirului

de

cestii

generale.»
La comisia |, însărcinată cu puncturile 1— 6, sau ales cu majoritatea, voturilor următorii membri: D-lorLascar Catargiu, Manolachi Costachi, Petru
Mavrogheni, Anastasie Panu, Dimitrie Rallet, Vasilie Sturdza şi Constantin
Hurmuzachi,
|
|
La, comisia II, însărcinată cu puncturile 7 — 12, sau ales cu majoritatea
voturilor următorii membri: D-lor Mihail Kogălniceanu, D. Cozadini, D
Miclescu, V.. Mălinescu, C. Rolla, [. Fotea şi [. Hrisanti.
„%*

In Şedinţa, NI din 25 Octomvrie, d-l Dimitrie Rallet ceteste

Ra-

portul asupra Punctului 5 din șirul de Cestiuni generale: — Liberlatea

Cultelor în mărginirea

Capitulaţiilor.

«Luând în privire că porunca Mântuitorului de a iubi pe aproapele său
ca pe sine însuș cuprinde în sine principiul toleranţei;
«Luând în privire că toleranța est nedespărţită, de civilizaţia creştină și
întemeiază înfrăţirea popoarelor ;
«Luând în privite că libertatea, culturilor este un princip adoptat de toate
staturile civilizate, cari şi-au rezervat numai dreptul privegherii asupra exer-

cițiului lor;

«Luând în privire că acest mare princip s'a aplicat şi sa păstrat pururea
și în Principatele Române, unde toate culturile recunoscute de Guvern au.

avut liber exerciţiu, fără altă mărginire, decât acea

cuprinsă în Capitulaţii

(Art. 8 al Tractatului din 1511 între Sultanul Baiazed II şi Domnul Bogdan;

Art. 9 al Tractatului dintre Mohamed II şi Vlad V din 1460) ;
«Luând în privire că religia şi limba noastră au fost paladiul naţionalităţii
române ;
cAdunarea ad-hoc a Moldovei doreşte ca la viitoarea organizaţie să se iea

de bază următorul princip:
«Religia domnitoare în România este religia ortodoxă a Biisăritului; ;
exerciţiul culturilor celorlalte religii recunoscute ra fi liber, însă cu restricția prerizută în Capitulaţii.»

Votanţi : 73. Pentru 60 — Abţineri 13.— Conform cu Articolul 79 din Regulamentul Adunării,

domnul Vicepreşedinte declară, că Adunarea a încuviințat.
*

49

|

|

DIMITRIE A. STURDZA

.

.

032

.

In Şedinţa, XI din 25 Octemvrie domnul: Petru
Mavroglieni cetește Raportul asupra Punctului 4 din șirul
do Cestiuni generalo:

— Organizarea Puterei armate naționale în
privirea sistemului

de apărare

a Principatelor.

«Luând în privire Art. 26 al Tractatului de Paris
în cuprindere :

«că Prin«cipatele vor aveă o putere armată naţion
ală, organizată spre a mănţincă
«siguranța din lăuntru și spre a asigură acea
a hotarelor» ;
«Luând în privire că prin acest Articol s'a
asigurat Principatelor vechiul
lor drept de a aveă o putere armată naţion
ală, şi prin urmare că pacea,
prosperitatea și chiar viitorul Principatelor
sunt interesate ca cestia aceasta

să [io bine definită şi hotărită ;

|

«Ca Principatele să, constitueze un teritor
neutru, conform cu spiritul 'Tractatului din 30 Martie; și ca armata lor
să fie întrebuințată numai la, apărarea
teritoriului şi a siguranței
lor din lăuntru ;

«Luând în privire că între dorinţele rostite
de Adunare în

a şeptea a, ei
şedinţă, se cuprinde şi neutralitatea terito
rului Principatelor, dorinţă întemeiată pe convingerea, Adunărei, că Puteri
le, a cărora generozitate a luat
Principatele Române subt puternicul lor
scut, lo vor garanti, și acest prineip,

dela care în mare parte atârnă tot viitor
ul lor;

«Luând în privire că sistemul de apărare
trebue să sc organizeze mai ales
cu privire către neutralitatea ce dorim
;
«Că Principatele nu pretind, nici pot preti
nde a aveă o armată de năvălire, o armată ce le-ar da faţa unei puteri
agresive, și că totul ce ele doresc
este o organizare menită a lo conservă
şi a le asigură o existenţă pacinică;
«Luând în

privire că împlinirea. acestei dorinţe cere ca
organizarea, puterei
noastre armate să fie deplină în toate privin
ţele ;

«Că, poziţia teritorială cere ca organizare
a puterei armate naţionale să fie
neapărat îmbinată pe un sistem de apăra
re comună a Principatelor ;
«Luând în privire că una din cele dintâi
- condiţii pentru apărarea unei
țări despre

năvăliri din afară, mai ales când aceasta,
nu ar puteă dispune
de oștiri numeroase, este înființarea de cetăţi
;
«Că, fireasca, urmare a dreptului garantat Princ
ipatelor prin Art. 26 din
Tractatul de Paris

este şi dreptul lor de a înfiinţi liber Celăţi
de apărare în
numărul trebuitor şi pe la cele mai importante
puneturi strategice, și că paza

cetăților ce ele vor rădică, să fio totdeauna încre
dințată numai puterei armate
naţionale ;
.
|
|
«Luând

în privire că organizarea armatei trebue
să se facă așă, ca în caz

de năvălire, Principatele
semnată, măcar pentru

Unite să poată înfăţoșă o -putere în destul
de în-

vremelnica oprire a unei armate agresive,
fără ca, tot-
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odată în vreme de pace populaţia ţărei şi finanţele Statului să
fio apăsate
prin ţinerea în picioare a unei armate mai presus de a lor putere;
«Luând în privire că Art. 26 din Tractatul de Paris -mai zice că:
«nu so
«va puteă, face nici o împiedecare măsurilor extraordinare de apărare
ce
«Principatele, în înțelegere cu Inalta Poartă, ar luă, spre respinge
rea a. orice
«năvăliri străine» ; şi prin urmare că acest Articol privește numai
năvălirile

ce sar face asupra teritoriului Principatelor;
«Luând în sfârșit în privire, că Principatele se bucură şi astăzi. de dreptul

de a aveă o putere armată naţională;

|

|

«Pe temeiul: Art. 26 din Tractatul de Paris ;
|
«Pe temeiul dreptului ce Principatele exerciteazăși astăzi
;

«Adunarea, ad-hoc a, Moldovei doreşte ca la viitoarea organizaţie
să se ica
de bază următorul princip:
|
«1. Puterea armată

naţională

se va organiză

în privirea

neutralității

și a sistemului de apărare a Principatelor Unite, și ca în caz
de năvălire
să poată cu lesnire înfăţoșă o putere îndestulătoare.
|
«2. Recunoașterea dreptului Principatelor de a putei, înființă
Cetăți de

apărare,

«3. In nici un

|

chip şi în nici 0 vreme

aceste Cetăți

ocupate decât de oști naţionale ale Principatelor. .

nu vor

puteă

fi

«4. In nici un caz oștile Principatelor nu se ror intrebuință
decât în
apărarea pământului lor.»
|
.
«Votanţi: 70 — Pentru '70.— lar contra n'a fost nimenea,.
*

In Şedinţa XII din 29 Octomvrie, domnul Vasile Mălinescu Go-

tește raportul său asupra Punctului 7 din şirul de Cestiuni generale
:
— Lgalitatea înaintea Legii, Accesibilitatea tuturor Românilor

„la toate funcțiile Statului, Așezarea dreaptăși generală a contribuțiilor, Supunerea tuturor la conscripția militară.
«Se pășeşte la votarea şi înscrierea următoarei

încheieri : Astăzi, anul 1857,

luna Octomvrie în 29 zile:
|
«Luând aminte că legile unui Stat sunt sufletul său, că dela principi
ile cari
predomnesc la alcătuirea legilor atârnă vieaţa, puterea şi propășirea,
naţiilor;
«Luând aminte că singurul mijloc de a vindecă ranele, de cari.
pătimește
astăzi țara, este aşezarea unor legiuiri înțelepte, îmbinând datinelo vechi,
trebuinţele de faţă și cererile veacului;
«Luând aminte că respectul către legi este cea întâie condiţie a trăinici
ei lor;

«Că o lege atunci poate fi mai. respectată, când, ieșită din
sânul nației, va
aveă, deopotrivă pentru toţi aceeaș măsură ;
cc
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«Că dreptatea, cere dar ca toți să fie egali dinaintea legii.
«Luând aminte că cea mai sfântă datorie a fiecărui este de
a contribui |.

la susținerea, Statului ;

|

Ă

«Că după datinelo vechi, nimenea nu oră scutit dela nici o îndatorire către
Stat;

«Că boierimea abiă la 1737, prin hrisovul Domnului Mavroco
rdat, pentru
întâia oară s'a scutit de dajdie şi alte dări către Vistierie;
«Că în urmă, sprijinind sarcinile Statului mai mult numai
asupra unor

„clase, s'au făcut împovărătoare pentru ele;

«Luând aminte că dela dreapta, cupănita așezare şi repartiț
ie a, contribuţiilor atârnă nu numai prosperitatea materială a unei țări,
dar în parte
chiar şi propăşirea, ei morală şi intelectuală ;

«Că cu dreptul este ca în măsura cum garantează Statul la toți
deopotrivă toate foloasele și îndemânările, de asemenea cu toţii să
se supue
dărilor în proporția averii lor fără deosebire.
Ă

«Luând aminte că darea oamenilor la oaste este o îndatori
re pentru paza
țărei și siguranţa fiecărui cetățean ;
«Că precum oastea este menită a apără patria comună,
datori sunt cu

toţii deopotrivă și firă deosebire să se supuc la conscripția militară,
«Luând. aminte

în lucrare;
«Că meritul

iarăş că, eficacitatea legilor atârnă dela stricta lor punere

singur,

fără nici. un fel de

|
altă consideraţie

sau

distincţie,

trebue în viitor să fie un titlu îndestulător pentru a puteă
ajunge la toate
funcţiile Statului;
ae
„«Că această putință trebue a se recunoaște fiecăruia;

«Că numai prin legiuiri. înțelepte şi drepte, nația română
poate înaintă pe

calea propășirii.
«Luând în privire, în sfârşit, că privilegiile de
clase trebue a fi desfiinţate ;
«Adunarea, ad-hoc a Moldovei dorește a se adoptă
la viitoarea organizaţie
ca principii fundamentale:

«I. Privilegiile
do clase vor fi desființate în România.

«II. Egalitatea tuturor Românilor înâintea legii.

«IL.

Aşezarea

dreaptă

şi

generală

a contribuţiilor

în

proporţie

averea fiecăruia fără deosebire.
Da
«IV. Supunerea tuturor la conscripția militară
.
«V, Accesibilitatea pentru toţi Românii la funcţiile
Statului.»
Votanţi: 74 — Pentru 73.
— Iar contra n'a fost nimene
a.
— Abțineri
,

cu

1.

+

In ședința XIII din 3, Octomvrie domnul Vasile Mălinescu
ceteşte
rapor
tul

său

asupra

Punctului

8 din

șirul

de

Cestiuni generale:

— hespectul Domiciliului și al Libertăţii Individual
e.
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«Se păşeşte la votarea şi însoricrea următoarei închoieri:
câstăzi, anul 1857, luna Octomvrie în 31 zile;
cLuând aminte că pe lângă. libertatea conştiinţei și a, opiniei, libertatea
individuală și respectul domiciliului sunt cele mai sfinte drituri cetăţeneşti ;
«Luând aminte că respectul domiciliului încă dela anul 1741 este consfinit în ţară prin reforma Domnului Constantin Mavrocordat ;
«Că dela un timp încoace, slăbindu-se toate legămintele tego a predomnit arbitrariul ;
«Că numai o simplă ordonanță sau un ordin verbal eră, de ajuns spre a
lipsi pe oricine, fără deosebire, de libertatea sa individuală și de a-i călcă,
domiciliul său ;
«Luând aminte că sub scutul legii, fiecare individ îîn societate trebue să
fie asigurat

despre

pacinica

şi liniştita sa petrecere;

«Că orice încălcări asupra, dritului altuia sau înfrângeri ale legilor bunei
orândueli sunt prevăzute prin legi;
!
i
«Că ori: pentru ce cazuri sunt menite tribunale și judecători

cercetarea vinei şi hotărirea pedepsei fiecui, fără deosebire ;

obşteşti spre

«Luând aminte că oricine ar Îi, sau lipsit de libertatea sa “inăividuală, sau
i sar încălcă domiciliul său, afară de cazurile prevăzute prin legi, și n'ar [|
supus numai judecății tribunalelor anume hotărite, ar fi lăsat în voia arbitrariului;

«Adunarea ad-hoc a Moldovei doreşte și primește ca principii fundamen-

tale la
«,.
«2.
<3.

reorganizarea Statului român :
Respectul domiciliului și al libertăţii individuale.
Supunerea fiecărui numai la judecătorii prevăzuţi prin legi.
Comisii sau tribunaluri excepționale nu se tor puteă înfiinţă în

nici un caz.»
Votanţi: 77. — „Pentru 68. — Abţineri 9.
*

In Şedina

XI V din 4, Noemvrie domnul Dimitrie hallei cetoşte

raportul său asupra Punctului 5 din șirul de Costiuni goneralo :
— Înfiinţarea unei Autorităţi Sinodale Centrale pentru trebile
duhovnicești ale Bisericii Române.
Se: păşeşte la votarea și înscrierea următoarei “închoieri : |
«Astăzi, anul 1857, luna Noemvrie în 4 zile:

«Luând în privire că Capitulațiile încheiate între Inalta, Poartă şi Princi-

patele Române au asigurat acestor țări toate drepturile cari constituese
suveranitatea Statelor, iar mai ales un Guvern naţional. ncatârnat și | deplina

libertate de legislaţie (Autonomia) ;

«Că Tractatul de Paris a garantat drepturile Principatelor;
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«Că biserica Principatelor a fost totdeauna neatârnată
(dvzozigpalog), după
cum se dovedește:
<a) Din actul sinodic din Constantinopole din timpul
Împăratului Paleologu
(mărturisit în Cartea Sinodului Moldovei din 1 Ianuari
e 1752), prin care după
făgăduinţa ce fiul acelui Impărat dăduse, în trecere
a sa prin Moldova, Dom-

nului Alexandru cel Bun, sa recunoscut și sa întărit
și cu hrisoave
răteşti neatârnarea Mitropolitului Moldovei;
....
|
o

împă-

«b) Din Pravila bisericească (Indreptarea legii —
Nomocanon), care şi
astăzi este în vigoare; şi care lămurit zice că Mitropo
liţii Principatelor nu
atârnă nici de Ohrida, nici de Patriarhul de Consta
ntinopole (Nomocanom

tipărit în "Târgovişte, 1652, faţa 403);
«c) din Mărturia, Prințului Dimitrie

Da

Cantemir, carele (în «Descrierea

Moldovei») arată că «Mitropolitul Moldovei are cu totul
deosebită cinste la bi„«serica Răsăritului, pe care alţi Mitropoliţi nu.o au,
și măcar că nu are nume
«de
Patriarh, dar nu este Supus nimănuia» ;

«d) Din Fermanul

împărătese

din anul 1200 (la încheierea lunii lui

Gemazil Ahâr), prin care respingându-se cererea
Patriarhului de Constanti=
nopole de'a se rândui Mitropolitul Moldovei
de către Patriarhie și soborul
ci, anume s'a recunoscut și s'a întărit -neatâr
narea, Mitropoliei Moldovei de

Patriarhie,
această

precum

și drepturile şi obiceiurile

neatârnare;

țări, pe cari sc întemeiază

€) Din Regulamentul Organic al Principatelor,
carele asemenea, recunoaște
ncatârnarea, Mitropoliţilor acestor țări dela Patriar
hul de Constantinopole, legiuind în Art. 413 nu numai modul alegerei
şi hirotonirei lor, ci şi procedura

în cazuri de abateri ale lor, încredințând jurisdi
cţia . în privirea,
aceasta numai unui Sinod de Ipiscopi indigeni
din ambele Principate, iar
în cazuri politic unui Sinod compus
de Episcopi şi de mireni;.
«Luând

în privire

că cu

toate

acestea

Patriarhii

de

Constantinop

ole și
acum încă se încearcă a jigni neatârnarea chiriarhilor
bisericei Principatelor
și
de multe ori a exercită chiar în cauze politic
e înrâuriri necuvenite asupra
Mitropoliţilor şi prin oi asupra acestor
ţări;

«Luând în privire că Unirea Principatelor, cerută
de ambele Adunări
ad-hoc, trebue să. centralizeze și autoritatea biseric
ească a' acestor țări, în
care religia
«Luând

ortodoxă a, Răsăritului este domnitoare ;

în privire

că instituţia ” Sinodului

este

o

chiar prescrisă

noanele bisericii noastre, şi s'a și aplicat
în Principate ;

«Că această, instituţie poate

privi

numai

cauzele şi trebuinţele

prin Ca-

duhovnicești, canonice şi disciplinareşi
, că hotăririle Sinodului niciodată nu
pot
jigni prerogativele Statului, carele totdeauna
a avut dritul povăţuirei din

afară a, bisericii, dritul privigherei, întărirei
ş. e. L;
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«Adunarea ad-hoc a Moldovei rostește dorințele urmitoare:
„«l. Recunoaşterea Neatârnării bisericii ortodoxe a Răsăritului din Principatele Unite de orice chiriarhie; păstrându-se însă unitatea, credinţei
cu .biserica ecumenică

a Răsăritului

în privinţa

dogmelor,

«2, Infiinţarea unei Autorităţi Sinodale Centrale pentru trebile duhovniceşti, canonice, disciplinare, unde va fi reprezentatii și preoțimea de
mir a fiecăreia Eparhii.
«3. Nici odinioară şi nici întrun chip Mitropoliţii sau Episcopii țiirei
nu vor puteă îi aleși dintre străini sau dintre împământeniţi».
Votanţi: 79. — Pentru 19.
*

In Şedinţa XV din 6'Noemvrie, domnul Vasile Mălinescu cotește

raportul său asupra Punctulul 6 din șirul de Cestiuni generale :
— Despărțirea Puterei executive de cea leggislativă.
|
Se

pășeşto

la votarea

și înscrierea,

următoarei încheicri : PI

«Astăzi, anul 1857, luna Noemvrie îîn 6 zile. |
eLuând aminte că prin votul din 7 Octomvrie, Adunarea a adoptat două
principuri constitutive ale viitoarei. organizaţii naţionale ; unul ereditatea, ca
bază de autoritate şi de ordin, — iar altul reprezentaţia naţională, ca, bază de
libertate și. de propăşire;
«Luând

aminte

că

prin

de: cea legiuitoare, Adunarea

două principii;:

propunerea

cestiei

despărţirei

Puterei. executive

a statornicit coexistenţa, fâră conilict a acestor

” «Luând. aminte că despărţirea Puterci executive de cea legiuitoare este
„primită şi consfinţită, ca. cea mai puternică garanţie a libertăţii;
|
«De vreme că îndată ce una dintre aceste două. puteri ar concentră amân-

două ale lor funcţii, apoi atuncea nu numai că conteneşte de a fi o putere

mărginită, controlată şi ponderată, ci-mai vârtos se face dela sine o putere
absolută; .
E
cLuând aminte că Despărțirea acestor Puteri este primită ca o închozăş-

„luire de libertate în toate staturile reprezentative;
«Adunarea ad-hoc

a Moldovei.

dorește

ca la viitoarea

organizație

mâniei să se iea de bază următorul princip: . |
«Puterea. executiră și legiuitoare să, fio despărțită în 1 România».
1
Votanţi: 10. — Peulru 51.— Contra 13. —Abineri 12.

a Ro-

In Şedinţa XVI din 6 Noemvric, domnul Anastasie Panu cetește
"raportul său asupia Punctului 3 din şirul de Cestiuni: generale :
—- Supunerea Sirăinilor din Principate la. jurisdicţia fcurei.

.
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+

Se pășește

la votarea,

și înscrierea

următoarei 'încheieri :. - :

«Străinii se bucură în Principate de privilegii
numeroase, a cărora aplicație se sprijină pe 'Tractate (Capitulaţii),
încheiate de Inalta, Poartă cu Puterile Creștine. Aceste Capitulaţii se pot
oare impune Principatelor, sau
Puterile contractante au vreun interes de
a sprijini mănţinerea lor?
„«Să cercetăm dar cestia de drit și vom vede
că Capitulațiile mai sus |
zise nu

sunt nici decum făcute pentru Principate.

|
«După Capitulațiile din anii 1393, 1460, 1511
și 1634, încheiate de Inalta
Poartă cu Principatele Române, aceste ţeri
și-au păstrat un Guvern. naţional
“şi neatârnat şi o deplină libertate de legisl
aţie. Capitulațiile dar încheiate,
între Imperiul. otoman și Puterile Creşti
ne, n'au putut fi îndatoritoare și
pentru Principate.
«Acturile citate mai sus din anii 1393, 1460,
1511 şi 1634 recunosc Dom=nilor ţărei
dritul de a încheiă Tractate Internaţionale. Domni
lor țărei dar se
cuvine și dreptul de a face Convenții pentru
regularea relaţiilor din afară

ale ţărei.

a

a

|
«Acest drept Principatele l-au și exercitat,
precum dovedesc Tractatele ce
ele au închei

precum

:

at cu alte Puteri în urma

«Tractatul lui Mircea

Capitulaţiilor lor cu Inalta Poartă,
ie

, Suveranul României, cu Sigismund, regele
Ungariei
din 1396;
|
<Tractatul de alianță al lui Dan IV cu Corvin
, din 1488;
Ă
«Tractatul
de cvadr

uplă alianță tot al lui Dan cu Polonia,
Ungaria şi Mol: .
dova din 1498;
Să
«Tractatul lui Ștefan, Suveranul Moldovei,
cu Polonia, la 1518;
«Tractatul
lui Petru Rareș cu Sigismund, din 1527;
«Acel din 1538 August, tot al lui Rareș
cu Polonia;
<AL lui Ștefan Lăcustă, din 1539, cu Polon
ia;
«TPractatul lui Mihaiu Viteazul cu Rudolf
, Impăratul Germaniei,

din 1598;
«Tractatul lui Mateiu Basarab pentru alianţ
ă ofensivă și defensivă cu Răkoczy, principele Ardealului, din 1638;

«Tractatul de pace al lui Vasilie Lupu
cu Hanul Tătarilor ;
«Tractatul lui Petre Șchiopul cu Anglia
, din 1588:
«Chiar și în timpurile mai nouă Princ
ipatele au exercitat dritul de a închei
ă
Convenții cu Staturile megicșite. Aşă
spre pildă putem cita:
«Cartelul încheiat cu Austria, la 1838,
pentru extrădarea, dezertorilor ;
«Convenţia încheiată iarăș cu Austria,
la 1854, pentru linia telegrafică.

» «Necurmatul exercițiu al suveranității
de către Principate nu lasă îndocală
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că aplicaţia Capitulaţiilor încheiate de Inalta Poartă cu celelalte Puteri Creştine
nu

s'a putut

întinde

și asupra

Principatelor.

„«Să trecem acum și la cestia „dacă și în privirea Principatelor Puterile străine ar aveă vreun interes de a țincă la aplicaţia Capitulaţiilor lor

încheiate cu Inalta Poartă“.

«Capitulațiile acestea statornicese mai multe drituri în favoarea supușilor
Statelor Creștine. Așă se dă consulilor dritul de a uveă gardă, de a exersă
jurisdicţia civilă şi criminală, de a reclamă pe supușii lor căzuţi în robie,

de a se da corăbiilor

Staturilor Creştine -la, cazurile trebuincioâse

ajutorul

cuvenit, de a se scuti moştenirile de rășluire cunoscute sub nume de: «droit
d'aubaine», de a se asigură respectul transacţiilor şi mui presus de toate de
a se asigură respectul şi apărarea, religiei creştine, precum și libertatea cul-

tului ei. Staturile Creştine şi-au fost stipulat toate

aceste privilegii

pentru

supușii lor petrecători în 'Turcia, în vederea stării lucrurilor de acolo. Obi„ceiurile însă şi, legile domnitoare în Principate diferează de acele ale Imperiului Otoman. Deosebita stare a lucrurilor în Principate a făcut dar că aceste
Capitulaţii nu numai n'au putut aveă aplicare în toată a lor întindere, dar

încă au slujit şi de piedecă guvernelor locale în administraţia,

ţărei. Aceste

Capitulaţii au fost. mărginite. în aplicarea lor, pentrucă în legile țărei este
necunoscut dritul «d'aubaine», pentrucă străinii
nu sunt împiedecaţi de u încheii după voinţa lor transacții cu Românii, pentrucă legile în vigoare sunt
Legile Romane şi Codica comercială a Franţei, pentrucă în Principate există
tribunale statornice, pentrucă, Principatele n'au avut porturi de resbel, nici
marină; pentrucă religia creştină domnește în ele, pentrucă toate religiile
sunt tolerate, şi apoi nici jurisdicţia consulară n'a, existat în întinderea, cu-

prinsului- Capitulaţiilor, fiindcă .Art. 294 din Regulamentul Organic, $$ 46 și
2009 din. Codica civilă şi. $Ş 17 şi 19 din Codica criminală sau. aplicat totdeauna cu asistenţa, chiar oficială a Consulatelor Și cu acea stipulată îîn Cartelul încheiat de Moldova cu Austria la. 1838.
«Aplicarea însă, şi aceea câtă s'a putut face a Capitulaţiilor, adică prin intervenirea consulatelor în toate lucrările atingătoare de supușii lor, a adus
cu sine Q paralizare în punerea în lucrare a legilor civile și criminale. Asemenea, împrejurări au favorizat apoi: emigrația. în Principate a acelor străini
fugiţi din ara lor pentru a scăpă de legile locului naşterii lor şi a se bucură

în Principate de privilegii excluzive.
«Prin urmare Staturile Creştine n'au nici un interes a mănţineă nişte Capitulaţii ce nu sunt aplicabile în Principate şi cari nu aduc decât confuzie și
necontenite conflicte. Din contra, Principatele Române, cari au adoptat legile Europei civilizate, principiile și tendinţele ei, sunt în dreptate, după
Analele A. R.—Tom.

XXXIII.— Memoriile Secţ. Istorice.
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dreptul internaţional, a reclamă foloasele
ce alte Staturi creștine își acordează
între ele.
.
«Ca o consecinţă chiar a acestui drit inter
naţional curopean este și supunerea străinilor la jurisdicţia Statului,
po al cărui teritoriu petrec, după cum
arată și Watel în

cartea, sa despre dreptul popoarelor, ȘŞ 101,
102, 103,

105,
VIII, Cartea 11,
acestea dar:
în privire driturile suverane ce Princ
ipatele şi-au păstrat, prin Calor din 1393, 1460—1511 și 1634,
între cari se numără și dreptul
de a regulă relaţiile lor cu Puterile
străine prin Convenții speciale ;
«Luând în privire că la un asemenea
, drept Principatele n'au renunțat
nici
odinioară, ci mai ales și-după înche
iarea Capitulaţiilor lor cu Imperiul
otoman l-au exercitat în tot timpul
și la toată Ocazia, şi aceasta în
deplina
conștiință a dreptului lor;
108, Cap.
«Drept
«Luând
pitulaţiile

«Luând în privire că Capitulațiile înche
iate

de Sultani cu Staturile creştinătăţii sunt acturi de suveranitate
și prin urmare obligatorie numai pentr
u
țările
unde ei aveau și plenitudinea suver
anității, şi nici cum pentru terit
o-

riile unde ci nu exercitau nici. un
drit de al

suveranităţii;

iuridie, că lucrările dintre doi :nu
pot jigni pe un al
Martens, $ 53);

după

principiul

treilea (Kluber, $ 144,

«Nu mai puţin luând în privire că
aplicaţia dispo

ziţiilor acelor Capitulaţii,
străine Principatelor, este necompat
ibilă cu deosebita stare a lucru
rilor și: cu
așezămintele şi obiceiurile acestor
țări;
«Luând în privire că aplicaţia parţi
ală a acelor Capitulaţii nu numai
este
jisnitoare drepturilor Principatelor
și, chiar producătoare de abuzuri,
ci şi
fără nici-un interes pentru staturile
creștine;
a

«Luând
unui Stat
și să nu
«Luând

în privire că una din condițiile exist
enţei, a desvălirii și a stării
este ca, toți petrecătorii pe teritoriul
său să-i respecteze legile lui
aibă în perspectivă putinţa nepedepsirii
;
în privire că o asemenea supunere
a străinilor la jurisdicţia locală
a Principatelor este întomeiată
şi pe dritul popoarelor, ca o deduc
ție logică
din dreptul secular al acestor țări
de a aveă un guvern naţional și ncatâ
rnat
și nu vatămă driturile celorlalte Statu
ri ;

«Luând, în sfârşit, în privire că,
după dritul public, ca și după acel
privat,
acel ce întrebuinţează” dreptul său
,nu vatămă pe nime (Qui jure suo
utitur,
neminem laedit) ;

«Apoi Adunarea doreşte:
„Ca străinii

petrecători în Principate să fie
supuși jurisdicției ţerii fără
intervenţia consulatelor“,
i
" Votanţi: 77 — Pentru 7î — lar
contra n'a fost niminea,
în
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“În Şedinţa. XV din

51.

9 Noemvrie, d-l Constantin, Hurmuzalki ce.

tește raportul său asupra. Punctului 3. din “șirul . de: cestiuni generale : — Sloboda întemeiere a Legământelor. comerciale
ale Principatelor:
e
Se pășește la votarea şi înscrierea următoarei
, încheieri :-. «Astăzi, anul 1857, luna Noemvrie în 9 zile.

cLuând în privire:

Sa

ie

ia
«1. Că bazele existenței naționale şi politice a Principatelor Române
sunt
Capitulațiile ce ele au încheiat cu Inalta, Poartă la 1393, 1460, 1511 și 1634,
«2. Că aces
: Capitulaţii
te
au „asigurat Principatelor - Române un guvern

naţional neatârnat, deplina libertate de legislaţieşi e. 1., cu un cuvânt toate

drepturile cari compun suveranitatea din lăuntru şi: cea din afară ;
|
«3. Că între drepturile” acestea se cuprinde şi dreptul: Principatelor
de

a-şi regulă ele singure interesele și prin urmare şi relaţiile lor' comerciale
cu alte staturi;
«t. Că Principatele

i
Ie
. SI aaa
Române totdeauna au şi exercitat aceste drepturi şi

niciodată n'uu fost supuse nici măcar în faptă (de facto) legislaţiei!
comerciale
a Turciei, după cum dovedese o mulţime de Tractate ce ele au închbiat
cu
alte Staturi suverane, în şir de mai multe sute de ani, după încheierca
Capitulațiilor româno-tureești, şi anume :
«a) Tractatul dintre Ştefun VI Tânărul,

IE III
DC
n
Ma 4 ,
Domnul Moldovei, și Sigismund “|,

Regele Poloniei, din anul 1518 (1), prin car6 între altele se stipulează şi ir:

mătorul Articol despre negoţ:

.

-

ma

«Neguţătorilor Voevodului Ştefan din Moldova le va fi slobod și neoprii

«a merge prin ţerile noastre, a neguțători și-a exârcită 'trebile'l6r, plătind
cînsă dabile la vămile” obicinuite și respectând dritul vechilor emporii
sau
«depozitorii (entrepâts). Asemenea trebue să fie 'slobod, neoprit și deschis
și

„cneguțătorilor și supușilor . Poloniei a merge! prin Moldova,a neguţitori și
«a exercită trebile lor, plătind dabile la vămile vechi și respectând dreptul
«vechilor depozitorii». (Dogiel, Codex diplomaticus Reni Poloniae, :tomn. I,
pag. 610—613: Ex. archiv, Reg, Lib., 27, n. 22, fol. 284:
ii
„«b) 'Tractatul dintre Petru Rareș, Domnul Moldovei, și Sigismund Regele

Poloniei,
din 13 Decemvrie 1527, prin' care între altele se stipulează liber:
tatea. negoţului între Moldova şi Polonia și se întirese din cuvânt în cuvânt -

mai sus citații 'Articoli din Tratat
din 15
ul
18,

«0)''Tratatul dintre Ştefan Voevod, domnul: Moldovei și acelaș rege: Sigis-

inund, din 20 Fevruarie 1539, prin care între âliele S'au stipulat:

«ca 'ne-

-A1) In al șaptelea an după încheierea Capitulaţiei dintre Bogdan, tatăl!
acestui „Ștefan,
şi Baiazid II,
|
aa
.
„.
A
ie
ati ta
!
+

.
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de ambe părţile să

le fie

slobodiă,

G49
neguțătoria ; ca

drumurile

«din vechime întrebuințate să fie și acum slobode, și ca supușii Poloniei st

«nu fie nevoiţi a plăti altă vamă decât

acea veche».

(Dogiel, Cod. diplom.

Regui Poloniae, tom. 1, pag. 617. Ex Archivo Regni).
«d) Tractatul de comerţ încheiat în 27 August 1588 între Petre Șchiopul,

Domnul Moldovei, şi Elisabeta, Regina Angliei, a ctruia cuprindere este următoarea. :
|
„_«Noi Petru, din graţia lui Dumnezeu Principe al Valahiei și al Moldovei,
«facem

cunoscut

prin aceasta

tuturora

cărora se cuvine sau se va cuveni, că

«am încheiat acest 'Tractat cu măritul Domn Wiliam Hareborn, Ambasadorul

«Prea Strălucitei și Prea Puternicei Doamne, Doamnei Elisabeta, din graţia lui
«Dumnezeu Regina Angliei, Franciei şi Iberniei (Irlandei) pe lingă Serenisimul
«şi Potentisimul Împărat al 'Turcilor, în modul următor: adică, că de astăzi

«înainte, sudiţii și toţi neguțătorii Serenităţii Sale să aibă voie de a petrece
«şi a umblă prin țara noastră, de a neguţători, de a vinde şi de a încheiă
«contracte, ba încă și a întreprinde și a face toate câte. le cere. societatea, și
«folosul comerţului, fără cea mai mică contrazicere sau împiedicare, fără însă
«a, se călcă dreptul nostru de a luă vamă, adică, că de fiecare lucru în preţ

«de una sută de galbeni si ne dea trei. Aceasta întărim prin acest aşezământ.
«Spre mai tare credinţă am pus sigiliul nostru». (Richard Hakluyt, The prin-

cipal navigations. voyages, .traffics and discoveries of the English Walion,

ete. London 1559. 'Tom. II, pag. 290).
«e) O mulţime

Se

de Tractate şi Convenții

co Principatele au încheiat

târziu atât între sine, cât şi cu alte Staturi, din cari
cele mai nouă, și anume:

mai.

citim aici numai pe

Convenţia dintre Moldova și Valahia din anii 1836

şi 1816 pentru unirea vămilor ş. c. 1., Convenţia pentru înfiinţarea: corespondenței telegrafice internaţionale dintre. Moldova de o parte și Austria, Ger-

mania, și celelalte

Staturi ale Europei,

unite în privirea

grafic
de e,
altă parte, din 11 Qctomvrie 1855,

comunicaţiei

tele-

«Luând în privire: |
«1. Că însăș Turcia în totdeauna a recunoscut ncatârnarea și autonomia
comercială a Principatelor Române, supuind totdeauna, chiar și productele
turceşti, la intrarea lor în Principate, legilor comerciale ale acestor. țeri și

- plăţii vămii moldo-românești, după cum se dovedeşte între altele şi din
«Vama cea mare scoasă din testamentul vămii cel vechiu din 1761» (Arhiva
Românească,

tom. II, pag. 323—346), precum

şi prin zilnicul şi necurmatul

exerciţiu de astăzi al acestui drept la marginile Principatelor despre Turcia ;
«2. Că neatârnarea și autonomia comereială a Principatelor s'a recunoscut
"şi sa consfințit și de Regulamentul Organic al ambelor Principate, carele
cuprinde următoarele

dispoziţii:

'
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vămilor

pentru

toate productele,

lucrurile

53

și altele ce

sar

scoate din țară sau s'ar- aduce de pământeni sau de : supușii Inaltei. Porţi,
se va hotări de către

obşteasca

şi în chipul

folositor pentru

cel

mai

Obicinuita

Adunare,

țară (Cap.

cu întărirea Domnului

n,

Secţia III, Art, "79,

No. Il);

„«B) Că :Principatele Române! vor aveă deplina libertate de comerţ;

»

«Că exporlaţia vitelor și a productelor va [i în veci slobodă peste toate
hotarele Principatelor, fâră de nici o oprire” sau - împiedecare (0ap. vV.,

Secţia1, Art. 148);
.
«Că porturile. Principatelor vor fi deschise - tuturor. bandisrălor far excepţie (tot acolo, Art. 149);
«Că importarea şi exportarea ' din - Moldova Și: Valahia şi - viceversa: este
liberă şi scutită de toatăvama (tot acolo, Art. 152);
«C) Că în toate trebile neguţătoreşti se vor adună din Codica de comerţ

a Franciei toate dispoziţiile ce pot fi potrivite cu 'starea. lucrurilor din Principate, cari se vor traduce românește, spre a servi. de regulă în toate trebile

neguţătoreşti (Cap. VIII, Art, 318),
«Luând în privire; : -*

:
IV

îi

R

al, Că Principalele Române
|
au şi deplină libertate de navi gaţiune „cu Însuș
vasele şi bandierele lor; —libertatea, recunoscută de Regulamentul ' Organic,
Cap. 'V, SecţiaI, Art, 150; şi de Hatișeriful Sultanului Mahmud “de glorioasă memorie, scris către sfârșitul lunii lui Muharem a anului :1350 (1834)
şi pusă în aplicare. de către guvernele: ambelor Principate prin zilnica slobozire de patente, prin cari 'se.dă «corăbiilor deplină voie de.a pluti liber
«încărcate: şi descăreate cu tot echipajul lor şi de a călători pe Marea
«Neagră şi pe celelalte. mări, şi să rădice bandierele Principatelor pe te-.
«meiul drepturilor acestor ţări, notificate solilor şi Puterilor străine Ş. 6.1.»;

«2, Că Domnii

mântenilor

ce ar

Principatelor au și dreptul de a slobozi
voi

Secţia III, No. VIII.);

să călătorească pese

hotar

pasporturi pă

(leg. "Org,

Cap.

III,

i

<3. Că Principatele au și dreptul

postal, În deplina

lor autonomie

Org., Cap. III, Secţia II, Art. 74, No. IX, Secţia II, Art. 79, No. Il);-

(2eg.

«4. Că - Tractatul de Paris. a. recunoscut în. princip că Principatele. pot
aveă şi au interese: comerciale deosebite, și că ele au dreptate a și le. apără .
și statornici, singurul scop pentru care le-au recunoscut; dreptul de .a face,
„parte deopotrivă ca, și celelalte Staturi riverane în Comisia fluvială, chemată.

de a regulă libertatea navigaţiei Dunărei, cea mai mare , cale. de
Principătelor..

«Luând în privire:
N:
a
E
«l: Principiile recunoscute 'de dreptul publie:: Ca

comerţ a
i

IILE

:

A
aa
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«a) Că 0 alcătuire dintre doi nu poate vătămă pe un al treilea;
"«b) Că nimenea nu poate trec3 către altul mai multe drituri decât are
el
singur (Nemo plus juris în alium transferra potest quam ipsa hab=t);

„«c) Că
Tractate
«d) Că
driturile
„..«e) Că

un guvern, legat odată printr'un 'Tractat, nu mai poate face alte
contrare celui dintâiu ;
E
neputinţa, morală în privirea, Tractatelor, a cărora împlinire ar jigni
unui al treilea, face Tractatele neîndatoritoare ;
a
din două 'Tractate necompatibile, acel mai vechiu trebue să aibă

preferința ;

|

-

“«f) Că niciciodată un Tractat nu poate cuprinde dispoziţii contrare
drepturilor unui al treilea ş. e. |.
CI

«Și prin urmare că Capitulațiile
“şi Convenţiile posterioare, vechi şi nouă
încheiate între Inalt: Poartă şi alte Puteri, nu pot vătămă Capitulațiile
anterioare încheiate între Inalta Poartă şi Principatele Române, nici
pot fi
obligatoare pentru aceste ţeri|
«2. Că existenţa postelor străine în Principate, precum și împărtăș
irea altor

Puteri la veniturile postale ale Principatelor nu are nici un temeju legal
;

" «3. Că Convenţia telegrafică dintre Turcia și Austria,
trecută, care pretinde a trage în cercul ei şi Principatele,
mult o jignire a drepturilor Principatelor, cu cât între
şi Austria există Convenții telegrafice încheiate în anul

publicată în luna
este cu atât mai
aceste Principate
1855 deadreptul

(Vezi pag. 208);
|
i
«4. Că înrâurirea, Ambasadorului Inaltei Porţi de lângă Curtea de Viena
și a Comisarului otoman la Comisia, fluvială, ţintitoare de a paraliză' neatârnarea şi de a mărgini drepțul Comisarilor Principatelor Danubiene, mijlocind şi chiar înlocuirea acestora, când ci nu se primesc de a voia fi simpli
atașați pe lângă Comisarul otoman,—că această înrâurire este o vederată

abatere din textul 'Tractatului de Paris şi o jignire a dreptului
'recunoscut
Principatelor, de: a figură și a lucră în acea Comisie cu acelaș
titlu şi-cu
aceleași atribuţii, ca și celelalte Staturi riverane.
i
„ «Pe temeiul Tractatului de Paris, carea garantat drepturile
Principatelor,
și anume deplina libertate de comerț şi de navigaţie;
-

„ «Adunarea ad-hoc a Moldovei doreşte ca: Puterile garante să binevoească
a recunoaște vechiul și neprescriptibilul drept al Principatelor
Unite,

de a regulă ele singure relaţiile lor comerciale

i Votanţi: 61.— Pentru G4.
fa.

%

cu alte Staturi.“

i

( In ședința XVII din 12 Noemurie d-l Constantin Hurmuzahi a,

cetit raportul său asupra punctului 1 din șirul de cestiuni generale:—
Indreptavea hotarelor Principalelor prin o Comisie Europ
eană.

Se păsește

DIVANURILE
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la votare

prin înscriere

IV.

a, următoarei

o
a
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inchoieri:

câstăzi, anul 1857, luna Noemvrio în 12 zile.
«Stiut este că Principatele Române, prin Capitulațiile lor cu Inalta
Poartă,
și-au rezervat toate drepturile cari constituesc suveranitatea Staturilor,
după
cum mai pe larg sa lămurit în actul votat de Divanul ad- hoc
în 7 Octomvrie a. c., precum și în încheierile lui, 'atingătoare de supunerea străinilo
r
din Principate la jurisdicţia țărei şi de libertatea întemeierii relaţiilo
r comerciale;
» «Că la încheierea acestor Capitulaţii, hotarolo Principatelor erau mult mai
intinse decât acele do astăzi, după cum dovedesc, nenumărabile mărturii

istorice;

«Că prin Art. 3 al Capitulaţiei Moldovei din

(5, Înalta, Poartă anume

„Sa îndatorit a apără Moldova de toţi acei ce ar putei să o calce, păzind-o
„în Starea întru care a fost mai nainte, firă a i se face vreo nelegiuire
„Sau Să sufere ca să i so facă vreodată cea mai mică deshihare sau des»părţire“ ;

«Că această, îndatorire a Inaltei Porţi sa înnoit şi prin Capitulaţia din 163i,

Art. 5, caro zice: „hotarele Moldovei
a lor iutindere“;

se vor conserv L noatiuse

în toată

„«Că o asemenea îndatorire sa stipulat şi în favoarea Valahiei: prin Art. |
al Capitulaţiei din 1460, prin care Inalta Poartă »s6 îndatorește a protege

„Principatul Valahiei“;
„
„«Că şi la Conferinţele, dela Carloviţ, unde sa încheiat Tiractatul de paco
din 26 lanuarie 1699, Inalta, Poartă a recunoscut formal această îndatorire,
„prin răspunsul ce ea a, dat Austriei și Poloniei, din care acea dintâi numită
Putere cereă întinderea hotarelor ei până în Dunăre, așă, dar Principatele
Moldova: și Valahia cu Basarabia, iar cea de pe urmă numită, cercă
Mol„dova,--răspuns al căruia cuprindere este următoarea : «că nu poate
să le dea
«aceste ţări să le [ie supuse, fiindcă ele nu sau luat cu sabia, ci de
bună«voie s'au pus sub protecţia Turciei și prin urmare sunt libere»
|
-:
„__«Că şi Austria u recunoscut acoasta, la Conferinţele dela Passaroviţ,
unde
sa încheiat 'Fractatul de pace din 21 Iulie 1718, şi unde numita Putere
mo„tivă, înnoita ei cerere-deai se da Moldova : și Valahia cui cuvântul, «că, Poarta,

este numai protectrice, iar nu stăpână â Moldovei şi a Valahiei»; i
«Lăsând

a zice că cu toate acestea,

Principatele, Române, :au suferit

mari

rășluiri şi ştirbiri prin felurite cesii de pământ, ficuie de Înalta Poartă, după

„cum atestează, între altele Şi depeşa circulară a E. 5. Ministrului Inteireselor străine al Franciei, din 23 Maiu 1855, depeşa care, recunoscând CapituE E

aa

e
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laţiile :Principatelor, zice «că Moldova a pierdut jumătate din teritoriul ce li
«s'a fost garantat de către Sultani»;
«Dar fiindcă, în urma acestor cesii; Principatele Române au mai pierdut

însemnătoare

câtimi

de pământ

prin - necontenite

împresurări,

cărora hota-

rele lor au fost şi sunt și astăzi expuse, după cum se vede chiar din nota
E. Sale domnului Baron de Koller, solul Austriei po lângă Inalta, Poartă , din
12 Octomvrie 1855, adresată E. S. Fuad Paşa, atuncea Ministrul Intereselor
străine al 'Lurciei—notă care, mărturisind că întradevăr a urmat 0 nouă
împresurare la hotarul Moldoy ci despre Bucovina, inerodințează «că sau luat
«măsurile trebuincioase ca linia de demarcaţie, care s*a înaintit prea mult,
«să se strămute îndărăt până la direcţia ci de mai nainte (afin que la ligne
«de dâmarcation trop ay ase fit recultej jusau'i ă sa dircotion primitive)»; șşi
«Luând în privire:
" «1. Că Regulamentul Organic al Principatului Moldovei, Cap. IN, Secţia
VI, Art. 431, a prevăzut atât împresurările, cât şi -modul înlăturării lor, le“giuind următoarele: — «Marginea Principatului: Moldovei despre Bucovina
«şi Transilvania, găsindu-se pe alocuri împresurată, Domnul împreună cn
"«Obşteasca obicinuită Adunare vor luă în timp cuvenit : măsurile trebuin„«oioase spre îndreptarea “și păzirea vechilor hotare» ;
2. Că prin urmare nu numai după Capitulaţii, ci şi după legea funda-

mintală a ţerii, Principatele singure au dreptul de a regulă hotarele lor
despre Staturile 'vecine,—drept de care Principatele totdeauna au făcut cu„venita întrebuințare, după cum dovedese mai multe-Tractate ce ele au făcut

cu alte Staturi în urma
“cari aici citim

Capitulaţiilor lor cu Poarta Otomană,—Tractate din

numai:

'

"«A) Acel dintre Ștefan, numit Lăcustă, Domnul Moldovei, şi Sigismund |,

Regele Poloniei, din 20 'Fevruarie 1530 (28 ani după încheierea întâiei Ga'pitulaţii dintre Moldova și 'Turcia), în care anume -s'a stipulat, «ca să nu se

«înfiinţeze alte 'margini şi hotare decât acele

cari au fost statornicite din

"«vechime între! Polonia și Moldova și se află descrise în hotarnice» (Ut non
alii fines limitesque terminentur, quam. qui fuerunt priscis temporibus inter
"Rognum et Moldaviam terminati et privilegiis sunt desezipti.— Dogiel, Cod.

“Diplom. Regui Pol., tom. L, pag. 617);
«B) Acel dintre Neagoe

Basarab,

|

Domnul

„Bolia,, din 1520, prin care sau îndroptat

Valahiei,

și

Regele

Ioan

şi s'au statornicit hotarele

Za-

între

Valahia și 'Trânsilvania ;
'
«3. Că prin urmare toate: hotăriturile, câte nu sau stipulat deadreptul
“între. Principate, cari singure au fost și sunt competinte de-a -regulă inte'resele lor, şi între Staturile vecine, nu pot fi: valabile, necum obligatoare
pentru Principate, după următoarele principii ale dreptului public:
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<A) o alcătuire dintre

«B) un lucru al
quod nostrum est,
«0) Aceea ce la
face valabil (quod

loscere); : -:
«.

doi

nu poate

vătămă,

pe

un

57

al treilea;

meu nu poate deveni lucrul altuia, fără învoirea, mea, (id
sine facto nostro, ad alium transferri non potest);
început a fost nevalabil, prin curgere de timp nu se poate
initio: vitiosum est, non potest tractu : temporis conva-

|

”

N

N

A

|

Că afară, de aceasta, toate hotăriturile
câte
, au urmat după înființarea

Regulamentului Organic încoace, precum şi acele cari, provocate
prin nouă
împresurări, astăzi so pun în lucrare, nu pot aveă putere legală, pentrucă

ele sau

făcut

şi se fac fără

întrovenirea: Obșteștei obicinuitei

fără care nici Domnul stăpânitor, necum

un Guvern

provizor,
nu

Adunări,

este în

dreptate
'de a face vreo dispoziţie în chestia aceasta ; ':
ate
«5. Că Tractatul de Paris din 30 Martie 1836, Art. 22 şi 25, a pus 'Principatele Române şi drepturile lor sub garanţia: colectivă a tuturor Puterilor,

cari au subscris acest mare act al secolului nostru;
"«6. Că prin urmare

din ziua

publicării “Tratatului

i.

ii

de Paris, : Principatele

şi drepturile
lor (între cari: se cuprinde şi neatârnarea

unui guvern naţio-

nal și'autonom) nu mai pot suferi nici un fel de jionire sau ştirbire ;.:
i. «7. Că cu toate acestea, mai multe împresurări asupra teritoriului Moldovei,
la hotarele ci despre Bucovina şi Transilvania, s'au făcut în acești de: pe
urmă doi ani, când: Principatele Române se aflau ocupate prin oastea au-

striacă, sau cu alte cuvinte; când Principatele se găsiau acum puse sub ga-

iranţia colectivă a Puterilor, cari au subscris 'Tractatul de Paris ;
«8, Că și astăzi se pune în lucrare modul hotăriturilor de măi nainte, un
mod carele este nu numai contrar! drepturilor Principatelor. și literei legii

fundamentale,ci încă în stare de a zădărnici şi stipulaţiile Tractatului de Paris,

carele: puind 'Principatele'
Române sub garanţia colectivă a Europei, chiar!
prin aceasta, a garantat şi integritatea teritoriului Principatelor ; şi în sfârşit

«Luând în privire că rectificarea hotarelor prin Comisii: Europeane! esto o

"măsură adoptată odată 'de Congresul de Paris şi singura în stare.de a in.
.
“suflă încredere și liniștire:
a ;
«Adunarea ad-hoc a Moldovei dorește ca Puterile garante, recunoscând
vechiul și nepreseriptibilul drept al Principatelor de a regulă ele singure

hotarele lor despre staturilo vecine, să binovoească a încuviinţă totodată

îndreptarea hotarelor Principatelor Unite prin 0 Comisie Europeană.“ :
Votanţi 79. — Pentru 19,
îi
ni

In Şedinţa X VII din 12 Noemvrie d-l Mihail Kogălniceanu cetește
"asupra: Punctului 9 din şirul.de Cestiuni generale—Drepturi: politice

58
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pentru pimânienii de orice religie creștină—urmălorul
Proiect
de încheiere:
|

.

«[mând

t

.

|

o

.

în privire că marele scop” al fiecărei

societăţi,

mult al. fiecărei naţii, trebue să fie desroltarea sa ;

şi

cu

.

atâta mai

Da

«Că mijlocul cel mai puternice pentru naţia română de a ajung
e lu desvoltarea.sa, este de a-şi concentră, toate elementele, legând
prin interesul c9mun pe toţi locuitorii pământeni din Principate ;
E
«Că acest interes comun nu se poate intemeiă decât
prin statornicirea
aceloraşi îndatoriri şi acelorași drituri pentru toți
pământenii ;
e
» «Luând în privire că supurierea tuturor Pământenil
or la, dări, la conscripția
militară şi la alte sarcini publice, statorniceşte egalit
atea îndatoririlor pentru toţi; .
i
pu
) .
|
«Luând în privire că egalitatea îndatoririlor recla
mă și egalitatea, driturilor, princip și adoptat prin recunoașterea, egalit
ăţii inaintea legii;
" «Luând în privire că principiul libertăţii cultur
ilor, adoptat asemenea, nu

mai poate face din deosebirea religiei un titlu de excluz
ie pentru egalitatea

driturilor, întrucât apărarea naţionalităţi sau poziţi
a Principatelor, ţară emimentă creşțină, nu reclamă o excepţie provizorie
dela acest princip, precum

este, cazul pentru. necreştini ;
|
«Luând în privire că dreptatea, că interesul naţionalităţ
i, că progresul societăţii pururea au îndemnat pe Români de a da acelea
și drituri celui mai
mare

număr din pământenii creştini, povăţuindu-se de
adevărul, că numai
atuncea:0 ţară este fericită, când ca este dreapt
ă pentru toţi fiii săi ; luând
în privire că în România toţi. fiii „săi, uniţi prin
aceleași îndatoriri şi aceleași
drepturi, nu pot fi şi nu pot purtă, decât numel
e de Român;
E
>“ «Luând în privire că dintre driturile ce decur
g din egalitatea înaintea
legii, cele mai importante și cari mai tare leagă
pe om către țara sa sunt

driturilq politico;

N

|

«Luând în privire că de aceste drituri, după vechil
e noastre instituţii, sau
bucurat locuitorii pământeni de orice religie crești
nă, precum dovedesc ana'lele ţerii, actele noastre legislative şi mai multe
moșii din Principute stă“pânite de creştini eterodoxişi mai ales de răzeși
catolici;
cita
: «Luând în privire că driturile politice pentru
toţi pământenii și împământeniţii de orice religie creştină sunt recunoscut
e în princip şi.de Regulamentul Organic, Anexa x, I;
a
,
«Luând în privire că acelaş princip s'a și recunoscut
de Adunarea ad-hoc,

care a primit în sânul ei deputaţi ori de religie catolică,
ori trimişi de alegători. eterodoxi ;
e
i
aa
" «Luând'în privire că este a da un semn de recunoştin
ţă - naţiilor puter-

|
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39

nice, cari au luat sub garanția lor viitorul Român
iei, dacă; departe de a mărgini, vom întin
de încă driturilo pământenilor
|

nații ș

noștri coreligionari cu aceste
Sa
A

«Adunarea ad-hoc a Moldaviei doreşteși primeşte
în viitoarea organizaţie

a României

ol.

următoarele

principii :

N

'Foţi pământenii de orice “religie creștină so!
vor

a

bucură de toate

driturile politice, întocmai ca și toţi pămâ
de! relig
nt
en
ia ortod
ii
oxă, “*
“UI; Impământeniţii, de orico''religio' creștină,nu “vor
putei, dobândi
drituri politice, întrucât ci nu vor îi primit

de Adunarea legislativă,

i

+:

marea

năturalizaţie votată

Ch

(Subscrişi) C. Rolla, 1. Fotea,'D. Cozadini,[.: Hrisa
nti,

D.

aa

Miclescu,
: Ifo-

“gălniceanu, V, Mălineseu. E
a
„D-l Secretar A. Panu anunţă că sunt cinci amandamente depu
se li biurou

şi le dă cetire.
1. Un amandament

|
Se
i
Sa
a) '
subscris “de d-l 0, Hurmuzachi și sprijinit!
de d-lor

Episcopul Filaret Seriban, Episcopul Calinie Miclescu,; Iconomul
Matcaş,C.
Sturdza (Vasluiu), Gr. Vârnav, D. Grigoriu, Chir, Ciocârlie,
A. Jiean, D.
Cracte, |. Vârlan, N. Cinano, C. Morţun,

«Luând în privire:

|.

St. Calin, S, Canino:

Ie

ae

a

«I. Că punctul al 9-lea din șiiul cestiilor geiicrale: presupune
existenţa
“unei legi menite a, regulă condiţiile dela ciiri trebue 'să
atârne "exorciţiul
"drepturilor politice ; lege care incă iiu existişi trebuo
a 'so face de către

viitoarea obştească Adunare legislativă ; şi
Sa i
AL. Că purictul al 9-loa din șirul Cestiilor general
e stă în strânsă şi nemijlocită relaţie și cu legea despre indigenat, subscri
șii au onoare de a propune înlăturarea acestei cestii, ca una ce este de compet
inţa viitoarei Adu“nări legislative.
Ia
i
A
|

_2.-Un amandament al: d-lui Qi. Costachi, sprijinit de d-nii: N;
Iamandi,

[. .Docan, A. Aslan, A. Cuza: : a

Ni

ă

ici

» «Luând aminte că atât prin votul din 7: Oct., prin
care sa rostit dorinţa
ca Moştenitorul Șefului Statului să primească, religia
ortodoxă, precum şi

prin acel din 25 Oct. s'a adoptat principiul unei ' biserici
domnitoare,și că
„Prin urmare elementul religios Adunarea l-a socotit ca
un
element politic
+ţ
i
al unităţii naţionale;
?
N
„i
i
|

«Luând aminte că în toate Staturilo Europei, cari au ţinut la unitate
a na-

' ţională, egalitatea politică 'a culturilor.
n'a fosta proclamată, până când n'a fost

mai întâiu statornicită, prin desvălirea comună și generală a'limbii,
a lite-

raturii şi a ideilor morale, unitatea 'haţională;

«Luând aminte că în Principaturilo noastre, eterodoxia este
totdeodată şi
caracterul deoscbitor al naționalităților

străine

Și Că -negoţul,

meseriileşi

60

,
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într'o proporţie
a

precumpăniltoare
“

«Luând aminte că populaţia comunelor urbane oste mai cu
seamă chemată

a formă statul de mijloe şi a sluji ca legământ de unire
a tuturor claselor
sociotăţii ;
„ «Luând aminte că poziţia geografică, centrală a Principatelo
r, precum şi

nesfârşitul izvor de bogăţie care el le păstrează, cheamă, pe viitor
în sânul

lor concursul braţelor, capitalurilor și al luminilor străine, şi că
Principatele,

departe de a închide calea înrâuririi binefăcătoare a tuturor elemen
telor. de

civilizaţie și de prosperitate publică, doresc mai vârtos introducerea
lor, vroind
numai a-şi păzi nejignirea, unității politice;
,
|
«Luând aminte însă, că căsătoriile mixte, cari ar fi singurul
mijloc al

legământului familiilor de deosebite culturi şi prin urmare

al elementelor

eterogene ale naţiei române, nu sunt după pilda și a altor Staturi ortodoxe
învoite în Principaturi, şi că această cestie, ca prealabilă şi de
o fire spi-

rituală, esto mai întâiu de competința bisericii;
«Apoi subserişii socot că principul rostit la punctul al 9-lea al șirului
de

dorinţe trebue

amânat la viitoarea

Adunare

legiuitoare.»

3. Un amandament al d-lui GQ. Sturdza, sprijinit de d-nii: C.
Sturdza
(Roman), Gr. Suţu, N. Carp, S. Miclescu:
E
«Luând în privire că Divanul ad-hoc este chemat a rosti dorințele ţerii
;
«Luând

în privire că ţara are trebuinţă, de întărire, iar nu de slăbire prin

introducerea de elemente străine; . |
«Subscrișii socot do a lor sfântă datorinţăa propune înlăturarea proiectului
Comisiei atingător de punctul
Divan să se înlătureze».

4. Un

amandament

al 9-lea

al d-lui M,

din șirul

de

cestii

Coslachi, sprijinit de

şi a

d-lor

rugă
|

pe

Episcopul

Ghenadie Șendre, Arhimandritul N. Scriban, V. Sturdza, Gr. Balș, [. Cantacuzin, M. Jora, P. Brăescu —și care zice: «religia ortodoxă nu va fi pri-

vită în noul Stat al României ca o condiţie

neapărată

pentru dobândirea

drepturilor politice ; această facultate se va acordă şi acelor de altă religie
creştină, cari ar întruni și acele însușiri legale ce constitue calitatea
de

Român.»

5. Un amandament

al d-lui Dr. A. Fătu,. sprijinit
. de d-lor

Episcopul

Ghenadie Şendre, Arhimandritul Melchisedec, Dr. Costin, V. Nicolau
— şi care
zice: «Numai Românii şi cej legiuiţi împământeniţi de religia ortodoxă să

se bucure de drepturile politice.»

*

|

Adunarea pășeșto la votarea încheierii următoare, în Şedinţa XVIII

din 14 Noemvrie:

651

DIVANURILE

AD-HOC

DIN

IAȘI

ŞI

BUCUREŞTI,

«Luând în privire:

IV.

ST

GL

o

|

«1.. Că punctul al 9-lea din șirul de cestii generale presupun
e existenţa,
“unei legi menite a regulă condiţiile, dela cari trebue
să atârne exerciţiul
drepturilor politice, lege care încă nu există și trebuc
a'so' face do citre
viitoarea Obştească Adunare legislativă, şi
|
i
«2. Că punctul al 9-lea din șirul costiilor generale stă “în
strânsă și nemijlocită relaţie şi cu legea despre indigenat;.. - ,
II

„ «Adunarea, încheie :

«Iulălurarea acestei
„ndiri legislative».

-.

Da

ceslii, ca
N

tu

una ce este de
DR

compelinţa

« Votanţi 71. — Pentru 39. — Con31.
lra
— AVţinuţi
.
1;
«Subscriu pentru 89, şi anume: Prea Sfinţia Sa Părintele

„tarie Hermeziu, Prea Sfinţia, Sa Episcopul

Dr. Costin,

N. Carp,

Adu-

e
Ipiscop Nec-

Filaret Scriban, Prea Slinţia Sa

Episcopul Calinic Miclescu, Sfinţia Sa Iconomul . D.
clescu, C. Bădărău, Dr. A. Fătu, 1. Canano, A. Jiean,
C. Morţun, G. Sturdza, C. Sturdza, |. Levărdă, Gr.
Cracte, Chir. Ciocârlie, G. Ilie, 1. Vârlan, Răd. Sava,

V. Stan,

viiloarei

DI

8. Miclescu,

Mateaş, d-lor D. MiSt.. Calin, D. Grigoriu,
Vârnav, A. Aslan,D.
Gr. Suţu, V. Neculau,

C. Sturdza

(Vasluiu), D.. Ghi-

„dionescu, N. Bosie, N, Emandi, Pand. Croitoru, Gr. Costachi,
Tim. Sacalov,
“C. Știun,1. Roşca, C. Hurmuzachi și. în capul actului
Inalt Prea Sfinţia Sa, „Părintele Mitropolit. Sofronie Miclescu.
ia
Ra
«Șubscriu contra 35, și anumo: Prea Sfinţia Sa. Episcopu
l Ghenadie
Șendre, Prea Cuvioşia Sa Arhimandritul: Neofit Seriban,
d-lor D. - Cozadini,
V. Mălinescu, M. Kogălniceanu, G. Masian, D. Savin,.
Dr... Vârnav, “T.. sin
Pavel, Simion Stanciu, Gr. Balș, M. Jora, V: Zaharia,
D. Ghcorghiade, C.
Ostahi, P. Brăescu, C. Roset. [. a Babei, V. Sturdza,
1. Hrisanti, V, Balaiş,
C. lacovachi, L.. Olariu, Lasc. Catargiu, 1. Potea,
A. Cuza, M. Costachi, N.
Catargiu, L. Galiardi, |. Cantacuzin, D. Rallet, A. Panu,
-P. Mavrogheni, A.
Teriachiu, C. Negre. . .
:
Da
i
«Se abţine dela subseriere D. Romov.
ae
«Conform $. 79 din Regulamentul Adunării Prezidentul
declarăcă Adu-

narea a încuviințal înlăturarea acestei cestiuni ca de

- Adunări legiuitoare.

Aaa,

competinţa viitoarei

*

In Şedinţa XVIII
tește raportul

din 14 Noemvric
d-l Dimitrie Miclescu

său

asupra Punctului

pășește

e
prin. înscriere

11

din șirul - de

Cestiuni

cego-

nerale : — Neatârnarea Puterii J udecătorești de administraţi
e în

„special:
Adunarea,

Si
A
la următoarea încheiere:

...
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«Astăzi, anul 1857, luna Noemvrie în 14 zile.
«Luând în privire că puterea executivă este însărcinată a veghiă asupra
a-două deosebite ramuri de intorese: interesul public și interesul privat ;
că atât relaţiile între popor Şi Stat, cât şi acele întro individ. cu individ işi
au fiecare legilo lor în deosebi;
- «Luând în privire că condiţia, caracteristică a unui guvernământ bun şi

regulat este împărţirea puterii executive în exerciţiul siu în două deosebite
ordine : administrativ și judecătoresc; ca organe în cari [uneţionează puterea

executivă;
dând

îin privire că și Regulamentul

Art. 279, aşează o asemenea,

Organic, la începutul

împărţire a puterii

Capului VII,

executive; că prin Arti-

colele. 302 și 318 tot din acest Regulament sc recunose atât principul competinței respectivelor instanţii judecătoreşti, cât și acel al ncatârnării lor;
«Luând în privire că cea mai mare închezășluire pentru neatârnarea, ra-mului judecătoresc esto inamovibilitatea, (neschimbarea) judecătorilor, princip
“adoptat și de Regulamentul Organic, Art. 285; «Luând! în privire . că Domnitorul, a căruia persoană esto. sacră și ne-

violabilă, trebue să fio mai

presus de tot prepusul sau imputarea, că deși

toată dreptatea se face în numele șefului Statului, însă nici dignitatea sa,
nici independinţa cerută de autorităţile judecătoreşti nu suferă vreun amestec
afară

din

sânul

acestora;

că singura

prerogativă

potrivită cu înalta, poziţie a

unui Domnilor este acoca citată la Art, 355, adică do a uşură osânda. sau
-de a iertă po osândiții criminalişti; Si
* «Luând în privire . oxperiența timpurilor din urmă, că putorea curat ad-

-ministrativă, nefiind în- destul de despărțită do către acea , judecătorească, a

„dat prilej la multe .necuviința și abuzuri ;
«Luând în privire că atât Codul procedurii noastre civile, cât și criminale
-are novoie de modificiiri, spre a se.mărgini mai bino neatârnarea ramului
judecătoresc şi spre a se garantă prin instituţii cari îi închezășluese“ acea
neatârnare ;

«Adunarea

doreşte” ca principii

României să fie:
ci, Deplina, neatârnaro

nistrativă.

a părţii

”

fundamentale la viitoarea. reorganizare a
judecătoreşti

«2. Inamovibilitatea judecătorilor, Modul

tată de Adunarea legiuitoare viitoare».
„ Votanţi 73.— Pentr u 73,

In Ședința XX

de puterea “curat admi-

se va hotări

prin o

lego vo-

-

.

din 20 Noemvrie, se pășeşto la adeverirea prin

subscricrea, voturilor a următoarei

inchâieri :
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cAstăzi, anul 1857, luna Noemvrieîn 18 zile.
«Adunarea: ad-hoc a Moldovei doreşte ca la 'viitoarea
mâniei să se adopteze următoarele două principii :
«1. Respectul

proprietăţii.

.

DI

:

63

SE
organizaţie a Ro-

Se

«2, Instrucţia publică gratuită şi obligatoare în toate orașele
şi satele»,

« Volanţi 67.— Pentru G7.

a

ae
*

In Şedinţa XX din 20 Noemvrie

:

E

IE

D-l M. Kogălniceanu ceteşte

raportul său asupra Punctului 12 din șirul de Cestiuni genorale :
— Responsabilitatea Ministrilor.
|
a
„Se pășește la adeverirea voturilor prin înscriere a următoarei
încheieri::
a
Da

«Astăzi, anul 1857, luna Noemvrie-în 20 zile.
|
«Luând în privire că după vechea legea ţerii, Adunarea
Obşteaseă în
âmbele Principate a avut dreptul nu numai de a face legi, dar
şi de ă trage

la răspundere

prin mai
hotărîrea
Statului
po Stroe

pe marii

dregători ai Statului,

precum

aceasta, se dovedeşte

multe hotăriri ale Adunărilor române, şi mai cu deosebire "prin
sobornicească a 'Țerii-Românști din anul 1652, aflată în Arhiva
din Bucureşti, și prin care Adunarea a judecat şi ă osânditla moarta
Vistierul mare, pe Radu din Forcaş, Vistier al doilea, şi pe Tudor

Cămărașul, ca furi banilor ţerii şi ai Domnului;
a
i
«Luând în privire că Regulamentul Organic, Art. 133, voind
a pune.un'

capăt intervenirii personale
' şi absolute a Domnitorului în trebile Statului,
a înființat Consiliul. Ministrilor și deosebitele Departamente, însărci
nate cu
povăţuirea ramurilor administraţiei publice;
|
i

«Că anexa Q XVIII şi.Art. 403 din acesta
Regulament
ș consfințesc prin-

cipul responsabilităţii Ministrilor şi a tuturor funcţionarilor ţerii
;
«Că acestaș Articol 403 face pe funcţionarii Statului răspunzători
dinaintea

Adunării obşteşti, îndrituită de a aduce la cunoştinţa Șefului Statulu
i toate
abaterile ce ar găsi în purtarea acestoraşi de a cere pedepsirea lor;
«Luând în privire că această responsabilitate, deși scrisă în Reglement,
nici nu sa aplict, pentrucă Domnii, în loc de'a ctută tăria și temein
icia

Guvernului lor în păzirea strictăa legilor și în iubirea concetăţenilor:
lor,
au preferat de a se pune sub scutul înrâuririlor şi protecţiilor
din afară în
contra strigătelor şi nemulțumiril
năţiei
or ;

a

„ «Că prin însuș aceastaei au izbutit a sustrage şi pe Ministrii lor dela

orice răspundere. către ţară ;

“Şi că Obşteasca

Adunare,

slabă, necompletă și compusă

|

o

numai de ele-.

,

G4

mente

E

atârnate de Guvern,

"DIMITRIE

A, STURDZA

.

n'a avut

niciodată

curajul şi puterea

G54

de a face

întrebuințarede drepturile închezășluite ei prin Reglement ; :
a
«Luând în privire că lipsei de responsabilități dela întâiul Ministru până
la cel de pe urmă funcţionar, fie către Adunare, fie chiar către Guvern, sunt
mai cu deosebire a se impută toate! călcările de legi și toate abuzurile, toată
lipsa de dignitate naţională, toată slăbiciunea și toată nepăsarea pentru
drep-

turile ţerii şi pentru binele public, pe cari ades ni le-au înfățișat
Guver-!
nurile ce dela 1834 și până astăzi s'au succedat în Principate;

«Luând în privire că zădărnicindu-se toată responsabilitatea marilor funeționari către ţară, Domnul cele mai multe dăţinu a mai cerut dela Mi-

nistrii săi alte calităţi, decât acelea de a fi plecațila voinţele sale ;

> «Că și chiar când unii din bărbaţii de bine au fost chemaţi a se pune în

capul trebilor publice, încă, stăruinţele lor pentru a lucră spre folosul

țerii

au fost paralizate sau prin lipsa,de omogenitate cu ceilalţi colegi ai lor,
sau

prin scurta lor petrecere în funcţii și mai ales prin pretenţia. Domnitorului
de a fi singurul îndrituit a conduce ocârmuirea.și prin urmare de a [i şi
singurul răspunzător ;
e
|
|
«Luând în privire că din cauza lipsei de responsabilitate a Ministrilor,
veniturile Statului, în timpurile normale, în loc de a fi întrebuințate numai
întru desvoltarea. națională, morală și materială a ţerii, s'au risipit cea mai

mare.parte

în zadarnice sau nelegiuite

cheltueli, ori în folosuri particulare,

ascunse sub deosebite numiri de dări. în: întrepriză, de răsplătiri publice, de
despăgubiri și tot felul de transacții. neiertate ; |
NE

«Luând în privire:că lipsa de responsabilitate este cauza principal
ă că
administraţia publică, în loc să fie energicul agent al propășirii
. şi organul

legalităţii, în loc să privigheze la apărarea vieţii, onoarei şi proprietă
ţii cetăţenilor, în loc să contribuela mulțumirea şi bunăstarea naţiei, n'a
lucrat

decât spre a face nesigure

temeliile cele mari ale fiecărei societăţi;

|

«Că, ca este cauza că administraţia înaltă, centralizând în mânile sale toate
trebile mari și mici, a paralizat toată sfera de acţie. și neatârnarea
magi-

straților municipali, a „tratat veniturile orașelor ca. şi veniturile
Statului, și
aşă a înădușit toată vieaţa municipală, atât de neapărată spre a
deşteptă interesul populațiilor pentru lucrul public;
a

«Luând
cătorească,
catățenilor
Guvern şi
supuşi nu

în
în
și
de
la

privire că lipsa de responsabilitate este cazua că partea judeloc să fie organul legii şi păstrătoarea drepturilorși a averii
prin urmare să fie o putere ncatârnată şi respectată şi de
ţară, a devenit un corp
de funcţionari direcţi ai Domnului,
legi, ci la ordinele acestuia;
Sa

«Că ea este cauza puterii extralegale, ce unii din Ministrii dreptăţii şi-au
însușit, prin simple raporturi către Domn, ba şi chiar prin simple apostile
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05

de a anulă hotăriri judecătorești, prin
răstălmăciri şi necompetente ordine
de a pune în îndoeală şi În nesigura
nţă tot ce este mai sfânt în lume :
proprietatea, şi chiar de a sfărâmă dead
reptul legiuiri întregi şi însuș stipu
laţii
din Codicele civile şi penale ;
,
«Luând

în privire

că lipsa de responsabilitate

țională n'a căpătat decât o părelnică

desvoltare,

nituri ce i se destincazi prin bugetul țerii
;

este - cauza, că oștirea na-

în potrivire cu marile” ve-

Ma
«Că eu este cauza că ades demnitat
ea uniformei şi onoarea steagului
naţional s'au sacrificat; interesurilor
străine ;
|
«Luând în privire că-din lipsa de respo
nsabilitate, averile bisericeşti menite mai cu deosebire pentru folosinţa
publică, și fonduri și venituri s'au
risipit, cele. întâi ori prin. neapărarea
lor despre pretenţiile acolisitorilmeor
gieşi, ori prin nelegiuite și păgubitoare
schimburi ; iar cele al doilea, prin
întrebuinţarea,

lor în cheltueli cu totul. nepotrivite cu menirea
lor, lăsându-se
în părăsire îmbunătăţirea morală, şi materială
a clerului, mai ales a celui de
mir, şi nepu

rtându-se vreo grijă nici pentru zidirea,
nici pentru gătirea, ba,
nici pentru păstrarea, lăcaşurilor religioase
, precum triste martore sunt ruinele:
cated

ralei din Iaşi şi ale Episcopiei de -Roman
; Ia
«Luând în privire că lipsa, de responsabilitat
e este cauza puţinului progres
ce,
cu toate marile venituri, a făcut instrucția
publică, mărginit

ă fiind aceasta
în câtevă, școale necomplet
prin
e oraşe, 'şi neluându-se încă până astăzi cea,
mai mică
măsură pentru

în întunerec ;

|

3

„

desvoltarea, intelectuală a populaţiei săteș
ti, lăsată,

,
|
«Luând în privire că din lipsa, de responsabi
litate, lucrările publice, atât
de neapărate spre desvoltarea bogățiilor
noastre naţionale, n'au produs nici
un rezul

tat, afară decât câtevă

şosele, cu toată însemnătatea, capit

alelor de
bani şi de muncă, ce pentru aceasta s'au
pus la dispoziția Guvernului;
«Luând în privire că numai lipsei de resp
onsabilitate
se pot cu drept

cuvânt impută abuzurile de putere, însuşirile
de atribuţii necompetente
și actele arbitrare ale deosebitelor Departamente
, și din cari au rezultat

obșteasca nemulțumire, necontenitgle tânguiri
și opoziții ce s'au ridicat în
țară în contra, tuturor guvernelor, chiar și când
acestea voiaua face binele,

abuzuri și tânguiri cari au

provocat mijlocirile la înrâuririle şi intervenirile
străine, și din cari apoi a rezultat şi. călearea
autonomiei Principatelor;
«Luând

în privire, în sfârşit,

că

responsabilitatea,

Ministrilor

este

sin-

gurul chip:
a
|
«Pentru a pune un capăt relelor trecutului, pentru a stato
rnici în România
un Guvern tare, drept și nepărtinitor, pentru care.
progresul să fie o lege ;
«Pentru a impune şi ocârmuitorilorşi ocârmuiţ
ilor respectul legalităţii ș.
Analele A. R.—Tom.

XXXI11—Memoriile Secţ. Istorice.

5.

66

.

„DIMITRIE

A.

STURDZA

“

056

«Pentru a da însuș Domnului o. putere spre a:se împotr
ivi la cererile Şi
înrâuririle din afară ;
y
E
|

„ «Pentru a pune

pe Domni

tor: mai presus de tânguiri, de patimi şi de
luptele partidelor, şi așă a-l face noviolabil;
.
|
«Pentru ca Ministrii să se privească și să ocârm
ucască ca funcţionari ai
ţeriiiar
, nu ca
instrumente oarbe ale voinţei Domnitorului ;

cc
«Pentru a face ca în' viitor demnitatea și. drepturile
naţiei să nu mai fie
sacrificate
la toate interesele, pretenţiile și înrâuririle

străine; -

|
«In sfârșit pentru ca autonomia României să fie
un mare și sfânt adevăr;
«Adunarea ad-hoc a Moldovei doreşte şi primeşte
la viitoarea organizaţie
a României următoarele baze fundamentale:
|
i
|
«LI. Responsabilitatea Ministrilor înaintea Adunării
generale,
«II.0 lege speciali Yotată de. Adunare
în cca întâi sesie va statornici tribunalul însăreint cu: judecarea Minist
rilor puși în acuzaţie de
Adunare,
i
|
Sa
a
“<III, Ministrii osândiţi, în nici întrun caz,
nu vor putea fi iertaţi de
Șeful Statului».
Sa
E
3
de
De
Votanţi 71. — Pentru 71.
_: E
a
+

In Şedinţa XXII din 26

Noemvrie, d-l A, Kogalniceanu ceteşte ra-.
portul său asupra Regulării Trivutului
către Inulta Poartă.
„Adunarea, după :ce iea raportul în discuțiune
, îl primeşte și: păr,
șeșto la,
adunarea

votului prin următoarea încheiere:

«Anul 1857, luna Noemvrie26 zile... -

:

e
«Luând în privire că prin vechile Capitulaţi
i pentru protecţia garantată
de glorioşii Padișahi otomani Principatelor
Române, acestea sau îndatorit la

o dare anuală (redevance annuelle), și anume Valah
ia cu 3.000 bani roșii sau
galbeni, sporit

de peşcheș;

apoi la 10.000 bani roşii, și Moldavia cu 4.000
galbeni sub nume

e

«Luând în .privire că această dare n'a. ridicat

A
Principatelor suveranitatea

lor, pentrucă după dritul gintelor un stat,
întru cât își păstrează neatârnarea:
Guvernului, poate pentru siguranţa sa a se
pune sub protecţia unui alt Stat,

şi chiar a-i plăti şi un tribut, fără ca prin aceas
ta să piardă cevă din suveranitalea sa,
precum

însăş istoria otomană

cu mult mai puternice decât Principatele

ne dovedeşte, că Stituri creștine

au plătit 'Tureiei

mai mari, fără ca prin aceasta ele si fi conte
nit

ale Furopei ;

|

o

de

|

tributuri

a fi Staturi

|

mult

suverans

:
«Luând în privire că darea anuală, contractat
ă de :Valahia la sfârşitul secolului al. XIV-lea şi de Moldova la începutul
secolului AVI, deși în urma

:
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|
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timpurilor și a lovirei Capitulaţiilor. necontenit
;a sporit, însă Principatele
pururea ori sau împotrivit, ori au protestat în
eontis jignirii” făcute drepturilor lor, precum dovedesc:
ERIE
RE
ai
«a) Rotrugerea din Domnie a, lui Petru Șchio
pul al Moldaviei (1591), carele, zic

analele, văzând

10.000 galbeni,

că 'Turcia

voia

preferă a-și părăși tronul

asemenea început;

a spori

darea 'până la. suma 'de

şi ţara, decât să se facă dela el un

RR

“«b) Lungile lupte ale lui Mihaiu Viteazul'ale
, lui Aron Vodă şi ale atâtor
alți Domni din Moldova și din Valahia, întrep
rinse numai: spre a. apără, Capitulaţiile ţevilor;
a
CI
IL ACI A
a
aa
«c) Tractatele încheiate în 1710 şi LTIL de Domni
i Brâncoveanu și Can=
temir. cu Petru cel Mare şi pe curi, istoria este
martoră, acești : Domni le-au
" încheiat numai pentrucă Principatele se vedea
u amenințate de a fi prefă-

cute în pașalâcuri ; -

-«d) Petiţia Adunărei
peratorului Germaniei,

ata

pe

î.

ui

bai

1

generale din "Valahia, adresată în -1G Martie 1718 Imși rugându-se ca, la încheierea păcei! cu Turcia,
tri-

butul să se reducă, după cum eră din vechiu, desfiinţându
-se adaosul impus
cu “sila în timpul Domnului Brâncoveanu;
1.
îi
«Luând în privire că dupi pacea dela Prut și:: după.
punerea! Domnilor
străini în capul Principatelor, precum în mai mu
'alte
lt
condiţ
eii, asemenea .
şi în privirea

dărei Principatelor, nu s'au niai păzit stipula
ţiile Capitula=
țiilor, ci necontenit s'au sporit şi sau îmmulţit
dările: băneşti .sub deosebite
numiri de haraciu, baeram - peșcheş, rachibi
a, : idignie, “ emfiemucatesi,

mucarel. şi "multe

altele,

afară -de darea

de producturi, :vite, - 'cherestei,

saluhori, afară de multe şi nenumiwrate daruri
silite, plătite. Hanului

"de Crâm,
Sultanului de Bugeac, Vizirului, "Paşilor * dela, Sarhat
uri 'și la toți puternicii,
cari
absorbiau

toate veniturile, toate mijloacele. țări;

NEi,

* «Luând.în privire că aceste nesfârşite dări au
motivăt mijlocirile: Româ:
nilorla protecţia Puterilor creștine, Rusia și Austria!
[i ij.
«Că aceste tânguiri au îndemnatpe Curtea Rusiei
să stipuleze în- Articolul

AVI, punctul 8, al 'Tractatului de Cuciuc-Ciuin
argri “(17 Iulie 1774), reducereu'
dărei Principatelor, plătită aceasta la comisa
ri trimiși numai din cinci în'cinci

ani; și. reaşezarea,. âmbelor. ţări:în toate folosur
ile, de 'cari ele se bucurau în:
timpul lui Mohamed IV (1648—1687),. ii cn
ti
st
«Că cu toate stipulaţiile, dările urmâînnd
sporir
:ea, lor, trimisul Curţii
Rusiei și: internunciul Austriei, înteoindu-sc pe
Tractatul
de Cainargi şi pe

Convenţia de Biuclu-Cavac, au dobândit dela Poarta:
Otoimanii senedul din
"28 Decemvrie 1783 (15 Sefor 1198) şi Hatișe
riful dat t6t atuncea: Domnilor
âmbelor ţări, şi prin cari Poarta s'a îndatorit din nou.
-! SL
-.«a) A. reduce darea âmbelor. Principate la suma
colectivă de 477.444 lei
1

%*

.
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20 parale, 'răspunsă, în tot anul la. Constantinopole,

şi la o altă

sumă sub

nume de beiramși rechiabia şi mărginită în 130.000 lei pentru "Valahia şi
în 115.000 lei pentru Moldova;
i
«0) Anu
mai:
cere nimica 'dela Domni. peniru ținerea lor în capul ocârmuirei

Principatelor;. ..

”

a

„.«6) A nu- mai luă nimica, nici dela țară, nici dela Domni la suirea lor pe

Scaun ;

a

«d) A nu învoi pașilor, 'cadiilor
şi” altor funcţionari turci de a, cere: dela
Domni sau ţară vreo; dare oarecare;
e
Aa
«e) A scuti pe Domni de îndatorirea de a trimite daruri Pașilor la intrarea

acestora în funcţii; st
ui
«[) A nu mai trage din Principate provizii şi cherestea decât cu anume

plată ;

:
Da paru
|

:

Da

.

«9) A desfiinţă luarea mieilor fâră plată și toemeală ;
<h) Anu trimite :comisari în Principate decât în cazuri extraord
inare, şi

a nu-i lăsă să ica dări şi, peșcheșuri;
«Luând

aa

în privire că 'ăceste. îndatoriri nepăzindu-se

e
cu deplinătate, Inalta;

Poartă, după stăruinţele Rusiei, a: mai slobozit și în 1802 (Gemazil-Achâr
1217) un nou Iatișerif, prin care sau declarat desfiinţate toate dările în
bani
„şi în producete, câte sau fost: așeza
peste
t cuprinderea: senedului din 1783;
«Luând în “privire că:deși prin Art: 5 al 'Tractatului de București (15/.ş Maiu
1812) și în :urmarea

trecerii Basarabiei. extre

Rusia,

Inalta Poartă su înda-

torit a scădei, dările Moldov
în: proporţi
ei e cu . micșorata întindere a țărei,
totuș dările și darurile silite sau ţinut în mărimea lor de mai nainte, încăt din suma. de: 1.433.047..lei, ce formă veniturile țărei în anul 1819, su:

„dat Porții, deosebiţil
Paşiorși altor funcţionari și trimiși turei,. și pentru
deosebite însărcinări din Constantinopole, nu mai puţin decât opt sute
mii
de Iei, precum -de dovadi slujeşte sama originală a Visteriei din acel
an

(1 lunie 1818—31 Maiu 1819), şi când, chiar după senedul din 1783, atunce:
când Moldova se .întindeâ până la, Nistru, toate dările trebuiau să se mir
ginească în suma. de.282.944 lei;
o
E
Si
„ «Luândîn privire.că prini Tractătul de Adrianopole, încheiat în /,; Sep-:

temvrie 1829, Inalta. Poartă 's'a. îndatorit ca toate “dările, atât în
bani, cât și:
în natură, la cari erau supuse Principatele, să le reducă într'o' singură
sumă
bănească anual plătită, şi „îutr'o' altă sumă echivalentă dării pe
un au;

plătită

aceasta

la fiecare: schimbare

de

Domn,

scutindu-se

Principatele de orice dare. de producte și restatornicindu-se

libertate de comerţ;:

;...

i:

a

ae.

prin” aceasta

în 'ele vechea:
A

«Și că prin Tractatul de. San-Petersburg (29 Ianuarie- 1834), darea
anuală

pentru: ambele

Principate
su hotărit la suma

da

şase mii pungi, adică trei

|
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înscrisă: în Regulament sub nume

de dare la Inalta. Poartă (redevance â la Sublime Porte),
trerupere până astăzi;
a

sa. plătit fără în-

«Luând în. privire că după 'cea- de pe urmă retragere a armiei
rosiene din.
Principate, E. S.: Derviș Pașa, Comisarul otoman, prin. proclam
ația: sa din
Septemvrie 1854, adresată locuitorilor țărci, le-a făgăduit în numele
M. 8.1.
Sultanului păzirea, tuturor drepturilor lor ab antiquo; -...
E
«Luând. în privire că la Conferinţele din Viena, chiar în întâia
şedinţă,
ținută în 15 Martie 1855, plenipotenţiarii Franciei şi ai Angliei
s'au unit cu
principul rostit de Principele - Gorciacofi, că desființarea 'Tractat
urilor între
Rusia și 'Turcia nu putea, la încheierea păcii, să rădice Principatelor
nici
unul din foloasele, de cari ele s'au fost bucurat mai înainte
;

«Luând în privire că atât în faţa declaraţiei E. S. Derviş Paşa,
cât și a

principului
Art. 22 din
aţie Art.: 6
a ţinti la o
«daviu vor

adoptat de Conlerinţele din Viena, conslințite amândouă
prin:
'Tractatul de “Paris, nici întrun fel nu sar puteă luă, în conside
-.
din protocolul Conferinţelor din Constantinopole, carele se pure
sporire a dărei Principatelor prin cuvintele că « Valahia şi' Molplăti fiecare pe an Guvernului imperial un anume tribut,
care se

«va hotări într'o sumă potrivită și măsurată» ;

pu

«Luând în privire că suma hotărâtă prin 'Tractatul de Adrian
opole de a se
da Inaltei Porţi la fiecare Domnie nouă este nu numai contrar
ă cuprinderei
vechilor Capitulaţii, dară şi se parea fio răsplătire (une prime)
pentru fiecare schimbare de Domn, când Principatele mai, ales au trebu
ință
“de un

Guvern ' statornic

și permanent;

-

NI

“«In conformitate cu dorinţele rostite în şedinţa din 7 Octomvr
ie, Adunarea

ad-hoc a Moldovei doreşte ca: mărinimoasele Puteri garante să, binevoească
a hotări chestia dării Principatelor

către Inalta Poartă întrun

trivit cu necontestabilul lor drept.
Au votat pentru

.

unanimitatea de „8

..:
votanţi.:

m...
3

chip po-

Se
SRI
:

Ei

..

B

.

..

„In Şedinţa XXVI din.13 Decemvrie,
d-l Constantin Huwuiuzaki

ceteşte raportul său asupra— Regirlărei Pruntariilor,

şi Comerțului pe Dunăre.

Navigațiauii

Dă

Adunarea, încuviințează propunerea făcută prin raport” și pășeşte
,
la adevorirea, votului prin înscriere asupra următoarei incheie
ri : Astăzi, anul 1857, luna Decemvrie în 13 zile.
.... e
«Ştiut este:
Pa
„«L.. Că' Principatele Moldova: și Valahia, nu numîn.ai,
timpurile vechi,
'

.

.

'

.
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ci și în urma Capitulaţiilor ce ele au încheiat cu Imperiul Otoman, se
întindeau de âmbe părţile Dunărei până la Marea Neagră ;!
«Acest

fact istorie se dovedește

între altele:

o

«a) Prin titlurile lui Mircea Vodă, Domnul Valahiei, carele a încheiat cea
dintâie Capitulaţie cu 'Turcia, titluri între cari se cuprindeau și următoarele:
Stăpânitor al ţărilor din amândouă părţile Dunărei până la Marea Neagră, al

cetăţii Drista (Silistria), Despot al: Dobrogei ş. c. 1.

|

«D) Prin 'Tractatul dintre Sigismund, Regele Romanilor, al Ungariei ș. c. |.
și Vladislau, Regele Poloniei, din 15 Martie 1412, despre modul cum să se
împartă între ci vecinicul pom de discordie—Moldova—, la întâmplare când.
Alexandru, Domnul acelui Principat, nu le-ar da ajutor în contra 'Turcilor.
Tractatul acesta stipulează între altele, că din teritoriul Moldovei, acel dintre
Prut și Marea Neagră, jumătate, împreună
cu: cetatea Chilia, să se deu lui

Sigismund, iar cealaltă jumătate, împreună cu cetatea Achermanul, lui Vladislau ;

a

„«6) Prin mărturia lui Enea Silvic în Istoria l-uropei: Despre Ungaria (Cap. 1,
II, VI), carele zice că Valahia -(Moldova), începând dela Ardeal, se întinde
până la Marea Neagră (ca

tensa pelagus»);

'T'ransilvanis: incipiens,

usque

ed

Luxinum 'pro-

-

«d) Prin mărturia Vornicului Ureche (în Analele Moldovei, pag. 98), care
încredinţează că hotarul Moldovei se întindea până la Nistru și până la Mare;
-«e) Prin

mai

multe

hrisoave

domnești,

cari

între alte titluri, aveau și acel do «stăpânitori
«f) Prin mărturia

Prințului Dimitrie

arată

că

Doimnii

Moldovei,

dela plaiuri până la mare»;

Cantemir (în «Descrierea

Moldovei»,

ed. germană, pag. 39), carele încredințează că despre umiazăzi hotarul .Moldovei sa întins totdeauna până în Dunăre, iar despre răsărit până în Marea

Neagră;
!
a
E
«9) Prin hărţile geografice cele vechi Şi chiar acele din secolul al XVIII-lea,
în cari Marca Neagră, începând dela Acherman până la gurile Dunărei, și

anume până la accea a Sf. Gheorghe, se numește Marea Moldovei (le Pontluxin dela Moldavie);
i
E

„«Il. Că Basarabia formă a treia parte a Principatului

Moldovei și cu-

prindeă în sine ţinuturile Bugeacului, Ismailului, Achermanului și Chiliei;

„«Ul. Că prin urmare și

braţurile Dunărei, şi anumo
și se întinde până la Marea

Principatului Moldovei;

acea

parte din

Basarabia,

care

se află între

între acel al Chiliei și acel al Sf. Gheorghe,
Neagră, a fost proprietate necontesiabilă a

«Adevărul acesta se dovedește :
„-«d) Prin situaţia cetăţii moldovenești

|
Chilia veche

mărturisesc ruinele cari se află în lăuntrul Deltei,

(Isi

lilia), după cum

într'o depărtare însem-

.
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nătoare dela malul drept al braţului Dunirei,. numit al Chiliei, aproape
de

gura acelui râu, și care stăpâniă tot teritoriul din cuprinsul Deliei;
«6) Prin numirile românești ale mai multor locuri, pârae,
“văi, lacuri, insule, ș. a. din cuprinsul Deltei, numiri cari şi până astăzi sau
conservat,
deși teritoriul pe care elo se află, după stipulațiunile Tractatelor
ruso-turceşti
dela. Bucureşti și Adrianopole, au rămas nelocuite. Din . numărul
acestor
numiri însemnăm aici numai următoarele :
Da

«Intre brațul Chiliei și braţul Sulinei: Insulele Ionești, Balta :Draculu
i,

„

lacurile Păscariului, “Tătarul mare,
Boldu, Tislănești, Roşca, Babele ;

Tătarul

mic,
E

Lunga,

Piperiu, . Fortuna,
E

«Intre braţul Sulinei și brațul Sf. Gheorghe: Lacurile Draguli
nul mare,

Dragulinul mic, Vălenii mari, Vălenii mici, Lumina, Porcul,-Poreul
eţul; Lacul
lui Isac, Isăcelul, Roşulca, Roșuleţul, 'Bivolul (în jos de Sulina
lângă mare),
Bivoleţ, Coliba Pescarilor, Obrotenii,- Lacul Brumei, Coliba
'Puţuenilor ; :
„«6) Prin nenumerabile acte de stăpânire, exercitate de către Domnii
Moldovei, din cari aici amintim numai următoarele :. Cesia, prin care
Potru Vodă,
Domnul Moldovei, a dat ceta
Chilieite
Unguril
a or (1448), pentru ajutorul:ce
i-au dat la alungarea lui Roman Voevod de pe “tronul Moldove
i; ajutorul
dat de Mohamed II, aliatul lui Ștefan. cel Mare, la 1462,
spre a luă prin |
asedie cetatea; Chilia, veche din stăpânirea Ungurilor;
luarea cetăților Chilia
şi Acherman de către Stefan cel Mare prin asalt; rândui
rea
de pârcălabi din

partea lui în aceste cetiţi; rezidirea și întocmirea, acestor cetăţi de
către el;

ospitalitatea dată în anul

1475 de cetatea

Chilici tinerilor Genuezi,: cari ro-

biţi la luarea Cafei și duşi la Constantinopole, sprea

fi înrolați în corpul

Ienicerilor, au scăpat în acea cotate moldovenească ; arderea, cetăţii
'Chilia
de către -Moldoveni în Domnia lui Petru Rareş;
|
| ii
d) Prin raportul Divanului: Moldovei către Generalul lilem, atuncea
, comandantul oștirilor rusești de ocupaţie din .1769, răspuns care,
între altele,
“cuprinde și arătarea următoare : «Iar hotarul țărei Moldovei a fost
până în
Nisteu și până în "Dunăre, întru care se: cuprinde Benderul,
Cetatea Albă

(Acherman),

Chilia,

Smilul

(Ismailul),

cetăţi şi locuri la marginea ţărei;

'Tomarova

-.

(Reni) şi Hotinul,

Se

toate

e) Prin cererea ce deputaţii. Moldovei, trimişi la Petersburg în
anul 1769,
au făcut Impărătesci: Ecaterinciîn cuprinderea următoare: «lar
când: va

«binevoi
«supune
«cele ce
«pânire,

Dumnezeu sântul prin -nebiruitele arme ale Impărăţiei “Tale a se
acele locuri din Nistru până, în Dunăre, iarăș ne rugăm, ca, locurile
au fost din vechiu ale Moldovei să nu riimâăie cu deosebită stăci iarăş către Domnia Moldovei să fie -împreunate, după hotarul

«vechiu» ;

|

«IV. Că JMoldora: niciodată

ÎI

nu s'a supus

A

N

;

a

a

o

Imperiului Otoman

a

prin pu=

79

"DIMITRIE

terea armelor,

A. STURDZA

ci de bună voie Sa spus

numai

-

:,

G62

sub protecţia lui, rezer-

vându-și toate drep
ce constitu
turi
esc. neatârn
le
area Staturilor, după cum

dovedesc

Capitulațiile ci din 1511 și 1634, încheiate în deplină libertate și

de. atuncea până în zilele noastre necontenit întăritede către Inalta Poartă ;

„«V. Că prin Art, 3 al Capitulaţiei din 1511 și prin Art. 5 al
Capitulaţiei din 1637, Inalta Poartă s'a îndatorit a apără pe Moldova,
acest

„PĂMÂNT

SLOBOD

ȘI NESUPUS

(Art.

al Capitulaţiei din 1511), de toţi

„cei ce ar puteă să o:calce, păzind-o în Starea întru care a fost
mai
„inainte, fără a i se face vreo nelegiuire, sau sii sufere ca să i
se facă
vreodată cea mai mică desbinare sau despiirţire“ ;
«VI. Că prin urmare această îndatorire a Inaltei Porţise întiudeă
și
asupra Deltei Dunărei, care eră o parte îutregitoare a Moldovei; căci
acel
co. s'a indatorit a apără totul, s'a îndatorit a apără și părţile din cari
se compune totul;
MEI
,
|
„ «VII. Că cu toate acestea, Sultanul Soliman la 1538 (adică 27.de ani după

încheierea Capitulaţici lui .Bogdan cu Baiazid Il) a rupt din trupul Moldovei

o parle foarte mare,

și anume

unghiul

dintre Marea Neag. ră,
Nistru și Prut,

împreună cu cetăţile Acherman și Chilia, în cari a pus garnizoane turcești,

și declarând teritoriul rășluit de pământ supus (rai), l-a pus
sub ascul„area unui Paș
— urmare
ă, cu atât mai contrarie tuturor principiilor dreptăţii,
cu cât cauza ci n'a fost alta decât opunerea lui Potru Rareş de
a spori
peşcheşul anual de 4.000 galbeni, stipulat prin Capitulaţia din 1511, la suma

de 10.000 galbeni și a-l preface în bir (tribut);

„ «VIII. Că afară do aceasta, în anul 1812, prin Art. £ al 'Practatului
de pace
dela București, Inalta Poartă a cedat Rusiei o parte mare din Moldova,
precum și toată Basarabia, împreună -cu o parte a Deltei, statorni
cind că
Prutul începând dela locul unde intră în Moldova, până acolo unde
se varsă

în "Dunăre, iar de acolo malul stâng al Duniărei până la Chilia și până unde

acest râu se varsă în mare, să fie linia de despărţire a hotarului
, însă cu
această condiţie, ca navigația să urmeze a fi comună amânduror staturilo
r, şi
ca insulele Dunărei, începând dela Ismail până la Chiliaca
, unele ce sunt
mai aproape de malul stâng, să fie sub stăpânirea Rusiei;
«IX. Că Inalta Poartă, recunoscând neputinţa aplicaţiei hotarului stipulat
prin Art. + al Tractatului dela Bucureşti, în anul 1817, aşă dar în timp
de
pace, a mai cedat Rusiei și cele două mari insule din preajma Ismailul
ui

şi a Chiliei, adică restul Deltei dintre braţul Chiliei şi acel al Sulinei, după

cum

atestează

Protocolul

încheiat în Constantinopole

la 21 August

1817

între Inalta Poartă și Ambasadorul, Rusiei de lângă ca și întărit prin Art.2
al Convenţiei dela Acherman din anul 1826 ;
Sa
„ cĂ..Că la 1829, prin Art. 3 al 'Tractatului dela Adrianopole, Inalta
Poartă
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a mai cedat Rusiei şi a doua Deltă, dintre braţul Sulinei și acel al Sf.
Gheorghe, care ca parte întregitoare a Moldovei, prin ! : Capitulaţii solemne,
mărturisito şi întărite chiar prin acel Tractat (Art, Y) a „fost. încredințată
protecţiei Imperiului Otoman ;
i
br
«Pe lângă acestea luând în privire:
Sa
a
îi
«l. Că Tractatul de Paris, prin Art. 21, a hotărit: ca teritoriul cedat de
Rusia să fie întrupat în Principatul Moldovei; :':
î. itzi.
Ca
«2. Că în teritoriul cedat de Rusia se cuprind şi: Deltelo Dunărei ;
«3. Că mai sus citatul Tratat, prin Art. 22 şi 25; a; pus Principatele
Române şi drepturile lor, aşă dar și intregitatea teritorialăa acestor ţări,
sub. garanţia tuturor Puterilor cari l-au subscris, și prin urmare uu garantat
Principatelor Deltele Dunărei, cari li sau restituit prin At, 21 al aceluiaș
pla
'Tractat ;

ad, Ci prin Art. 23 al citatului 'Tractat, Inalta Poartă, s'a “îndatorit, îutre
altele, a conservă

și de

Principatelor Române și deplina îilibertate de comerț

navigaţie;

ue

«Luând în privire :
SI
di
a
«5..Că art 14 al zisului 'Practat a proclamat libertatea Dunărei. și înlăturarea

tuturor

piedicilor

navigaţiei pe ca, și prin

urinare

şi libertatea

tuturor

gurilor ei;
:
Ia
NAN
”
Ie
|
«Luând în privire:
«6. Că cu toate acestea, în urma protocolului Conferinţelor dela Paris din
G lanuarie 1857, Inalta Poartă a luat în a'ei nemijlocită şi excluzivă stăpânire

tot 'teritoriul

cuprins în Peltele Dunărei ;
a
i
«Lmând în privire:

DEI

a
a

Ia
tt

«7. Că. modul aplicaţiei de astăzi a; acestei măsuri închide cu, totul comunicaţia directi 'a Moldovei cu Marea. Neagră ; căci. braţul Chiliei în'a sa
întregime face astăzi hotar numai: în cursul lui dela Ismail până la. Chilia
şi de acolo până la Vâlcov, unde acest braţ; se desparte îîn mai. „mulţi craci,
iar: dela Vâlcov înainte :și până la. mare sa:luat de linie despărţitoare a hotarului cel mai mic și mai depărtat din aceşti eraci, şi anume cracul Gâştei,
carele 'nu numai nu este navigabil. nici măcar. pentru bărci. mici, ci În timp
de vară se poate trece chiar şi pe jos; . ti e pei
:
«Luând în privire;
at
pi
«S. Că acest hotar nu numai a condamnat porturile. Reni, Tsmailului,

Chilia şi Vâlcor, odată atât de înflorite, la ncapărată peire, 'ci încăa pus pe

Principatele Române în totală neputinţă de a se folosi de binefacerile libertății propriului lor râu şi de a exercită dreptul deplinei: libertăţi:de navigareși de comerț; ce Li s'a garantat prin 'Tractatul,de Paris, după „cum se
dovedeşte. din raporturile autorităţilor militare şi civile ale Principatului Mol-

174

iii
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:

GG

dovci (vezi pag. 320—32], nota), cari nu lasă cea
mai mică îndocală, despre
necuviințele noului hotar și despre tristele lor urmări
;
|
«Luând în privire::
m
«9. Că însăș Inalta Poartă a recunoscut prin acte
formale, că chiar delimitar

ea stipulată prin Art. 1 din Tractatul de Bucure
ști, prin care ca codase
cu Basarabia şi: jumătate din râul: Prutului,
precum şi toate insulele cele
mici dintre Ismail și Chilia; nu se poate
aplică, și că pentru acest cuvânt
mai cedând Rusiei în timp! de .paco —în
anul 181—7și insulele 'cele mari:
din preajma Ismailului și a Chiliei, 'cari
pururea au făcut parte din teri-

toriul” orașelor Ismailși Chilia, servind chiar
la mijloacele de vicţuire ale
locuitorilor acestor orașe;.ea de: bunăvoie a
întins hotarul până în brațul
Sulineiş
«Luând

pi

Iti

A

în privire:

„"«10, Că această: neputinţă de: aplicaţie, care
a: motivat în anul 1817 întinderea hotarului
' până! în: braţul Sulinei —și: se află descrisă cu
atâta lămurire
în Art..2 din Convenţia

dela Acherman, — după despărţirea insule

lor
ce formează întâia Deltă, şi care se află în față cu Ismail
ul: și cu Chilia, de

oraşele de cari ele pururea

au atârnat, nau încetat a există şi. până astăzi,

şi încă întrun “grad mult mai mare, fiindcă Moldovei
nu sau înapoiat nici

măcar insulele cele mici dintre Ismail şi Chilia, cari
s'au fost dat
în anul 1812 împreună cu Basarabia ;
|

Rusiei

«Luândîn privire:
e
ei
|
a
«11. Că motivele! cari au servit:de bază la regularea, hotar
elor între Rusia
și Turcia morită a fi luate în cea mai de aproape consideraţ
ie şi în folosul
Moldovei la așezarea hotarelor dintre ca și Tureia, cu atâta
mai mult, cu
cât este obştește știut că Moldova până la cedarea Basar
abioi de către Inalta
Poartă, în: anul 1812, a exercitat fără cea mai mică împie
decare sau contestare dreptul liberei plutiri:nu numai pe braţul Chiliei
în toată a lui întindere,ci și:pe celelalte braţuri: ale Dunărei, a cărora
curăţire. până la

pacea dela Adrianopole, din 1829, eră încredințată numai

dovenești;

*

iii

ii.

|

pârcălabilor mol-

i

a
«12, Că chiar prin: însuș Hatişeriful M. S. Sultanului
din 174 (anul Egirei
1188 luna Şeval), slobozit Principatelor Române, Inalta Poart
ă a recunoscut

în punctul al IX-lea, că anaduna, adică matca Dunăr
ei, trebuo să despartă
Principatele de Turcia, şi că prin urmare această linie
trebue să so întindă
până la Marea Neagră, servind de hotar despărțitor între
Principate şi Turcia

matca ceracului principal al Dunărei; :

“Luând în privire:

a

i

«13. Că Moldova are necontestabilul drept de u recla
mă tot teritoriul cedat

de Rusia prin Tractatul. de Paris, fiindcă, după cum mai sus
s'a, dovedit, el
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a fost și este proprietatea nealienabilă şi parte intregitoare a, acestui. Princi-

pat, care prin Capitulațiile
Otoman,

niciodată

sale,

n'a renunțat

puindu-se numai
nici la

deplina

sub . protecţia Imperiului

ncalârnare

a - existenţei

sale

politice 'și naţionale, nici la întregitatea teritorială, garantate prin Capitulațiile
încheiate cu. Inalta, Poartă, şi prin urmare:
e
«li. Că Principatele Române sunt cu atâta mai mult iîn “dreptate de a cere
statornicirea: unui hotar favorabil navigaţiei şi comerţului lor, aşă dar modilicarea hotarului de astăzi, carele le-a luat cu totul puținţa întrebuințărei
acestor drepturi, garantate de cel mai mare act.al secolului nostru;

«15. Că fâră insulele cele mari ce sunt în față cu Ismailul şi cu "Chilia şi

cari în 1817 sau cedat Rusiei, tocmai pentrucă ele. erau. neapărate pentru
aceste oraşe, de cari din: vechime au. fost atârnate, porturile: Ismail, Chilia,
şi Vâlcov sunt amenințate de o. deplină ruină, și în sfârșit:
|
«16. Că chiar când braţul: Sulinei: sau al Sf. Gheorghe, după binevoi-

toarele măsuri ale. Europei, sar curăţi pentru a servi navigaţiei și comerţului
celui mare,

totuş Principatele

au

ncapărată

nevoie

să fie singure stăpâne pe

cracul: Chiliei, spre a-l putea, curăţi și faco navigabil pentru comerţul și pu
tirea, lor specială ;
Na
.
pie
a
:
«Adunarea ad-hoc a Moldovei: doreşte şi roasă pe Puterile. zaranto să
binevocaseă a ineuviinţă. 'reetificarea- noului .hotar dintre. Principatele
Unite și Imperiul Otoman prin o Comisie Europeană, conform eu nepreseriptibilele drepturi. de proprietate, de libertate de navigaţie şi comerţ,
garantate. > ainepatelor. Române prin Art, inu 2 22 şi 23 din Tractatul
de

Paris...

Votează

pentru

II

.

i!

pi

PETRI!„i

unanimitatea de 76 votanţi.

!

p

!

i

“In

Sedinţa .9.9.d din

„i

Ia

PE

Iri

ti

e

at

20 Decemvrio, dl “Anastasie Pati ceteşte

raportul alingător de. Stator, nicivea velaţiilor Principatelor cu Pu
terile garantate, în caz de, călcarea „dreptu ilor Hioindniei.
Ii
Comisiuneă rânduită a prelucră. proiectul de încheiere. în privirea noului
șir de Cestii de interes general, are onoare a supune binovoitoarei luări
aminte a Adunării :următorul .proicet:
:
za

«Luând în privire. că încă la Conferinţele. dela Viena, înî 1 şedinţele: din: 17
și 19 Martie 1856, Inaltele Puteri au..previzut cazul de neînțelegere în pri-

virea: drepturilor: și interpretaţici

viitorului

Române;
«Luând îîn privire că Art. 25 al

aci

constitutiv 'al.:Principatelor

Teactatului de Paris, a „pus ; Principatele

sub garanţia colectivă a tuturor Puterilor subscriitoare Fă
.

76

„i
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“«Că' prin urmare orice căleare a: drepturilor Princi
patelor, din orice parte
ar veni, ar Îi contrară stipulaţiilor "Tractatului
;
PO
„«Că în asemenea caz, Principatele sunt datoare,
şi îndrituite de a face un
apel la nepărtinitoarea și hotăritoarea intervenţie
a Puterilor garante ;
«Luând în privire că și în viitor pot a se
înfățoșă neînţelegeri,. cari să
ceară intervenţia Puterilor garante ;
:
Si
* «Luând în privire că pentru ca garanţia
Puterilor subseriitoare Tractatului
de Paris să fio lucrătoare și folositoare pentru
Principate, trebue a se 'da
acestora un: mijloc regulat și ncatârnat, prin
carele ele, la orice trebuință,
să poată cere și dobândi sprijinul făgăduit;
Da
«Luând în privire că, deși după vechile Capitul
aţii, în puterea cărora Principate

le şi-au păstrat deplina, suveranitate, ele 'au'avut
și dritul de a trimite

soli şi agenţi politici! şi comerciali la. Puterile

străine și de a primi aseme-

nea dela acestea, drit pe care şi în urma; Capitulaţiil
or

l-au exercitat

mai
mult timp; totuș astăzi Principatele sunt reduse
ide a aveă numai câte: un
singur agent politie lângă, Inalta Poartă ;.
Ia
DEE
«Că deși după Art. 403 din Reg. Org., acești
agenţi trebue să fie numiți

numai de către Guvernele locale și dintre

pământeni, astăzi însă Trimeșii

âmbelor: Principate: sunt străini și iîmpuşi de către
Inalta Poartă, şi că. prin

urmare ei
drepturile
“«Litând
colectivă; a

sunt departe de'a fi „reprezentanţii Principatelor și
de a apără
lor;:
E
aa a ra
s.
e
Rae
în. privire că după, noiia poziţie creată Principatelor prin
garanţia
Puterilor subsoriitoare “Tractatului de Paris; aceşti agenţi
.nu sunt

și nici pot fi îndestulători pentru
garante ;
Ra

a reprezentă Principatele și lângă Puterile
a
DD

«Luând în privire că fără a se hotări

permanentă,

şi preciză

anume

calea, legală și

prin. care Principatele, la orice călcare a drepturilor
lor, să poată

liber reclamă, sprijinul Puterilor 'subscriitoare Tracta
tului do Paris, garanția

acestora n'ar puteă cu , deplinitato răspunde la trebuin
ţa curopeină şi la bihe-

făcătoarele cugetări cari au prezidat la înființarea, ci ;

i

«Po temeiul” vechilor Capitulaţii ale Principatelor şi al:
Art. 25 din Tractatul de Paris;
a.
o
«Adunarea ad-hoc a Moldovei dorește ca mătrinimoasele Puteri
, la viitoarele Conferinţe, să. bincvocască a prevedea și a statornici
ealea prin care

Principatele-Unite, la orice călcare a drepturilor lor,.
din orice parte ar
proveni, să poată cere Și dobândi puternicul sprijin
al marelui Areopag.*

„+ Adunarea, consultată „Prin, sculare și, ședere,
mitate proiectul de încheiere mai sus citat, .
a

*

adoptează, în '“unani7
.
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In Şedinţa XXXI din. 21 Decomvrie

77

d-l Mihail Koggăluiceanu

cetește propunerea, Comisiunii. de. urgenţă, atingătoare do

Legii Electorale.

.

....:

E

„Adunarea, consultală prin sculare

nimitate. această, propunere
Unirea Principatelor“. .

IE

Cestiunea

,

şiș - sedere „ adoptează

în 20040-

cu cele mai vii: aclamații do: „Vival
-

«Se pășește la adeverirea votului prin subscriere următoarei închoiori :
«Astăzi anul 1857, luna Decemvrie în 21 zile.
:
«Luând în privire că după vechiul obiceiu; pururea în, Principatele Române Adunările obștești sau convocat şi au' luerat: după legi electorale
făcute în țară și pentru ţară;
'
«Luând în privire-că convocarea Adunărilor ad- hoc actuale din lași şi

București, după o lege
cerută

electorală făcută afară din ţară, afost: o : măsură

prin un'caz cu totul! excepţional,

Autonomiei

dar pe care

Principatele,

în puterea

lor garantate de T ractatul de Daris, nici că pot a dori do a 0 mai

vedeă, reproducându-se ;

Sia

«Luând în privire că pe cât prin încheierea făcută“în “sedința din

tomvric,; Adunarea, supuindu-se

10'0c-

la îndatoririle 'preserise ci de 'Tractatul' de

Daris, sa hotărit a păși la rostirea dorințelor de interes general, pe atâta
ca şi- a făcut rezerva, în privirea Autonomiei Principatelor, cât şi a cestiilor
cari în urma, votului de Unire âmbele țări surori: cer neapărat de: a fi desbătute și votate de adunirile întrunite ;
«Lmând! în privire că din toate” ces iile; acoca care cere mai ncapărat
împreună lucrarea îuhbelor Adunări, este aceca a facerei unei legi elec-

toraie pentru viitoarea

legislatură a României, și că întrunirea: âmbelor

Adunări nu se poate face mai înainte de a se recunoaşte Unirea Principatelor
de către Puterile garante, Adunarea ad-hoc din Moldova încheie dorințele
sale prin cel de pe urmă și neapărat vot.
it
«După

împlinirea ' marei

dorinţe

a nației

române,

rostită în

unanimitate

de Adunările.. ad- hoe din lași şi din București, adică Unirea! Principatelor
într un singur Stat și a lor definitivă: constituare, Puterile garante sunt ru:

gato de a încuviinţă, ea ambele Adunări ad- oc acțuale să se convoace în o singură Adunare, spre a se elaboră legea electorală pentru viitoarea le- gislatură a României după principiile rostite mai! înainte : de Adunare; în
privirea constituirii acestei legislaturi». -:
a
a,
«Subscriu pentru îîn unanimitate.
E
Rt
a
«Conform $ 79 din Regulamentul Adunării, d-lui Vicoprezidentul: declară

că Adunarea: a , încuviințat.

a

E

IE

RR

Ia
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Ședința,. se suspendează pe o jumătate
de oră spre a ' putea
biuroul doliberă asupra Actului atingăto
r de încheierea Iucrărilor
Adunării și de recunoștință către Pute
rile garante.
o
La redeschiderea ședinței, d-lui'M. Kogă
laic
eanu
ceteș
te următorul act, pe care Adunarea

cu cele mai

îl votează în unanimitatea

vii și repeţite aclamații

ante! Să ivăcască Unirea!»

do 71 voturi,

de '«Să trăească Puterile; Ga.

câstăzi, anul 1857, luna Docemvrie
în 27 zile.

„Astăzi se împlinesc trei luni, de când
sa întrunit Adunar
. ad-h
eaoc a
Moldovei, convocată în puterea 'Tractatul
ui de Paris, pentru a rosti dorinţele

țărei asupra viitoarei organizaţii a Principa
telor Române. Procesele verbale
ale şedinţelor sale, voturile rostite do
ea, unele și altele împărtășite - Comisiei. Internaţionale din București şi adus
e şi la cunoștința “publică, sunt

cea mai puternică dovadă de patrioti
sm, de respectul pentru legalitate, de
prudinţa şi de „moderaţia: ce a prezidat
în. desbaterile. Adunării.
Piătrunsă

de

importanța misici

sale,

de marile

ci datorii,

și

către

binevoitoarele
Puteri cari au convocat și către ţara
care a ales-o, Adunarea, cu toate piodicile ce i s'au înfăţoșat, a Pășit. pe
:calea însemnată ci de către Tractatu
l

de Paris. Astăzi ea are o nouă

crările sale.

- «ln

adevăr,

SD

dacă

chiar

datorie de împlinit, accca de a încheia.
lu1

ae

din început

a

pentru

împrejurările

a

din

lăunteu

misia Adunării eră grea și poziţia ci
mai mult decât delicată, cu cât mai
mult acum această poziţie a trebuit să se
facă îngrijitoare prin împrejurările din afară...
I
e
:
E
«Adunarea, în adevăr, 'chiar din început, nu
şi-a ascuns greutatea . poziţiei.
Ea eră chem

ată po de o parte a păstrăîn toată întregimea
ci autonomia Principatelor, consfinţită, prin solemnele Capitulaţi
i încheiate cu Inalta Poartă, a
rosti

dorințele naţiei asupra viitoarei organiza
ţii politice, şi totodată plecându-se la stipulaţiile formale ale 'Trac
tatului de Paris, a intră şi în reformele

din lăuntru,

Insăș

această

Pretutindeni o reformă - produce

cale

înfățoşă mai

nemulțumiri

aceasta a trebuit să se întâmple în Moldova;

mult. decât greutăţi.

și îngrijiri ; cu cât mai mult

aflată într'o stare de

lucruri
cu totul anormală, expusă la toate intrigile
din lăuntru și din afară, simțind
nevoia,de a-și preface, pe lângă organizaţia
politică, și instituţi
. socia
le, şi
ile
lipsită de tot mijlocul de publicitate pentru
a se puteă lumină opinia publică

şi combate prejudoţele și temerile neîntemeiate
răspândite prin răuvoitori.
Aceste împrejurări nu puteau decât să îngreuie
sarc
' in
Adunării
a , aflată pe
lângă aceasta faţă în faţă cu un Guvern prov
izoriu și, prin însăș natura sa,
Puțin simpatic misiei ci. Toate acestea treb
uiau la tot pasul să îngreueze
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calea Adunărei, și dacă ca, a trecut peste toate piedicile, aceasta n'a. datorit-o

decât încrederei marei majorităţi a concetăţenilor săi, care, niciodată nu i-au

lipsit, și prudinţei în care ea, s'a silit a restrânge desbaterile sale.
:
«Răzămându-se pe îndatorirea reciprocă ce Puterile subseriitoare 'Traeta:,
tului de Paris au luat, dea lisă Principatelor toată libertatea: în rostirea,

dorințelor lorși de a -așteptă "până la: întrunirea

Conferinţelor pentru u, se

exprimă asupra, lucrărilor din Iași şi din Bucureşti, Adunarea

ad-hoc eră dar

în tot dreptul să creadă,că pe lângă greutăţile din lăuntru .nu i se vor în-.
făţoșă şi greutăţi din afară. Din nenorocire,
în. tot: timpul . lucrărilor ' sale,
Adunarea sa văzut: învinovăţiti, prin imputitri oficiale, că: lucrările. sale ar.
fi abătute. din calea însemnată: de 'Tractatul de: Paris și. că: dorințele sale.
n'ar fi expresia nici a, ţărei, nici a adevăratelor trebuințe ale populaţiei. Cea:
de pe urmă notă a Ministerului
Otoman, care acuză pe Adunare, ca pre-

lungind

şi îndoind . agitația ce ar

există: în Principate,

câ putând

aduce

turburări serioase, ca compusă în cea mai mare parte de oameni cu spiritul
exaltat,:ca despărțită prin intrigile partidelor ; toate acestea pun pe Adunare

într'o stare de acuzaţie,

despre care ea

trebue să se apere, și :îi fac .tot-

odată o situaţie din care interesul țărei îi dictează «ca ea să, iusă cât se poate
i
at
ap
Ma
|
mai curând..
«Liniștea publică, care dela, o. - margine până Ia alta: predomnește îîn țară,
care întrun singur punct nu su turburat, cu toute încercările răuvoitorilor,
liniştea, care, sperăm în. Dumnezeu, nici în viitor riu .se va turbură, este cea

mai puternică dovadă de puţinele pericole şi agitaţii ce există în Principate.
Cât pentru exaltaţia, spiritelor a. majorităţii membrilor Adunărei, procesele

verbale ale şedinţelor, cuvintele oratorilor textual reproduse și mai ales vo-.
turile date, dovedesc, dacă şi încât imputirile adresale deputaților Moldovei.
i
a
”
:
sunt meritate.. ..
«Adunarea, în toată” sinceritatea. convicțiilor: sale, nu.crede” că a păşit, din

calea datoriilor sale: către :Europa, către” Inalta Poartă, către țară!

Ea a

plecat capul dinaintea. stipulaţiilor 'ractatului de Paris, ea-a .protestat și
protestează despre nestrămutata sa, voință de in respectă în toată întregimea,
lor drepturile M. S. 1. Sultanului, precum ele sunt consfinţite și precizate

prin vechile

noastre

Capitulaţii: cu Imperiul

Otoman ; ea a apărat; cu' dig-

nitate, cu moderație, dar'şi cu energie, drepturile naţiei române, ca a rostit,
pe cât a putut, liber și neîmpiedecat, dorințele populaţiei pentru viitoarea
organizaţie politică și socială a Principatelor. Insă această datorie, împlinită

din partea Adunării, i-a atras imputările 'de mai sus, cari: răspândindu-se în
să 'contribue
public, a trebuit neapăr
at ; lu sporirea, fratriilor. din - țară, cari
formate şi încurajate de deosebiți aspiranţi:la domnis, se folosesc .de orice
pretext spre a intrigă dară în contra, dorințelor Adunării,în care ei cu drept
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cuvânt văd:o piedică la. vcalizarea: ambiţiei
şi a, intereselor lor particulare.
Europa, 'eare a luat în .mânile sale închezășlu
irea drepturilor Principatelor,
care a

stăruit' pentru . adevărata aplicaţie a 'Trac
tatului de Paris, va “judecă
dacă învinovăţirile din afară făcute Adun
ărei au fost și sunt meritate și dacă
acest

ea au putu
a-i iînles
t ni misia mai! mult decât grea.
ta
«Deputaţii “deosebitelor clase ale Moldovei,
înainte însă de a pune
capăt

un:
lucrărlor,
ilo
:sunt
r datori de a sfârși prin acelaș act,
cu
care
ei'uu
început, prin 'mărturisirea. unanimă Și
sinceră a neștersei recunoştinţe a
naţie
i române

de a rosti liber

către Marile Puteri ale Europei, cari i-au
recunoscut dritul
în faţa

lumii

cari-s! drepturile

ei,

cari-s

lovir

ile ce cle
au primit, cari sunt dorinţele ei pentr
u viitoarea organizaţie ca nație
liberă și societate europeană. Mulțumit
ă fie marilor şi glorioșilor Monarhi,.
cari și-au plecat urechea la durerile
unui. popor asuprit, mulțumită și.
eternă mulţumită fic-le, pentrucă au.
primit sub puternica. lor “garanţie
drepturile:și

naționalitatea: Românilor,

DN

Sa
«Nu creadă binefăcătorii Monarhi,: că dorin
țele rostite cu atâta unanimitate
în Ambele țări sunt expresia: unor idei,
.unor aspirații momentane. A dunureaa
ad-hoc din Moldova dinaintea lui Dumn
ezeu şi a oamenilor declară că eu
n'a rostit decât marile și adevăratele
dorinţe ale naţiei române..
«Adunarea iea 'martui: pe Dumnezeu,
că precum în tot secolul :pretutindeni
Și în toate împrejurările, asemenea şi
astăzi predomnește dela o margine
li
alta a. Principatelor convicția, că :numa
i. Autonomia plini: și întreagă, aşă
precum:ea este consfinţită prin Capit
ulaţii, că numai Unirea âmbelor
ţări,
că numai un Prinţ 'străin pus în capul
lor, că numai o: Putere. Legislativă,
adevărată reprezenta
ţie: a tuturor

naţională a cinci milioane Români,

intereselor

naţici, pot

asigură “existenţa

a desvolti prosperitatea, acestor țări
şi a

împăcă interesele Europei.—In toată since
ritatea cugetului,

Adunarea declară
că-numai împlinirea: acestor fundamentale
dorinţe, acestor ncapărate trebuinţe,
poate
realiză :și face folositoare: şi celelalte dorin
țe rostite

în urmă. Fără a.
lor: împlinire cu greu un guvernământ,
oricât de bine organizat: ar îi, va
puteă câștigă simpatiile naţici, va putea
vindecă, ranele trecutului, va puteă
introduce în țâră pacea și mulţumirea
gencrală, și așă.a împlini binefâcătoarele cugetări ale Europei. în privirea
țărilor dela Dunărea de jos.:
«Crezând dar în dreptatea şi generozita
tea Marilor Puteri, Adunarea din
lași,:legitimul şi adevăratul organ al
dorințelor naţionale ale Moldovei, aş-

teuptă; soleninela, lor hotărire ! Intemeiridu-se
pe aceeaș încredere, ea. socoate
de cuviință:de a chemă totodată şi Dinev
oitoarea luave. aminte a Puterilor
asupra stării anormale, în care Principate
le se află dela subscrierea 'Practatului
de: Paris, cu niște -legi cari de îndată ce
s'a hotărit revizia lor, au pierdut
putereu lor morală;.cu niște guverne efeme
re și lipsite de sprijinul și con-
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trolul. puterei legislative, prin însăş natura lor menite do.a: nu face: decât
lucrări provizorii ; că mai: toate” ramurile administraţiei publice. în deplină
dezorganizaţie, ţările sunt în totală stagnaţie; toate ''căile de: îmbunătăţiri

sunt stăvilite şi tot progresul a contenit. Principatele însă sunt însetate: de
a se vedea cât mai curând reaşezându-se în. deplina lor Autonomie,

de u-și

vedeă împlinite marile: şi mântuitoarele dorinţe, de a procedă' cu 0 oră mai

înainte. la așezarea, acelui guvernământ național, - tare, drept, care, singur
puind un „capăt 'relelor trecutului, să dea naţici acea : stabilitate dorită de
atâţia ani! şi de toato- clasele societăţii fară: osebire; şi fară de: cure Principatele

nu pot: speră, nici puce,

nici „mântuire,

Ia

tă

:

i

«Această stabilitate și' toate condiţiile ce-i sunt neapărate, Europa singură
ni le poate da. Cinci milioane: de Români, cu braţele întinse, cu ochii. pironiţi către acel mare punct, unde are a se: hotări soarta patriei lor, aşteaptă
cu toată încrederea marele cuvânt; care 'va introduce bucuria! şi fericirea îîn
mijlocul unei întregi naţii, acel cuvânt care vaiface nemuritor din: neam în'
neam, din secol în secol, numele binefăcătorilor Monarhi — acel :cuvânt, în
sfârşit, care va vesti învierea României Unite şii Autonome !Mi
i

Adunare oa, ad- hoc din București
de

felicitare

Adunării

ua

a votat

a

la 9 Noomvrie: o adresă

ad-hoc din Iași; această,

adresă, a fost cetită î în

23 Noemvrie de Dimitrie Rallet; în, Şedinţa AXI:.

” ri

«Intunerecul în care: am! zăcut până astăzi, despărțiți ini de alții, aruncaţi în voia întâmplărilor, reduși la cea mai mare stare :do. slăbiciune; ne
făcuse de multe ori a ne descuraji de viitorul nostru!
cit
ti
«Lupte necurmate, suferinţe: crude, nedreptăţi ale! soartei, iată: elementele în 'cari'am: trăit până acum
;' speranța

însă

nu:ne-a' lipsit - niciodată şi:

provedința se îndură în sfârşit de noi.
«Puterile semnătoare - “Tractatului de Paris își aduseră aminte, că la o margine a Europei se atlă o nație” nedreptăţită, desmădulată, două coaste ale
aceluiaș corp, două ramuri ale aceluiaș arbore. Voi cei dintâi avurăţi “feri
cirea de au vă afirmă înaintea: Inaltelor Puteri, de a le arătă “drepturile ne-

prescriptibile ale Românilor, de'a le spune cu'acea. 'convineţie” ce. dă adevărul îînsuş,— «că avem acelaș”: început, acelăş: nume, 'acecaș: limbă, aceeaș
«religie, aceeaș istorie, aceeași civilizaţie, 'aceleaş instituţii, aceleași legi. și

«obiceiuri, aceleaşi temeri 'și aceleași speranţe, aceleaşi 'trebuinţe: de' îndes«tulat, aceleaşi hotare de păzit, aceleaşi dureri în trecut, acelaș: viitor de! asi«gurat și, în sfârşit, acacoş misiune de împlinit —p.
i
“<Mulțumită vouă,fi aţilor, de aceste cuvinte; inimile: noastre 'auzindu-le au

tresăltat,: recunoscând” în ele adevinata, voce a

Analele A. R.—Tom. XXX111.— Memoriile Seoţ. Istorice.

României, . ce 'se' manifestă

„6

82

E

DIMITRIE A. STURDZA

.

. .

G72

prin voi mai întâiu şi pe care o auzirăm tocma
i în momentul cel mare, când
intram”și noi pe calea: însemnată de străbunii.
noștri, şi pe care vom merge,
“sperăm, împreună şi neclintiţi, uniţi cu „corpu
rile, precum . sunten uniți cu
cugetele, cu sângele, cu inima.
.
„ «Astăzi Europa ne cunoaşte, ne aude și ne
vede.
«Ea știe acum cine suntem și ce sunte
m.
A:
Sta
i
«Ea a cunoscut drepturile noastre, și de
accea a venit a ne consultă de-

spre trebuinţele și dorinţele 'ce avem.—Rătăciril
e, rivalităţile ce ne-au fost
dezunit au perit prin focul suferințelor de suto.
de ani.— Patria - și” naţionalitatea sunt'în inima. fiecăruia dintre. noi;
Unirea a devenit credința noastră,
sufletul nostru, vicaţa noastră. Fraţi iubiţi,
de acum fic-ne soarta cât de contrarie, Unirea este

făcută pentru noi.
Ra
|
IE
«Datele de 7 și 9 Octomvrie sunt date
memorabile pentru. patria noastră;—
Legătura ce contractiim azi împreună
, proclamat-o în faţa lumei întregri
am
și unii și alţii, voi însă avurăţi fortuna
a pronunţăcei
: dintâi această Unire.
Vă fericităm dar pe 'voi, o fraţi ai inimi
lor noastre, pentru această favoare
a întâmplărei vă, fericitii mai cu
seamă, că spre a dobândi acel rezultat,
ați avut a vă luptă cu cele mai
grele obstacole.
,
«Unirea,de acum va îi steaua vieţii
noastre, și plini de încredere într'insa
să strigăm împreună:

o.

«Să trăeasci România unași nedespărțită»

i

_
D-l D. Ralel încheie zicând : «Această
adresă trebue să -ne facă cu atât
mai mare mulţumire, cu cât ne vine
din partea întregei ţări surori, prin leSiuiţii ei reprezentanţi.»
|
Se
i]
Aceas

tă adresă se primește cu: cele mai
- vii aclamații de «să trăească
Unirea», «să trăească România»; şi Aduna
rea, consultată prin sculare ŞI: şedere,

hotăreşte în unanimitate, ca răspunsul să
se facă de biurou,

:

e.

„In Şedinţa” XXIII

din 29 Noemwvrie, d-l Dimitrie Rall

ei cetește
de răspuns către Adunarea ad-hoc din
Țava-Românească.
«Adunarea Moldovei a primit cu sufleteasc
ă bucurie adresa de felicitare,
cu care Adunarea: din ţara suroră a binev
oit a o Onoră.
A '
„:«In
adresa

adevăr suferințele

noastre

au fost mari și prelungite, dar apărători
ai
unei cauze sacre, 'avurăm convieți. dreptului.
nostru, încât “speranțele ce în
trecut ne păreau un vis, astăzi. se.
apropie 'de mult dorita lor realizare.
Dar
fraţilor. de sânge, de inimă,şi de-soartă,
vom “fi o nație. Puterile Europei
și opinia publică,

aceasta, suverană a lumei, ne pregătesc
un viitor ferice,
fi o' nație, 'căci pătrunși de însemnătatea
chemării noastre, ne-am rostit,
În 7 şi 9 Octomvrie, cu. voi împreună,
Von

dorinţele şi nevoile în toată, liniștea

Li

.

.
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ce ne însuflă conştiinţa drepturilor noastre și cu încrederea; în cel
mai mare
act: al' secolului acestuia, al 'Tractatului din 30 Martie. „ «Propunerea în Congres pentru Unirea Principatelor a motivat mai
eu:

osebire consultarea, dorințelor noastre, și noi am răspuns ca un singur
om,

am exprimat dorinţa ce toţi Românii au moștenit dela strămoșii lor, şi
am
cerut Unirea şi. garanţia Europei pentru drepturile noastre încălcate.
- «Dumnezeul

părinților noștri, care nu ne-a lăsat u ne pierde: prin atâtea

triste prefaceri, ne va apără şi astăzi, când așeziim temelia edificiului nostru
național.
ă
E
a

«Ne fericitaţi, pentrucă cei dintâi am: proclamat

Unirea,

când aceasta a

fost o singură favoarea, soartei.
IE
a
«Ne fericitaţi”că ne-am luptat cu multe greutăţi, acelea însă, deşiîn des-:

tul de serioase, totuş n'au putut înecă suspinele unui popul întreg,
care fa
ascultat de Marile. Puteri ale Europei...
RE
pa
„n
«Invoiţi-ne dar, fraţilor iubiţi, a vă aduce și noi cea mai. sinceră
şi mai

solemnă recunoștință pentru sprijinul ce n-aţi dat în luptele. noastre. ...

- (nvoiţi-ne a vă fericită şi noi pentru măreaţa unanimitate cu care
v'aţi
pronunțat pentru Unire!
Mie
tie
„«Dispară de acum hotarele dintre ţările surori, precum Sau. stin
: orice
s
simţiri de desbinare dintre inimile adevăraţilor fii tot ai aceleiaș
mume!
«Fie unirea cugetelor și a, sufletelor noastre rădăcina și unirea țărilor.
ro- .

dul preţios! . e]
:
,
Sa
a
i
[
a,
«Unirea.de acum fie stea. ua
vieţii noastre și plini de încredere - într'insa

să strigăm împreună:
...,
|
-: Să trăească România una și fericită 1« :
i
|
„i
„Această, adresă se. adoptează de Adunare în unanimitatea de 78 voturi.

şi cu aclamații.

|

+

i

„In Divanul ad-hoc al Moldovei sau discutat şi votat optsprezece

Cestiuni de Interes General.
o
„ Inainte, de a începe aceste lucrări, precum și după

- minat, Adunarea a, votat
Român

către Puterile

în

Da
ce 'le-a ter-

unanimitate „Recunoștința, Poporulati.

cele mari Europeane,

semnatare. Tractatului

de Paris. din 30 Martie 1856.; :
pi
i
e
iii
Actul de Recunoștință, cetit de Mihail Kogălniceanu, în ultima,

Şedinţă,

a XXXI-a

a Adunării

din 21 Pecemvrie,

a fost

votat

cu

cele. mai vii. și. repeţite. aclamații de
— Să trăcască Puterile -Ga-

vante! Să trăească

Unirea!

e

„Acest act, expresiunevie
a și “înaltă alor cari. simțiminte
inima, și. sufletul: Poporului Român, :slârșește. astfel:

agitau

84
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sunt însetate

de

a.se vedea

cât mai

|
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curând rezemându-se

în
deplina lor Autonomie, de a-și vedei, îndeplinite
marile și mântuitoarele dorinţe, de-a procedă cu o oră mai Înainte la
așezarea acelui guvernământ

naţional
— tare şi drept,
— care singur, puind un capăt, relelor trecutului,
să
dea naţiei
acea stabilitate, dorită de atâţia ani și de toate
clasele

, societăţii
fără osebire, şi fără de care Principatele nu pot
speră „nici pace, nici mântuire, Această stabilitate și toate condiţiile, ce-i
sunt neapărate, Europa sin-

gură ni le poate da.

Cinci milioane de Românicu brațele, întinse,
cu ochii
pironiţi către acel mare punct, unde are a se hotări
soarta patriei lor, așteaptă
cu toată
încrederea

marele

cuvânt

care

în mijlocul unei întregi naţii, acel cuvânt

în neam,

va

din

introduce

bucuria

şi

fericirea

care. va face nemuritor din ncam

secol în secol, numele binefăcătorilor Monarhi,
sfârşit, care va vest Invierea, României Unite şi Autonome acel cuvânt, în
!»

Cea, întâia, cea mai

mare,

cea mai generală

și cea,

mai naţională,
dorință a țărei eră Constituirea Statului. Romd
n și asigurarea
fiinţei sale în marea familie a naţiunilor.
i
i
Această, dorință, formulată.în șase

puncte

fundamenta

le, a 'fost
discutată, și votată de Adunare în Şedinţa VII
din 7 Octomvrie,
și. primită cu unanime urări și nesfâvșite aclamații
de: Vivat. Unirea !
lală cele 6. puncte:
A
|
|

- 1. Respectarea Drepturilor. Principatelor. şi
în- special a Autonomiei lor, în cuprinderea vechilor Capitulaţi
i încheiate 'cu. Inalta
Poart

ă în anii 1393, 1460, 1511 și 1634..
2. Unirea Principatelor înt'un Stat sub numele
de România.
3. Principe străin cu moștenirea, tronului, ales
dintr'o familie domhitoare „de

ale Europoi,. şi . ai .căvui moștenitori să
fie crescuţi în
religia, țărei.
:
4. Neutralitatea, pământului Principatelor,
|
5. Puterea, legiuitoare încredințată unei Obște
ști “Adunări,în care
să fie reprezentate toate interesele nației
..
a
-.6. Toate acestea sup garanţia colectivă,
a, Puterilor, cari au sub-

scris

'Tractatul

de. Paris,

» Cele șaptesprezece

Bisericei — Organizarea
- Şedinţa. XI:

Cestiuni

Generale

a

se referă

la — Organizarea,

Statului
— și la Relaţiunile Internaţionale. :
„ Organizarea Bisericei.
|

1, Religia domnitoareîn România este Religi
a Ortodoxă:

a Răsăritului.
.
2, Exerciţiul Cultelor celorlalte Religii recunoscut
e va fi
„ liber, însă cu restrieţia prevăzută În -Capitulaţii,..
....

075
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Bedința XIV: “3, Recunoașterea neatârnirii . Bisericei Ortodo
xe a Ră-

a

'săritului din „Principatele- -Unite de orice Chiriarhie ;
„păstrându-se însă Unitatea credinţei cu Biserica, Ecu* menică a Răsăritului în privinţa, dogmelor.
“4. Infiinţarea unei Autorităţi Sinodale Centrale pentru
Trebile Duhovniceşti,- Carionice şi Disciplinare, unde
va fi reprezentată și Preoțimea de mir a fiecărei
Eparhii.
5. Nici odinioară și nici întrun chip] Mitropolitul sau
na
Episcopii ţărei nu vor puteă fi aleși dintre străini sau
dintre împământeniţi.

i „+:
Şedinţa "XI:
îi

“Organizarea Statului,

1. Puterea, armată națională se va organiză în privirea

23

- neutralității și a sistemului de apărare a PrincipatelorUnite, și ca, în caz de 'năvălire să poată cu înlesnire
înfăţoşă o puteie îndestulătoare. . -.
Mm.
„2. Recunoașterea” dreptului Principatelor de a putcă
înfiinţă” cetăţi 'de apărare,

,

3. In nici un chip și în nici o vreme acoste cetăţi nu
"vor puteă fi: ocupate -decât de oști naţionale ale

Dc

|
Principatelor.
4. In nici un caz oștile „Principatelor nu se vor între-

e

Şedinţa

ia

XII:

:

5,

„6,
7,

în

buință decât pentru apărarea: pământului lor,-Privilegiile

de

Clase

vor

fi desfiiiințate în România.

Egalitatea tuturor Românilor înaintea Legei. :
Așezarea, dreaptă şi generală a Contribuţiunilor,

proporţie cu averea fiecăruia, fără deosebire.

”
în

8. Supunerea, tuturor la, conscripția militară,

ia
9,
Accesibilitatea pentru toţi Românii la funcţiile! Sta=aa
tului,
„*Dedinţa - XIII: . 10. Respectul domiciliului şi al Libertăţii
individuale.
îi
211. Supunerea fiecui: numai la Judecătorii prevăzuţi prin
.

n.

oaia fa X V:

.

Legi.
12. Comisii sau Tribunaluri EExcepţionale nu
n se vor putea
"înfiinţă îîn 'nici un caz.:

"13. Puterea Executivă și Lesiuitoare să fie despărțită în
România,
|
- soatuţa mun: 14, Deplina neatârnare a Părții ndecăto
reşti de Patorea
:

ie

otirat! Administrativă.
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Şedinţa

Şedinţa.

AVPII:

XĂ:

17..

Respectul Proprietății.

18. Instrucţia, publică, gratuită și obligatoare în
toate
“oraşele: și satele.
i
|
Responsabilitatea 'Ministrilor înaintea Adunărei Ge-

XX: - 19,

„20

nerale. .

|

O Lege specială, votată de Adunare, în cea dintâie
Sesiune, va statornici "Tribunalul însărcinat cu judecarea'Ministrilor puşi în acuzaţie de” Adunare.

21. Ministrii

Ședin(a

676

15. Inamovibilitatea Judecătorilor. Modul se -va. hotări
- prin 'o lege votată de Adunarea, Legiuitoare viitoare.
16. Legea : menită a regulă drepturile politice pentru
pământeni de orice religie creștină, fiind strâns legată cu Legea despre Indigenate, se va face de Adunarea Legiuitoare viitoare.

-

- Ședința

n

XXXI: 22

osândiţi -nici- întrun
"iertaţi de Şeful Statului..

caz nu

vor puteă, fi

Ambele Adunări ad-hoc actuale să se convoace în
o singură Adunare, spre a claboră Legea Electorală
pentru viitoarea Legislatură a României, după prin„cipiile rostite “mai înainte de Adunare în privirea,
"constituirei acestei Legislaturi.

Relaţiunile Internaționale,
Şedinţa

XV:

| Şedinţa

XVI:

„ Şedinla

XVII:

1

2

Străinii

petrecători în Principate să fie supuşi juris-

dicţiei ţărei, fără intervenția Consulatelor, . *

“Puterile Garante să binevoească a recunoaşte vechiul
„Şi nepreseriptibilul drept al Principatelor-Unito, de
a
regulă ele singure relaţiile lor comerciale cu alte
Staturi.
-3, Puterile Garante, recunoscând vechiul și:
nepreseriptibilul drept al Principatelor, de a regulă ele singur
e
hotarele lor despre” Staturile vecine, să _binevoească

a încuviință: totodată

Şedinţa

| Şedinja

îndreptarea

patelor-Unite prin o Comisie

hotarelor

Princi-

Europeană.

AXALUI:. 4, Mărinimoasele. Puteri Garante, să binevocască a
hotări
cestia .Dării Principatelor către Inalta Poartă, întrun

XAVI:

chip potrivit cu necontestabilul: lor drept. -:
5. Adunarea ad-hoc a Moldovei dorește şi roagă
Puterile

pe
Garante să binevocască -a Încuviinţă!” noti-

ficarea noului hotar dintre Principatele-Unite şi Im-
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periul Otoman prin o Comisie Europeană, conform
cu neprescriptibilele drepturi de proprietate, de li-

„“bertate, de navigaţie şi de comerţ, garantate Princi-

|
' Şedinţa

XXX:

e

patelor Române prin Articolele 15, 21, 22 şi 23 din
Tractatul de Paris,
|
,
- 6. Adunarea ad-hoc a Moldovei dorește ca Mărinimoasele

„Puteri, la viitoarele Conferinţe, să binevocască a, pre-

vedeă și a statornici calea prin care PrincipateleUnite, la orice călcare a drepturilor lor, din orice parte
ar proveni, să poată cere și dobândi Puternicul

“Sprijin al Marelui Arcopag.

„DISCUȚIUNILE. DIN COMITETELE CLASELOR.
Comitetul

Clerului.

"In Ședința XXX din 20 Decemvrie, Comitetul Clerului, compus”
din Nectarie. Hermeziu Locotenent de Episcop de Roman, Ghenadie
Șendre' Locotenent de Episcop:
de Huși, Filaret Scriban Egumenul
Mânăstirii Socola, Calinic Miclescu "Egumenul Mânăstirii Slatina,
Arhimandritul Neofit: Scriban, Arhimandritul Melchisedec şi Iicono-

mul Dimitrie Mateaș--au prezentat prin Prea, Sf. Sa Părintele Filaret

Scriban ' Raportul “Comitetului,

cuprinzând

12 puncturi:

adoptat

cu

majoritate

de voturi

i

şi

„«Comitetul Clerului doreşte: ca la viitoarea organizare a ăreisă, se ica do
bază următoarele principii:
i
cc
“«1. Autocefalia Bisericei ortodoxe a Moldo-României, fiică şi membru
al unei sfinte sobornicești şi- apostoleşti Biserici de Răsărit, al căreia cap şi”
începător este Domnul și: Dumnezeul ' nostru Isus Hristos, mărturiseşte și
păzeşte fără, schimbare
toate dogmele și sfintele canoane apostolice şi sinodale, precum și toate sfintele tradiţii, conformându-se în totul cu credința
Disericei, Răsăritului, pentru care și pe viitor la caz de nevoie, pentru pă-

strarea unității credinţei, când Sf. Sinod va: găsi de cuviință, să se poată con-

sultă în dogme cu Biserica Bcumenidi.

O:

Aaa

«2, Organizarea, învățăturilor elericale întrun mod, ca preoțimăa atât
IN0nahică, cât și mireană, să posedeze cunoștințele claselor filozofice şi teologic
e.

;«3. Organizarea monahismului după nişte condiţii folositoare Statului și re-

ligiei, potrivit şi cu sfintele canoane...
3
E
«4. Inaintarea în funcţiile şi rangurile bisericeşti să fie bazată pe erudiție
.

şi moralitate, dovedite prin acte şi. merite vederate.

Se

„28

.
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bisericeşti. şi drepturilor clerului ab antiquo,

la :Alegorea, Mitropoliţilor. şi Episcopilor, împreună cu Sf. Sinod să iea parte

şi Clerul atât monahic, cât și mirean, prin reprezentanţi
fiecare ţinut al'eparhisi văduve.
e
«6. Toţi servitorii bisericești să fie salariaţi și să aibă

driturile

Organic pentru servitorii bisericești de pe la sate

dea

extraordinari din
politice

„ca şi ceilalţi cetăţeni ; osebit de aceasta, pământul hotărit de: Regulamentul
să se

«7. Fondul clezical atât al Episcopiilor, al Mânăstirilor

fără, oscbire şi al

Schiturilor, cât şi al Bisericilor de mir, să formeze o singură

la controlul Sinodului, ea

și pe viitor.

proprietate a Bisericei. .

casă, supusă

«8. Catedrele de religie prin toate. şcoalele Statului de prin târguri
și sate
precum și prin cele private, să fie ținute de preoți.
«9. Așezămintele. speciale şi statuturile pentru lipiscopii, Mânăstiri
, Se-

minarii, Dicasterii, Biscrici de mir și alte instituţii bisericești, potrivit
cu

duhul slintelor canoane, să le facă Sf, Sinod și să le supue
la întărirea
Domnitorului, însă păstrându-se prin acestea, în puterea sfintelor
canoane,

dritul proprietăţii, Bisericei.

E

pa

«10. Bgumenii tuțuror Mânăstirilor din țară, precumși Rectorii seminari
ilor.
fără, osebire, să nu fie dintre străini.
ae
DE
«11, Toate Bisericile,și Măniistirile din țară să atârno de jurisdicţia. Episcopilor eparhioţi respectivi și a Sinodului, fără nici o deosebire. | N
«12. Nimeni din tagma 6lericală 'să nu fie condamnat “şi distituit fără o.
judecată prealabilă, după legi şi canoane.»
i
|
Minoritatea Comitetului Cerului, compusă din Nectarie Hermeziu
și Calinic Miclescu,
au prezentat fiecare câte „un amendamenţ,
Discutându-se în Adunare atât opiniunea, majorităţii, cât și
amen-

damentele minorităţii Coinitetului, sau mai prezentat și alto
amon-.
daamen
cari,te,
au fost respinse, afară de' acel al d-lui. M. Rogălni-.
ceanu, care cereă, modificări însemnate la Art. 5, 6, 7,9 și 11 și adăo-!
„girea altor două Avticole 13 și 14. și un subamendainent al d-lui:
Manolache

Costachi,

care modifică Articolul

6și

10...

DE

“Amendamentu
'd-lui
l Mihasi Kogălniceanu, sprijinit do d-nii D:
Cazadini, D. Cracte, 'T. Sacalov,V. Mălinescu, C. Iacovâchi,
Dr. -

Vârnav,

D. Grigoriu,

vată asttel:

P.. Brăescu,

a

C. Morţun,

I. Irisanti,

|

eră moti- -

|

-«La propunerea din partea majorităţii Comitetului. Clerulu
i, subserisul își

iea îndrăzneală de a face următoarele adăugiri și modificaţii
din partea, Adu-':

nării generale:

-

,

,

|

IE

«Punctul al 5-lea să se modifice.în următorul chip:..:..,

RR
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” «Potrivit sfintelor canoane, drepturilor "clerului
ab-antiquo şi legei fun«damentale a ţărei, alegerea mitropoliţilor și a episco
pilor va, urmă a seface
«prin Adunarea obştească a ţăreişi se va întări de
către Șeful Statului. Această
«Adunare va fi formată de către Deputaţii Legislativei
, Sinodul și Reprezen«tanţii extraordinari ai clerului monahi și mirean
de fiecare ținut al eparhiei

«văduve.»
|
|
«Punctul al.6-lea: «Toţi servitorii bisericeşti firă osebire
vor fi salariaţi;

«ei vor aveă aceleași drepturi politice ca și ceialal
ți cetăţerii în cuprinderea,
«legii electorale, ce se va votă, de ctre Adunările
întrunite ale ambelor Prin«cipate. Pământul ce, după Regulamentul Organi
c, este dat parohilor sătești,
«li se va, da și în viitor. Salariul şi celelalte foloase
materiale ce se vor asi«gură clerului dela: parohiile ortodoxe, se-vor recuno
aște și clerului dela, pa«rohiil

e catolice.

Se

|

|

a

«Punctul al 7-lea: «Fondul clerical atât al episcop
iilor, al mânăstirilor, fâră
«osebire, al schiturilor, cât și al bisericilor de mir,
va formă o singură casă

«administrată de Departamentul averilor bisericeşti.
Sub nici un cuvânt, egu-

«menii mânăstirilor nu vor mai puteă țineă pe seama
lor moşii, ca pe viitor.
«să nu aibă a se ocupă decât de împlinirea înaltei misii
spirituale, care le

"«este încredințată. Bugetul cheltuelilor de peste an se'va face
de către Sinod

«şi Ministrul Culturilor, și ca toate sămile: casselor publice, va
fi supus con-

«trolului Adunării

generale.

După

îndestularea trebuinţelor” bisericești

şi a

«salariului servitorilor spirituali, prisosul veniturilor se va
întrebuinţă, întru

«sporirea învățăturii publice: și alte aşezăminte de binefacere publică
, principi

«recunoscut şi prin Art. 6, $ s. din' Legea pentru ocârmuirea
averilor mâ«năstireşti..
Si
|
i

«Punctul al 9-lea să so modifice în urmiitorul chip:
«Aşezămintele speciale și staturile pentru : episcopii,
mânăstiri, seminarii,

«dicasterii, biserici de mir și alte instituţii bisericeşti se vor
proiectă de Sf.

«Sinod, însă, pentru a aveă putere de lege, vor trebui a [i întărite
de Guver-:

«nământ,—și anume acele de natură administrativă se
vor supune Sefului Sta«tului,—acele de natură legiuitoare se vor desbate
și votă mai întâiu de Adu-:

«narea, legislativă şi apoi, ca orice alte legi, sc vor supune Domnit
orului.»

«Punctul al 11-lea si se modifice: .
|
a
|
„ «Toate: bisericile şi mânăstirile din țară vor atâmă de jurisdi
cţia cpisco«pilor eparhioți respectivi ca, întâia instanţă, și de Sinod ca
instanţă de apel.»

- «Subscerisul cere' apoi a se mai adăugi următoarele
două puncte, și anume:
«Punctul al 13-lea: cMitropoliţii. şi episcopii se vor alege
în viitor din toţi!

«membrii clerului monahic, cerându-se dela candidați numai
virtuțileși con-

«diţiile spirituale cerute de sfintele canoane, precum
şi erudiția teologică.
-<Punctulal 14-lea: «Regularea, cestiei Mânăstirilor
Păimântene Inchinate

7

90

|

e
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-

GS0

«locurilor, de jos, ca o cestie ce este 'cu totul în competinţa țărei
“de a o
«deslegă, după rezervele ce Adunarea ad-hoc şi-a făcut încă în ședința
din
«3 Octomvrie (protocolul 5), este păstrată viitorului Guvern
ământ al țărei în:
«deplina, sa: autonomie;» a
A
a
E
+ «D-lui -M. Costachi :cetește un subsamand
la ame
amandamnt
entul “d-lui
Kogălniceanu şi la proiectul Comitetului clerului, subscris de
d-lui și d-lor.
M;: Jora, Gr, Vârnav, S. Canano, D. Cozadini, N. Catargiu,N. 'Bosie
: . „ «La .punetul 10 să se adaoge următoarele cuvinte: «nici dintr'ace
i cari în

«viitor sar hirotonisi în străinătate fără autorizaţia, bisericii din ţară».
«La punctul 6 să se aduoge: «bine înţelegându-se, că odată ce se
va fixă

«salariul într'un chip îndestulător pentru. preoții săteni, se va rădică
deasupra
«proprietarilor sarcina ce-i privește astăzi pentru întreţinerea, preoților săteni,
«lăsându-se în dispoziţia parohiilor numai casele şi grădinile stăpânite
. astăzi
«de tagmele bisericești.»
Pa

x

In Ședința XXXI
Hirea votului

prin

din 21 Decemvrie, Adunarea pășește la adeve-

subscriere

în 'unanimitate a următoarei

câstăzi, anul 1857, luna, Decomvrie în-21 zile.
«Adunarea ad-hoc: a Moldovei

încheicri:

|

doreşte ca la viitoarea organizaţie a ţărei să.

se iea: de bază următoarele principii :
„+ &. Autocefala biserică ortodoxă a Moldo-României, fiică și membru

al

unei sfinte -sobornicoști şi apostolicoşti Biserici de :Răsărit, al:
căreia -cap .şi
începător este Domnul şi: Dumnezeul. nostru Isus Hristos, mărturis
eşte şi
păzeşte fără schimbare toate dogmele și sfintele canoane apostoli
ce Şi sino-

dale, precum și toate sfintele

tradiţii,

conformându-se

în totul cu credinţa

Bisericei. Răsăritului, pentru care. şi pe viitor, la caz de nevoie,
pentru pă-

strarea unităţii credinţei, când Sfântul Sinod va găsi de cuviință,
să se poată

consultă în dogme

cu Biserica Ecumenici,

„ «2, Organizarea învățăturilor elericale într'un mod ca preoțimea
atât. mo-

nahică, cât și mireană, să posedeze cunoştinţele claselor filozofic
e și teologice.
«3. Organizarea monahismului după niște condiţii folosito
are Statului. Şi
religiei, potrivit și cu sfintele canoane.
|

„«£. Înaintarea
în funcţiile și rangurile bisericeşti să fie bazată pe erudiție

și -moralitate,. dovedite

prin acte şi merite vederate,

..

„.«5. Potrivit sfintelor canoane, drepturilor clerului ab-antiquo şi
legei fundamentale a ţărei, Alegerea Mitropoliţilor și a Episcopilor
va urmă a se face
prin Adunarea obștească'a țărei şi se va întări de către Şeful
Statului.: Această-

Adunare va [i formată de către Deputaţii Legislativei, Sinodul
și Reprezentanţii
extraordinari ai clerului monahic şi nirean din fiecare ținut
al eparhiei văduve.
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«6. Toţi servitorii bisericeşti fără osebire vor fi salariaţi ; ci vor
avea ace-:

leași drepturi politice ca și ceilalţi. cetăţeni,

în cuprinderea legii

electorale

ce se va votă de către 'Adunările întrunite ale ambelor Principate. Pământ
ul

ce, după Regulamentul Organic, este dat parohiilor.» sătești,
„li se 'va da. .și
în viitor; bine înţelegându-se că odată ce sc va fixă salariul
întrun chip
îndestulător pentru preoţii săteni,
se va rădică de asupra proprietarilor sarcina ce-i priveşte astăzi pentru întreţinerea preoţilor săteni, lăsându
-se în
dispoziţia parohilor numai 'casele și grădinile, stăpânite astăzi
de tagmele
bisericeşti. Salariul și celelalte foloase materiale cc se vor asigură
clerului
dela parohiile ortodoxe,.se vor recunoaște și: clerului dela parohii
le cațolice.
«7. Fondul clerical atât al episcopiilor, al mânăstirilor fără osebire,
al schiturilor, cât și al bisericilor de mir va formă, o'singură, cassă,
administrată, de,
Departamentul averilor. bisericeşti. Sub nici un cuvânt egumen
ii mânăstirilor
nu vor mai putcă ţincă po seama .lor moşii;ca pe viitor
să nu aibă:a se!
ocupă decât de împlinirea, înaltei misii spirituale - carele
- este încredinţată.
Bugetul cheltuelilor. de peste an-se va face de către Sinod
și Ministrul Culturilor, și ca toate simile caselor publice, va, fi supus control
ului Adunărei.
legislative... După îndestularea trebuinţelor bisericeşti și
a salariului servito-

rilor spirituali, prisosul

veniturilor „se va întrebuință întru sporirea învăță-.

turilor publice și alte aşezăminte de binefacere publică, princip
iu. recunoscut:
şi prin Art.:6, Ş.s din Legea pentru ocârmuirea, averilor
mânăstireşti.-.

„«8. Catedrele de religie prin toate. şcoalele Statului de prin târguri
și sato,.

precum și prin cele private, -să, fie ţinutde
e preoți.
|
De
E
«9. Aşezămintele speciale şi staturile pentru episcopii, mânăsti
ri, seminare, .
dicastorii, biserici de mir și alte instituţii bisericești se vor proiect
a de Sfântul
Sinod; însă pentru a avcă putere de legi, vor: trebuia, fi întărite
de Guvernământ;— și anume acele de natură administrativă se vor supune
şefului Statului,— acele de natură legiuitoare se vor desbate și votă mai întâiu
de Adunarea,
legislativă și apoi ca orice altă legese vor supune. Domnitorului.
,
|
„«10. Egumenii tuturor mânăstirilor din ţară, precum și rectorii
seminariilor ,
fără osebire, să nu fie dintre străini, nici dintre acei cari în
viitor sar hirotonisi .

în străinătate fără autorizaţia bisericei din ţară.
n
|
«11. Toate bisericile şi mânăstirildin
e ţară să atârne de. jurisdicţia, epiş- copilor eparhioți respectivi în întâia instanță, şi de Sinod ca, instanţă de
apel. .
«12. Nimenea din tagma

clericală, să nu fie condamnat,şi destituit fără o,

judecată prealabilă după legi şi canoane.

E

A

«13, „Mitropoliţii şi Episcopii se vor alege în viitor din toţi membri
i clerului

monahic, cerându-se dela candidaţi numai

virtuțile şi condiţiile

spirituale

cerute de sfintele canoane, precumşi erudiţia, teologică,
A
E
„«l4. Regularea cestici Mânistirilor Pământene Inchinate locurilo
r. de jos, ca
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o cestie ce este cu totul în competința ţărei de a o deslegă, după
rezerv

ele ce
Adunarea ad-hoc şi-a făcut în ședința din 3 Octomvrie
(protoc. V), este păstrată
viitorului: Guvernământ al ţărei în deplina sa autonomie».
ei
* Subscriu pentru în unanimitate, .
IE
e
.

.

Comitetul. Sătenilor,

m

„În Şedinţa VI a Divanului ad-hoc din 9 Noeinvrio, Anastasie
ceteşt

Panu

e o propunere a locuitorilor săteni. După a ci cetire. ica.

cuvântul și zico:

A

Ii

- «Adunarea a ascultat cu multă bigare de scami propunerea
făcută de către
deputaţii pontaşi. Tânguirile lor, nevoile ce arată că -pătim
esc și “nădejdea:

unui

viitor

Imbunătăţirea,

mai

fericit

au. aflat

un 'eco - nepărtinitor

în-.inimile

tuturor.

soartei .locuitorilor.
este una din dorinţele: ce ficare: Român:

formează.: Conform dar .cu Art. '58 din! Reglementul: Adunăr
ei, propunerea;
de faţă se va înscrie 'spre a se luă în discuţie, îndat
ă”
ce so vor mântui
cestiile de interes genera, ...
cr.
Da
- Im: Şedinţa XXVIII a Divanului ad-hoc: din 18 Decemu
vrie, d-lui C. Hurmuzahi începe a ceti propunerea deputaţilor săteni,
cetită în şedinţa. Adu-nării din 9 Noemvrie.
a
Unii. din "membri amintesc că ar fi de. prisos a se
mai. ceti,- de vreme:
ce acea, propunere nu numai că s'a cotit odată, ci
sa şi tipărit şi prin: urmare este
cunoscută. Adunarea consultată prin sculare
și şedere, încuvințează

această. cerere. -

Se

Se

a

|

„. Propunerea depulaţilor săleni..

«In puterea legăturii încheiate de către cele

şepte

Puteri

la scaunul
Marelui. Impărat” al Francezilor la Paris,
noi trimișii deputaţi săteni din
partea, locuitorilor pontași a. patrusprez
ece ţinuturi ale Moldovei,. întru=
nindu-ne ca să rostim dorințele treptei
noastre în privirea noului așezământ.
și a nouei rândueli ce are'a se pune
în ţară, și chibzuindu-ne noi între noi.
despre nevoile

și durerile a douăsprezece. sute de mii de suflet
e, cari ne-au!
trimes să fim răsunetul gemătului lor la marea
Adunare, alcătuită din toate
treptele țărei,în
numele

acelora: glasul nostru: cel slab rădicându-

l, adevărul
ca înaintealui
: Dumnezeu mărturisim ; |
|
|
„«Că până în ziua de astăzi toate sarcinile
cele mai grele numai asupra noastră au fost puse, și noi mai nici de unele
bunuri ale țărei nu ne-am
îndulc

it, iară alții, fără să fie supuşi la nici
o povară, de toată mana ţărei:
sau bucurat; că noi biruri grele pe cap
am plătit, oameni de oaste numai
noi

am dit; ispravnici, judecători,

privighitori şi jandarmi

numai noi am
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ținu
- drumuri.
t, poduri și șosele numai noi am lucrat; beilicuri
, podvozi şi,
havalele numai. noi am făcut; boierescuri, zile de merem
et:numai
:noi: im;
îndeplinit ; clacăde voie “fără voie. numai noi am dat ;
la Jidovul orândar,:
„ca să ne sugă toată vlaga, numai noi am fost vânduți;
băutură scumpă
și.
otrăvită numai noi am băut; pâne neagră şi amară, udată
cu'lacrimi numai
noi am. mâncat; bătălii şi răsmiriţe, când 'au fost,
tot greul:numai noi l-am:
dus ; oști, când au venit, noi le-am. hrănit, noi le-am. slujit,
noi le-am purtat;
că. cel; cu putere ţara, îşi părăsiă, peste hotare treccă; și
„când da Dum-:
nezeu. de se făccă pace şi linişte Și țara se. îmbelșugă,
cu toţii se întorceau de se desfătau, .de nevoie.nu ştiau ; nevoia. şi greutate
a o duceau:
cei. ce rămâneau la vatra lor, Iarna eră, grea, oști. multe,:
cărături multe şi.
la loc depărtat căram la Dunăre și. peste Dunboii:
ăre
degerau
; şi. cădeau,;

alăturea .cădeă şi omul. cu dânșii; acasă copiii flimânziau: că ceeace
nu luă:

ostaşul Ja:novoia sa, luau zapciii cei” de ţară, de. se
îmbogăţiau. :
«ară dacă. pohoiul.. oştirilor :se scurgeă şi: furtuna, se alină,:
holdele so:
semănau, grânele înverziau, câmpurile înfloriau, că- sudoarea
noastră le. udă..
Ţara asta, nici .băi,. nici măestrii nu are, nici. meşteşugur
i. „ca alte
multe
țări nu are; toată bogăţia, toată îmbelșugarea, brațele.şi sapele
noastre o.
aduc, Câtu-i Dunărea, de: mare și de largă, curge. râul: sudorilor
. noastre,.
so:
duce peste mări şi peste hotare, acolo. se preface în râuri “de.
aur: şi do!
argint.și curg iarăş înapoi de se rovarsă în ţara .noastră; iar
noi nici. rân-dueală, nici dreptate nu am avut. Când. ne-am. jăluit, când
ne-am. tânguit,,
păsurile, când ne-am spus:. Ispravnicul ne-a bătut,. privighitorul
ne-a. bătut,

jandarmul 'ne-a bătut, zapeiul ne-a bătut, vătăşelul ne-a, bătut, vechilul
ne-a:

bătut, posesorul. ne-a bătut, boierul do moșie no-a bătut; cine
s'a sculat mai:
de dimineaţă, cinea fost mai tare,. acela eră, mai mare. Boul
şi “vaca, muncă;
ostenelilor noastre, nu știam de sunt. ale noastre ;. puiul
şi găina, laptele:
dela gura copiilor noştri de. multe ori. cu nedreptulni sia
luat...

«Boierescul cră odinioară șase şi apoi douăsprezece zile dela,
răsăritul Şi.

până la sfinţitul soarelui, “Apoi s'a făcut lege,: ca: să, tălmăcc
ască: ziua lăsată
de Dumnezeu câtu
de-i.
mare,. şi boierescul s'a mărit ; în urmă iar s'a; mai
tălmăcit, și boierescul s'a tot îngreuiat. Acum sunt
. douăsprezece -zile de;

"pont, ziua cât luna; lucrăm din primăvară până în toamnă,
lucrăm. de cum,

se. iea. omătul şi până dă îngheţul tot la. boieresc. Luorim
cât zice legea, şi
mai des, și peste lege, lucrăm și nu mai mântuim,. nu-i
nici” sărbătoare, nici:

lucrătoare.

«Holdele cele mari
pe lângă: pământurile
ragină;. păpuşoii ni se
cei. boiereşti,
: aşezaţi.

i

E

ag

n

și întinse se fac 'frumoase şi mănoase, iar când. treci:
noastre, ţi: se. rupe inima;; ogoarele ne. rămân,în pa=
:
îneacă în buruiană Și rămân necopţi de-i bate bruma ;.;
de noi: în coşere, șed; ca aurulde frumoși. Când dă:

94
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frigul, când
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bate crivățul,

când

„i

G84

ne bate nevoia, ne ducem de ne răscum-

părăm însăș munca noastră, ca să ne hrănim
' copiii cu dânsa, şi de miilte
ori pe lângă năcazul: nevoii, unii tari de inimă
ne mai ţineau “de leneși,
că nu am putut a ne lucră ogoarele.
i
i
” «Inainte de Reglement, săteanul. ave zece,
cincisprezece şi peste două-:

zeci de fălci ; rădicam vite, ne prindeam

nevoia și eră și ţara folosită, că

cirezile cele multe cari ieșiau din. ţară, noi le
'croşteam. Cu Reglementul:
munca ni s'a împovărat, iar pământurile ni sau
micşorat. Ni s'au dat numai

câte patru fălci celor cu doi boi, celor fără de boi
lisau dat și mai puţin.
Tot Reglementul zice că un: de
boierul : do moşie nu va aveă pământ de
ajuns de dat locuitorilor, acolo să aibă a le da
două treimi din întregul

moșiei; unii

dau,

alţii

nu dau,

cine

cum

vrea,

Noi nici

la facerea, legei

acesteia, nici la celelalte nu ani fost chemaţi, nici întreba
ţi, nici la vreo învocală

nu am stătut. Domnia-lor boierii de moșii 'singuri le-au

făcut, noi

le-am urmat, deși greu și ama ne-a picat. Dar
fiindcă Dumnezeu şi-a,
aminte şi a dat în gând celor şepte Puteri, de
s'au îndurat ca de astă
să fim și noi întrebaţi despre păsurile și dureri
le ce avem, -uitat fio și
din: mintea și inimile: noastre tot trecutul cu chinur
ile sale, departe [io

ura, toată vrajba şi toată, împărecherea dela sufletul”
nostru ; o:sea

adus
dată
şters
toată

mă și din
boieri au fost cu frica lui Dumnezeu ; și mai din vechiu,
pe când cu toţi dea-:
valma

ne luptam și ne vărsam sângele pentru apărar
ea credinței și a moșiei
strămoșești, ei ne erau ca părinţi şi:noi ca, fii lor.
Noi. încă știm, că de când:
cu Domniile Grecești, de atuncea ni sau stricat
și dresele 'țărei și ale noastre.
„De aceea 'noi nu facem. nici imputare, nici înfrun
tare nimănui, și să avem
iertare, dacă 'spuind: adevărul, vom fi. scăpat vreo
vorbă care să vie greu la
auzul 'cuivă. Noi dorim ca tot- poporul român să
se înfrățească și să trăească '
în pace și în liniște
pe pământul strimoșese al României, pentru
mărirea,
și fericirea neamului, căci precum e scris la: carte,
«toată ' cetatea împăre-

«chiată va peri».

|

«Insă pentru ca în viitor să-le lipsească orice prilej
de neînțâlegore şi de
nemulțumire între treapta, sătenilor și între boierii
de moşii, în numele prea
Puternicului Dumnezeu şi al sfintei dreptăţii, cerem
și cu umilinţă:ne rugăm
ca să ni se audă:
:
«Pe lângă cele mari dorinţe, cari dimpreună
cu celelalte trepte le-am
arătat în Adunarea obstească a ţărei, treapta locuit
orilor pontași cere ca
po viitorime săteanul să fie și el pus în rândul
oamenilor, si: nu mai:

fie ca până acum asămăluit cu dobitoacele necuv
ântătoare; bătaia, care
atâta amar. de timp ne-a umilit şi ne-a ovilit, biciul
și varga, care de multe
ori au

batjocorit părul cel alb al părinţilor noștri,
și-câteodată au făcut “pe
femeile noastre să-și piardă pruncii din pântec
ele lor, să se ridice: pentru :
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totdeauna de asupra noastră. Pentru. orice .vină să .ni se pue: pedepse,
ca la,
cecalaltă lume, și să nu mai fim osândiți. fără judecată,

a

«De asemenea
ne. rugăm ca pe viitorime toate beilicurile, scrise . şi ne-

)

scrise în legi, toate haxaielele, precum şi birul pe cap să fie pentru
totdeauna,
oborîte. In locul tuturor acestora să se pue un singur bir pe averea
fiecui,
fără osebire în țară; iar nu ca până acum; căci cei ce
nu aveau de unde,

dau mult, iar cei ce aveau mult, dau puţin sau nimic.
Da
«Ne mai rugăm iarăș.ca satelo să-şi. aibă de acum înainte
dr gătorii

alese chiar din sânul lor însuș; dregătoriile acelea

să aibă a căută sub pri- -

vegherea. cârmuirei de toate nevoile satului, precum ţinerea
rânduelei îni sat,
la câmp și la drumuri, privi%herea, hotărîrea și apărarea
asupra avutului,
venitului, dărilor, cheltuelilor, lucrărilor, alcătuirilor.
și a tuturor drepturilor
sătești. Să nu mai fie ca până acum, că noi vornicii
şi paznicii aleși de
sat i-am avut, dar nici într'o seamă nu au fost;
că cutii sătești încă am
avut, bani am tot dat, ar fi să fie mii de mii
de lei, dar cutiile au
fost ca şi sparte, cum puneam, se şi strecură munca noastră,
Dumnezeu știe
pe a; cui- mână intră; pentru: sate nici şcoală, nici
vreo, altă îmbunătăţire
nu sa făcut. Apoi suspinul, durerea noastră de toate
zilele, dorinţa, cea,
mai mare, pentru care no rugăm zi și noapte lui Dumneze
u. să se îndure,
este ciiderea hoierescului ; de accea vrem să răscumpărăm
boiereseul și toate
acelea, cu cari suntem împovăraţi către boierii de moșii.
Vroim să scăpăm,
vroim să. ne răscumpărăm, să nu mai fim ai nimănui, să
[im numai ai țărei,
şi să avem şi noi 0. ţară; am Îngenunchiat, am imbrâncit
cu toții;. cum

suntem, nu o mai putem duce îndelune.
Nu voim să jignim drepturile ni-

mănui, dar nici al nostru să nu se întunece.
aa
«Din bunişi străbuni, noi am avut dreptul de a ne lucră
pământul trebuitor pentru hrana noastră și a vitelor noastre, fără si
ne poată niminea
alungă de pe dânsul. "Toate uricele țărei, toate aşezămintele
vechi și nouă ne
sfinţesc acest drept, precum şi acela, de a se da copiilor
noștri pământuri
până la acoperirea a două treimi din moși;. eiar. până
la, Regulament aveam
dreptul de:a lucră cât vom puteă.. De asemenea, . boierii
de moșii au avut

dreptul a ne cere boieresc. . |

„_«Să fie deci o Adunare

:

ae

|

i

obştească, unde să: avem Și noi oamenii noștri ;

să se cearnă și:să se desbată drepturile boierilor şi drepturi
le noastre, şi
ceeace o țară ra găsi că-suntem datori cu sudorile noastre,
vom plăti;că
omul ca să scape de. robie şi: să fie stăplaân;
casa, vatra și ogorul. său,
cu, tragere:de inimă ra lueră și se va răscumpără...
:
e
„ “lată, plecatele noastre .rugăminţi şi „cereri. Noi rugăm
ca, marea Adunare

a. țărei.să iea aminte la durerile

noastre, și la sfânta dreptate

să desbată

. întru înţelepciunea sa ce este sau.ce nu est
cu e
cale, și socotința să 0 tri-
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meată, pe lângă cererile -noastre, la cei șepte “trimi
şi adunaţi în București,

cari înfăţoșează chipul celor şepte Puteri.

:“

a

ae

«lară pe aceste Prea Inalte feţe le rugăm, că ajung
ând glasul nostru la
auzul lor,'s

ă nu-și întoarcă urechea dela plângerile și: cereri
le noastre a, douăsprezece. sute de mii de suflete, ci să le pue la
picioarele Impărăteștilor
Lor Măriri, căci mântuirea noastră, după: Dumn
ezeu, dela sfatul Puterilor

o așteptăm, Ele au luat și ţin sorții României în putern
ica lor mână, numai
ci pot împlini măreața faptă de a scoate un popor
din mormântul în care

a zăcut până acum. Biruinţele cele mari câștigate
se vor șterge de

pe stâlpii
cei înalţi. pe cari sunt scrise, pietrele se vor prefac
e iarăș în nisip; dar În-

vicrea României,

săpată

adânc: în

inimile - tuturor

Românilor,

trecând din
strănepoți în strănepoţi, vor 'binecuvântă -timpurilor
' viitoare numele întemeiet

orilor unui popor.»
Da
i
Aa
Pa
Taşi, 26 Octomvrie.:
: (Subserişi) Ioan Roată, Simion Stanciu,
Răducanu Sava, Dănilă Bălan,
Constantin Ostahi, “Toader sin Pavel, lon a Babei,
Dumitru
Savin, Pandelachi Croitoriu, 'Timoteiu Sacalov, Ioniţă
Olariu,
„Vasile Balaiş, Ioan: Lovărdă, loan Roşca, Vasile
Stan.

D-lui. C. Hurmuzachi
proprietarilor

mari :

coteşte încheierea majorităţii Comitetului
,

,

o

" «Comitetul proprietarilor”.
mâri, ascultând cu cea mai -măre luare aminte
propunerea ce deputaţii săteni au prezentat
Adunării generale în şedinţa
din 9 Noemv

rie, după o adâncă; deliberaţie sa încredinţat:

i

„&l. Că această propunere nu.s'a făcut în
Comitetul locuitorilor pontaşi,
nefiind nici protocolată de: secretarul Comite
tului, în contra, $$. 57 şi 58 ale
Reglementului Adunărei, și. că prin urmar
e această propunere nu se poate
consideră, decât ca scrisă :de. nişte persoane,
cari n'au avut alt scop decât a
turbur

ă, liniştea publică, folosindu-se de neștiința de
carie a deputaţilor săteni şi încercându-se a introduce principiile
unei teorii subversive, Şi a aţâţă

discordia și ura. între proprietari şi țărani,
după cum dovedeşte chiar anume
creata

terminologie de boieri de moșie, întrebuințată
în. tot cursul propunerei,
spre a evită; cuvântul
de propriotari ; terminologie -cu - atâta: mai
nefericită,
cu cât ea nu cuprinde!o :mare part din propri
etăţile locuite de țărani, şi
anume: toate proprietăţile clerului, ale proprietaril
or neboieriți și ale răzeşilor.
„.&2..Că prin urmare .nici stilul, nici tendinţele
comunistice, nici citata tânguire
nu se pot

impută deputaţilor săteni, cari”. se văd
subscrişi în ea, rămâind' răspunzători numai compuitorii' ei,
cari au abuzat de încrederea
lor,
„«3.

Că deși unele din tânguirile arătate prin'
citata propunere sunt:adevărateși drepte și prin urmare merită cea,
mai compătiinitoare luare aminte,

08?
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tot încă este mai bună, decât

aceea a locuitorilor din multe alte țări mai civilizate
şi mai bine organizate.

«4.Că cei mai mulţi din

proprietari

niciodată n'au

scăpat prilejurile ce

li. sau înfățișat pentru a scuti, după putință, pe locuito
rii aşezaţi pe moşiile
lor măcar de o parte din greutăţile ce evenimentele
politice și abuzurile adminisțratorilor impuneau țărei. .
«5. Că interesele proprietarilor de moșii au suferit
întrun grad mult mai

mare decât ucelea ale ţăranilor;

oştile străine numai transporturi
voiţi a da, totdeauna toate cele
bilelor şi - necontenitelor; armii,
și în anii 1828 și 1829 chiar și

căci pe când dela aceștia se cereă pentru

și lucru cu mânile, proprietarii au fost ne=
trebuincioase pentru îndestularea nenumerapâne, fân, lemne, paie, băuturi, cvartiruri,
care şi vite de transport; de multe ori a și

cumpără pâne. nu numai pentru oștile străine,

ci: şi : pentru

țăranii așezați

pe moșiile lor, spre întâmpinarea, nevoii lor în
timp de lipsă, provenită
din secetă sau din stricăciunile lăcustelor ; lăsând
a, zice că cea. mai: mare
parte din -proprietari totdeauna au ajutat pe sătenii
lor, când cu bani pentru
plata birului, pentru cumpărăturide vite şi pentru
împlinirea altor Nevoi,
când cu lemne pentru case, şuri, garduri, unelte
plugărești ș. c; 1.
E,
«6. Că trista stare a locuitorilor, deși exagerată în
tânguirile de faţă, privește mai mult pe guvernele ce am uvut, cari singure sunt
răspunzătoare .
- pentru abuzurile descrise, şi. prin urmare depart
e de a se puteă impută
proprietarilor, este numai o: urmare neapărată a
necontenitelor răsboaie,

ocupaţii militare și schimbări de Domnii și dregătorii
; cu un cuvânt numai

o neapărată urmare a lipsei de stabilitate, la 'care
Principatele: au fost: con-

damnate în șir de mai bine de. 150 ani.

|

ai

; «1. Că tocmai această tristă stare a - locuitorilor::ne-a,
îndemnat “a căută

dorita vindecare, scăpare: şi mântuire în Unirea Princi
patelor într'un singur
Ștat, cu prinț străin și moştenirea tronului,
a
«8, Că fără a așteptă propunerile. sătenilor, clasele : privile
giate, dintre
cari şi aceeaa, proprietarilor mari, în ședința de 29 Octomv
rie, de bunăvoie
„au proclamat în unanimitate și cu aclamaţie: .
A
i
2 '«l. Desființarea tuturor privilegiilor,
. «IL. Egalitatea tuturor înaintea legii,
.
|
i

„ «IIL. Aşezarea. dreaptă şi generală a contribuţiilor -în propo
rţie:cu averea
fiecăruia, fără deosebire,
.
n
«IV. Supunerea, tuturor la, conscripția militară, .

«V. Accesibilitatea funcţiilor Statului pentru toți Români
i.
Şi
„ «Și prin urmare au contribuit la, înlăturarea celor. mai
„multe motive:de

tânguire, din partea, deputaţilor. săteni, tânguiri cari
Analele A. R.—Tom,

sau înfăţoşat

Adunărei
pg
iad

XXXIIL.— Memoriile Sec. Istorice,

1
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038.

ad-hoc la 9 Noemvrie, așă .dar -12 'zile după proclamaremai
a sus număra=
telor principii. ! *
a
ae
o
«9. Că arătarea propuitorilor, cum că boierescul din vechi
mea fost G' și

apoi 12 zile, este contrariu adevărului, căci istoria din
contră ne încredințează, :
«a) Că cea mai! mare parte din ţăranii Moldovei
au fost vecini ;

«b). Că toţi vecinii

fără deosebire de origine lucrau fără măsură sau

mărginire în folosul” stăpânilor săi, .dela a cărora,
singură vroinţă atârnă
numărul zilelor de lucru, precum se dovedeşte din
«Descrierea Moldovei»

a lui Cantemir, filele 244, 252;

Ia

a

-„«€) Că primirea unui ţăran fugit 'dela stăpânul său

|

eră oprită, după cum

se dovedeşte prin Pravila lui Vasile Vodă din. 1646, fila 3,
legea 18, care
zice : «Când va fugi ţăranul dela: locul şi dela stăpânul său,
nimenea nicăeri
«să nu-l primească, iar deiva. călca Pravila aceasta, să plăteas
că. la Domnie:
«12 litre de argint.și 24. de' litre boiarinului celuaia
cui va fi ţăranul, și în«tm acest chip să aibă îndemânare dela Domnie, ca să întoarcă
țăranul să-l ducă

" «de unde a fost, iar.ci să rămâie cu toată paguba
și cheltucala»;
SE
: «d) Că la 6 Aprilio: 1749 clasele privilegiate, clerul
şi boierimea, de bună
voie au desființat, vecinătatea, și tristele ei. privilegii,
declarând întrun glas,
că. vecinii nu 'mai sunt tobi, căci vecinul: însemnează sătean
ul megicș. fără
de moșie, şi au hotărit ca oamenii să nu se vânză,
când s'ar vinde moșia,

şi ca nişte săteni ai satelor în. sat să rămâie, făcând slujba,
obicinuită, însă şi
șlujba să se facă cu: nart 24 de zile:de om întrun an și
la ce. lucru se va,

pune,

şi dijmă să dea 'de pe moșie;

|

„„«e) Că Domnul Grigorie Alexandru Ghica Voevod,
din îndemnul necontenitelor jalobe ce-i veniau atât dela locuitorii țărei ce
șed pe moșii boierești, mânăstireşști şi răzășești; asupra stăpânilor acestor
moșii, cât şi. dela
"însuși
aceștia asupra, locuitorilor.ce şed pe moșiile

lor, prin

Hrisovul său

din 1 Ianuarie 1766 a redus zilele” boicrescului dela 24la 12' zile,
însă cu
determinarea lucrului” fiecărei 'zile; și totodată întărind dreptul
stăpânilor

de moșii de a luă dijmă

din

toate productele, precum

și

dreptul MON0po-

lului vânzării băuturilor, a încuviințat și regularea relaţiilor
'dintre proprie-.

tarii de moșie și țărani prin învoeli, legiuind «ca sătenii cari
vor face toomeală
«pentru lueru cu stăpânul moșiei, după zapisul cel de tocmea
lă să urmeze»;

«f). Că Domnul Grigorie Ghică, prin Hrisovul său. din 30 Septem
vrie 1777,
a mai Îndatorit pe țărani a da stăpânilor de moșii -câte două. clăci
pe an,
a întocmi iazurile și acareturilă acestora şi morile, a face câte
o podvoadă

şi a cără și câte două care do lomne;
“«9) Că

Regulamentul

Organic,

i

Cap. II, Secţia VII,

a

Art. 118, 132, a în-

datorit pe locuitorii săteni a lucră pentru proprietarii de moșii
în curgerea
unui an 12 zile după vechiul obiceiu (determinând totodată, şi
măsura lucrului
;

.
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“pentru fiecare :zi), a, da 'dijmă din' toate productele, a, face :câte două
podvezi
în depărtare de 1 până la 8 ceasuri, a cără câte două 'care
“de” lemne
la curtea proprietarului şi a lucră câte 4 zile la reparaţiile acaret
urilor
de
pe moșie.- Tot Regl. Org., Art. 129, a întărit și dreptul exeluziv
al proprietarilor de a, vinde pe moșiile lor tot felul de băuturi;
-

"«h) Că așezământul publicat

în anul "1851, desfiinţând fără despăgubire

dijma cuvenită proprietarilor dela. locuitori, desfiinţând și îndator
irea aces=.
tora de'a face coșerele pentru conservarea păpuşoilor propriet
arului şi mai
dosfiinţând și îndatorirea țăranilor fără boi sau cai de a lueră,
4 zile: la reparațiile acareturilor proprietarilor, în locul transporturilor prescris
e de Regl.
Org., a sporit cu 20 de prăjini și imașul cuvenit locuitorilor, și prin urmare
departe de ale îmmulţi îndatoririle, le-a adus un simţitor folos ;
E
„«î) Că toate așezămintele prin cari s'au regulat relaţiile dintre proprieta
rii.
de moșii şi locuitorii așezați pe ele, începând dela memorabilul
act. al desfiinţării vecinătăţii până la așezământul de astăziau
, hotărît nu numai zilele
ce” ţăranii “aveau a lucră în folosul proprietarilor, ci şi măsura, lucrului.
fie-.
cărei zile; do vreme ce Așezământul de astăzi, :legiuind .cătimea
lucrului, a
determinat-o nu prin număr. de zile, ci numai prin măsura obişnuit
ă; în
țar
— falcea
ă
și părţile ci, — făcând o singură excepţie pentru lucrul repa-

taţiilor acareturilor, pentru care s'au legiuit 4: zile proaste ; şi că prin urmare

compuitorii tânguirii: sătenilor nu cunosc Așezământul de astăzi,
dacă zic că
acum sunt 12 zile de pont, şi ziua cât luna.
|
|
ME
- «10. Că țăranii din Moldova. nu sunt legaţi de brazdă.
(glebae adseripti),
ci din contra, oameni liberi, cari iau voie de a se mută
unde le place, a-şi
schimbă, starea după a lor bună plăcere, a întreprinde tot
felul de meserii.
şi. speculaţii,
cu: uh cuvânt nu sint aceea ce în alte ţări erau oamenii.ce se

numiău Serfs, Leibeigene; şi prin urmare nici sunt supuși la vreună
din în-.
datoririle şi prestațiile 'ce erau impuse 'acestei clase de oameni.
. -.-;
«11. Că nu este de 'mirare cum că înainte de Regulament 'săteanu
l aveă
putinţa de a exploată în folosul său moșia proprietarului înte'o
întindere mai:

mare decât acum:

a

-

i

«+ Pentrucă atuncea “el eră, însărcinat, pe lângă munca,
pomenită. mai
sus, încă cu o mulţime de alte dări în natură, cari prin Regulam
entul' Or-:
ganic sau oborit; şi: :
E
ia
«2. Pentrucă âtuncea ţara, fiind. mult mai mare! și populaţia
mult măi:

mică decât astăzi, proprietarii, spre a puteă

trage măcar uri mic folos din:

întinsele
lor câmpii, cari din lipsa braţelor sau a .capitalurilor nu le:pute
au

lucră, încuviinţau cu plăcer
. exploatae
rea, lor ori! și cui. se: îndatoră a-i da
măcar dijmă din productele făcute - pe ele, așă dar nu numai
ţăranilor săi,
ci-și proprietarilor şi, țăranilor.din împrejur, ba. chiar şi străinilo
r din locuri.
*
fi
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depărtate, cari se supuneau acestei „condiţii. Astăzi însă, când populaţia, s'a
îmmulţit și în toate zilele creşte prin necontenite imigrări, chiar și din
țările megieşite, unde ţăranii sunt împroprietăriți, astăzi când o mare parte
din câmpiile. odată sterpe ăle poprictarilori s'au pus la dispoziţia nouălor
generaţii ale populațiilor sătești; astăzi” când în urma repedei desvol
tări:a

comerțului, agricultură

a. luat 0: întindere așă de mare, -încât puţine

moşii

de câmp mai au încă locuri pentru creșterea, vitelor, prin care Moldova
odată:
îşi făcuse 'un deosebit renume, astăzi când preţurile pământului s'au
suit
la un grad proporţionat cu acea desvoltare: când de altă parte preţul
lucrului)
din cauza îmmulţirii braţelor şi a înlocuirii lor prin mai multe mașine,
n'a
putut creşte întru acceâș proporție, Reglem. Org. și Așezământul
de . faţă:
au trebuit să 'puie și au și.pus 'în proporţie mai potrivită anuala,
valoare a,

pământului, ce proprietarul: dă ţăranului cu lucrul ce acesta dă
cclui întâiu,

«12. Că aurul și argintul:ce iitră în ţară provine
nu numai din sudoarea

tânguitorilor, -ci în mare parte şi din. însemnătoarele capitalu
ri întrebuiriţate
de. proprietari în cumpărături!de vite şi unelte de agricul
tură, în năirire
de argaţi și dc lucrători, atât dintre propriii lor săteni, cât
și din sate străine

şi din locuri depărtate, ba chiar şi din alte țări, precum. din
Bucovina,
Ga-

liţia şi: Transilvania,
,
a
te
a
E
:
«13. Că: dacă sătenii n'au fost! chemaţi la facerea legilor atingii
toure de ei,
nici: proprietarii nu s'ati: chemat la' facerea legiuirei, prin
care S'au desființat:

fără despăgubire mai multe folosuri ce: ei âveau dela

țăranii lor, iar mai ales-

dijma; care câ, o 'parte a răsplătirii cuvenite proprietarilor
pentru exploata
rea pământului lor de .către ţărani, ca un drept civil, în toate
țările luminate:

sa desființat numai: prin răscurpărare, î
«14, Că regularea, relaţiilor dintre proprietari

numai

n'a fost oprită de legi, precum

.
at
şi..țărani prin învoeli. nu:

dovedește chiar. hrisov
lui' Grigori
ul e

A. Ghica din.1 lanuarie- 1766, Art, 15; ci. a fost chiar scopul
'Reg.. Org,
Art. 118, lit. E, şi al Aşezământului din 1851, Art. 4, prin care
anume:se
zice «că aceste așezăminte vor sorvi de bază până ce năiinirile
d6-păinânt
se vor putei face prin alcătuiri de bună voie, lăsând a zice
că atât înainte

de promulgarea Regl.. Org.; cât și după ca, aceâstă măsură în
niulte locuri

sa și pus în lucrare.

«15.

Că Regl. Org.,

:

;.„

Art.

123,

:

iu

,

DRE

şi Aşezământul din .1851, Art.:'16, le-

Siuind ca la, satele acele,:unde moşia este strâmtă, proprietarii
să dea 10cuitorilor :/;, n'au întins această dispoziţie asupra înţregul
' moșiei,:
ui după

cum, În: contra ădevărului, arată compuitorii. tânguirii sătenilori; ci din
contra!

anume

au-adăugit : că: împărţirea 'aceasta ăre:a se face numaj .pentru
locul

de. hrană, -adecă imașul, fânaţul și locul:de arătură, lăsând a
zice că mă-

sura :ăceasta este uimai.o 'excepţie! pentru moșiile strâmte, -şi prin
urmare;
f
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nu se poate generaliză și întinde asupra tuturor
moșiilor, și tot Art. 193 din:
Regi. Org.,:și Art. 17al Așezământului din:1851,
legiuină : că,. dacă prin
această: măsuri: numărul total al locuitorilor nu
sar „putea îndestulăcu
locul întreg ce este hotărît prin Așezământ, atunce
a numărul de. prisos al
locuitorilor.să aibă voie de a se: mută aiurea sau
de, a se alcătui prin bună,
toemeală cu proprietarul.—
Și: dar Comitetul proprietarilor mari se rostește

asupra dorințelor din citata propunere
Chip:

a. locuitorilor pontași .în' următorul

ii

Si

Cu

> «I. Dorinţa ca în viitor şi săteanul
să. fie pus în rândul oamenilor și desfiinţarea, bătăi : corespunde
.lă votul Adunării, care a proclamat. egalitatea
înaintea legii și instrucțiă. publică; gratuită și obligatoare.
: pentru” toate 'ora=
șele şi. satele ;. urmând .neapărat:'după acest vot;ca
Adunarea viitoara să 're-

formieze între altele și legislaţia criminală, care, bazată,
pe deosebirâa ela
selor și. plină de defectuozităţi monstruoase, nu mai
răspunde cererilor secolului de faţă,

a
i
„„«2. Dorinţa de a se obori în viitor beilicurile,
havalelele și birul pe cap.
este îndest
1

ulată prin votul Adunării din 29 :Octomvrie despre

desființarea
privilegiilor de clase, egalitatea, înaintea legii,
aşezarea, dreaptă.a' contribuțiilor, ş..e. 1.
E
E
;
«3. Dorinţa de a aveă prin sate dregătorii ales
:e
din chiar: sânul. lor, fiind:

morală și. chiar țintito

are :către buna rândueală, merită a sc-luă în consid
eraţie, rămâin
ca viitoa
d.
rea Obștească Adunare, având totodată
în
vederă
şi:
anexa. R., Art.

XXXV și XXXVI din Regulament, să. legiue
ască modul și întinderea, aplicației ei, potrivit cu interesele
şi gradul culturii treptei . locui-:
torilor săteni. . n
mc
Se aa
pr

«4. Dorinţa căderii boierescului (adică a Așezăm
ântului), :rostită ' de către:
deputaţii săteni,

este o măsură dorită şi de proprietarii îndrituiţi:

a) pentrucă Yacest “lucru cate; după .Regl. Org. și. după
Așezământul din 1851,
trebue să fie o dreaptă răsplătire a valorii anuale
a pământuluice proprie-'
tarii:
dau locuitori
spre: lor
hrână, nu mai" împlineşte

această condiţie, astăzi

când

de o parte

preţul

şi. nici poate implini

pământului s'a suit aşă de:

mult, iar de:altă. parte câtimea.. licrului cuvenit
proprietarilor â rămas ni&variabilă, așă dar. nu.mai este. o dreaptă răsplătire
a valorii pământului
dat:

spre hrană;și 5). pentrucă în faţa tendințelor ostile princi
piului proprietăţii; care:
se manifestează
sub auspiciile: unor 'reformatori neîndrituiţi, - proprietar
ii
nu
mai pot urmă Așezământului, spre a.scăpă proprietăţile
lor de aplicarea unor:
utopii condarhnate: de toată: lumea; după cum. dovedeşte
: expresia, de -ciiis«cumpărarea, boierescului», expresie -care este o sofism
ă comunistă

şi câre în“
alte. cuvinte zice: : Împroprietărirea. universală fără cumpă
rarea și plata pământului, pe :cării compuitorii propunerii locuitorilor îl
înţeleg . proprietate :
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este aerul şi soarele. De vreme
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ce .boierescul nu

este un. drit feudal, nu este un privilegiu deșert al boieriei, nu .este o rămășiţă a, vecinătăţii, câre în Moldova s'a desființat încă din anul 1749, ci

după cum: mai sus s'a zis, este: numai un: echivalont: al întrebuințări pământului ce locuilorii primesc spre a lor hrană dela proprietari, este preţul
anual al posesici plătit în lucru proprietarilornu
, numai boierilor, ci şi.mâ-

năstiril
şi: proprieta
or.
rilor neboieriți.

E

«5. Dorinţa, de a-și lucră pământul trebuitor pentru hrana lor, fără: să-i.
poată alungă de pe dânsele, cu adăugirea de a:'se da şi: copiilor lor pământuri până; la acoperirea a două 'treimi din moşie, fiind ţintirea cea mai vederată de a: lovi proprietatea, Comitetul proprietarilor mari răspunde:
«a).Că pământul ce locuitorii primesc spre exploatare, cu îndatorire de a

“răsplăti prin lucru învoirea îmbunătăţiri
lui,
i este un "pământ

necontestabil

al proprietarilor, câștigat prin titluri legale, prin titluri. recunoscute de toate
legislaţiile lumii și de a noastră în deosebi, precum moștenire, împărțeli,
hotărîri judecătorești, danii, schimburi, cumpărături, toate întărite de Domni

prin hrisoave mărturisiteși adeverite prin pacinică şi nestrămutată stăpânire
în şir: de mai multe sute. de ani;
a
A

«0) Că proprietatea, stăpânilor de moșii se întinde asupra întregului „trup,

de moşdupă
ie,
.cum 'se dovedește:.
|
Rate
- «], Prin miiși iar mii de vânzări și cumpărături, cari toate cuprind nu
numai pământul rezervat, spre întrebuințarea proprietarilor de: moșii, ci şi
pământul care se dă locuitorilor: spre exploatare și : care, întocmai. ca acel:

dintâiu, se .plăteşte:'de către cumpărători cu acelaș preţ.
a
«II. Prin mii de cumpărături dela răzeşi, cari astăzi sunt țărani pe pământul vândut de ei.
a
ei
a
„ «III. Prin zilnica doture a însurăţeilor şi a băjenarilor veniţi din alte țări
cu pământ, care totdea
s'a întrebuin
una,
țat, numai de ctre proprietarii întregei moşii. -:
a
E

A

" «IV. Prin mii şi iar mii de ipoteci, cari se întind asupra, întregului trup:

de moșie.

.

EI

ă

ta

.«YV, Prin legiuirilo -ărei, Hrisovul 'lui GrigorieA. Ghica din. 1 Ianuarie

1766; Regulamentul Organie şi Aşozământul de. astăzi,. cari regulând. relațiilo, dintre “proprietari și locuitorii așezați pe moșiile acestora, n'au lăsat
nici:

o; umbră de îndocală; cum et și pământul dat locuitorilor spre hrană este
o.

proprietate 'necontestabilă a stăpânului moşiei, ; -. .:
a
„&VI., Tot prin Regulamentul, Organic: şi. Așezământul' din 1851, Art.
..,,:
care. dă voie proprietarilor de a depărtă de pe: moșiile lor: pe
țăranii răs--

vrătitori; în care caz pământul ce

acesta. a avut

spre

hrană: intră iară în

nemijlocită şi nemărginită: dispoziţie a. proprietaruluide moşie,
fără altă. des-.

.
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păgubire.a depărtătului 'decât numai pentru sadurilo (pomi), co
ar.fi având
pe locul proprietarului.
|
ca
«VII. Tot prin Regulamentul Organic, Art. 123 v.. 121, după care
învoind
locuitorilor strămutarea de pe o moşie pe alta, nu numai nu le încuvii
nţează

cea mai mică despăgubire pentru pământul ce l-au avut spre
hrană dela,
proprietar, ci din. contra lămurit legiuește că casa, toate 'saduril
e 'şi alte

locuri ce: țăranul le-ar fi adus în stare: lucrătoare

mută, vor rămâncă

pe moșia, de pe care-'se

în folosul proprietarului fără despăgubire, care negreșit

sar fi încuviințat, dacă țăranular fi avut măcar o umbră de proprietate,
: :

«VIII. Şi prin legiuirile Principatului Valahiei şi ale Basarabiei,
cari: recunosc stăpânilor, de moşii dritul de proprietari ncîngrădiţi, iar ţăranil
or

așezați pe ele numai dritul de chiriaş, posesor. , . .:
e:
- «IX. Prin -t6ate actele judecătorești, cari constateazi că în procesele, că-

rora au fost expuse moșiile proprietarilor, din” partea, proprietarilor
megieși
sau din .partea altor reclamanți, ţăranii aşezaţi pe acele moşii nicioda
tă
n'au făcut parte, nici în procesuri, nici. la urmările lor, căci țăranii:
n'au
avut. niciodată dreptul de a:înstrăină pământul primit dela propr
ietarii
de
moşii spre hrană, ași, dar hiciodată n'au. putut să-l treacă
nici către urmaşii
lor, nici către străini, nici cu titlu de moștenire, nici cu
titlu do vânzare sau
schimb.
i
a
i,
,
«Prin urmare țăranii pot dar câștigă proprietatea ;:numai.
prin bună Înţe-

legere cu proprietarii, pe ale cărora moșii locuese, urmând, exempl
ul ţtiranilor din. Basarabia, 'cari au cumpătat dsla proprietarii lor.:moşii
întregi,
așă dar şi pământul ce-l aveau ei pentru hrana lor, din cari
moşii unele,
şi anume moșiile Tomaiul și Mingirul din ţinutul Cahulului, amândo
uă câte
de 4.000 desetini, astăzi fac parte din: Moldova. .:
ae
» «O asemenea împroprietărire de bună voie, pe care nimenca nu o
împiedică,
ci dimpotrivă toți doresc a, se întinde la câţi star puteă mai
mulţi, lesne
Sar introduce în. Principate, atuncea când instituţiile bine întoemi
ţe ale țărei
şi înlăturarea abuzurilor

deasupra, locuitorilor 'vor fi cu sinceritate :puse

lucrare:de. către un: Guvern

stabil și nepărtinitor;: şi numai

în

o proprietate

câștigată cu acest chip poate asigură fericirea câştigătorilor
'ci,. pentrucă
ştiind-o câștigată prin: munca şi hărnicia lui, se. lipește către
dânsa cu toată
dragostea, :şi ştiind-o câștigată prin drumul legal,se face .un
om de. ordin
și adevărat apărător al legalităţii şi al instituţiilor patrioi sale,
iar orice alte
măsuri impuse: și: pripite nu pot aduce decât răsturnarea temelii
lor celor
mai. principale ale societăţii
și. totodată
: căderea agriculturii,
cc
.
„eDeri: .:
.
2
Da
i.
5. «Îl. Luând în privire că țăranii din Moldova nu sunt nici vecini, nici
legaţi
de brazdă, ba nici măcar supuși ai proprietarilor, precum erau ţăranii
din
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Austria și Germania chiar. și până în'zilele
oameni liberi;
|

i
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noastre, ci” din -contră
.
..
SNd

sunt

; „2, Luând. în privir
că, e.
după 'cuni mai sis s'a lămurit, lucrul ce ţăranii

fac proprietarilor nu este un atribut al boierie
i, nu esteun serviciu -perso=
nal, care-și deduce originea diri privilegiile răsufla
te ale foudalităţii, nu este
aceea ce în alte ţări se numiă corvce, ci .din
contra este numai: o răsplătire

a întrebuințării pământului ce. țăranii primesc dela
proprietari,: pe ale cărora moșii locuesc, o îndatorire -bazată. pe» un:
contract bilateral,. a căruia
continuare sau.'curmare atârnă numai dela învoirea ambelo
r părţi ; :
«3, Luând

în privire. că țărani
au dreptu
il

şi ptin urmare de a se liberă 'de îndatoririle

de a sa strămută uride .vor voi,

lor către „Proprietari

pentru
pământul de hrană ce-l primesc dela aceştia.
.. :
E
a
«4. Luând în privire că pământul exploatat
de
țărani . în folosul 'loi este

o proprietate necontestabilă a iecinilor stăpâni de moșii
;:-.
ie
> «5. Luând în privire că drepturile proprietăţii sunt
garantate prin Art. 70
din Regula
mentul -- Organic

, Cap. III,: Secţia 1, prin uumătoarele cuvinte
:
«că conform cu vechile” așezăminte ale ţărei,. dreptur
ile. proprietăţii vor fi
«păstrate
în veci nerășluite, întru, toată u lor întindere, fără
a fi supuse decât

«numai la sloboda, întrebuinţăre'şi voință a propristarilor
»;-.
«6, Luând în privire că și Adunarea ad-hoc a Moldovei

unahimitate respectul

proprietăţii ca.una din

ie
a pr6elamat în

bazele” fundamentale

ale. vii-

toarei' organizaţii.-.. -- ..
a
a
a
«7, Luând. în privire €ă după toate legislaţiile. din lume
și după Ş. -162
din Codica civilă a Moldovei, dreptul proprietăţii este putere
a de'a dispune
de ființa şi de .rodurile lucrului său, după a sa voinţă și
plăcore, depărtând

din această pe oricine altul, și prin urmare că 'corere
a deputaţilor săteni de
a răscumpără boierescul, sau cu alte cuvinte dă a da
proprietarilor bani:în

locul lucrului cuve
lor ni
“în .natură
t , cuprinde în sine:0 vederată jignire 'a
dreptului proprietăţii; căciea ţinteşte a: mărgini libertătea;:
dispoziţiei, care
este o condiţie esenţială adreptului proprietăţii ; .
a
«8, Luând în “privire că: în faţa, acestor Înconjurări, numai!
acea regulare
a relaţiilor dintre proprietari și: țărani poate fi dreaptăși împăcă
interesele
ambelor părţi, care ar aveă de bază alcătuirea de bună voie,
prin care ţăranii pot năimi sau cumpără de voie pământul : dela proprie
tari ;
i.
«9. Luând în privire că măsura, aceasta, a căreia drepta
te şi folosință s'a

prevăzut atât de hrisovul Domnului -Grigorie A. Ghica
din. 1 Ianuarie 1766,
cât şi de Regulamentul Organic, do. Așezământul
din 1851, astăzi lucrător,

şi de Protocolul Conferinţelor ministeriale din Constantinop
ole din 11. Fevruarie '1856, este și aplicată în acest Principat, unde pe la
unele din moșii
.

-

.

.
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țăranii lucrează după înroeli, iar pe la altele sunt învoiţi băneşte pentru
pământul ce primesc dela proprietari;
„10. Luând în privire că aplicația acestei măsuri: n'a avut până acum o
întindere mai mare, numai pentrucă strămutarea locuitorilor de pe o moșie
pe alta a fost îngreuiată

prin.

mai

multe

condiţii, iar proprietarii, liniștiți

prin Îngreuiaroa străniutării, n'aveau nici un îndemn nevoitor.a regulă prin
învoeală, relaţiile lor 'cu țăranii aşezaţi pe moșiile lor;
:
..:
,
> «ll. Luând în privire .că numai prin alcătuire de bună voie sar puteă
înlătură dispropoiţia împoporării şi a prețurilor ce există: între unele din
ţinuturile de sus. şi.acele do jos;
i
» «12. Luând 'în privire că 'regularea relaţiilor dintro proprictari. şi, țărani
prin alcătuiri de bună: voie esto o măsură corută şi de, economia politică;
care proclamă libertatea concurenței și a transacţiilor ca o dogmă funda-.
mentală. și încuviinţează întrevenirea guvernului numai atuncea - când cercările regulărei prin: alcătuiri. de bună voie .n'ar răspunde la scopul dorit,
sau când mijloacele private .n'ar fi de ajuns spre a-l realiză;
«13, Luând în privire că modificarea relaţiilor de. astăzi, „fiind în stare
dă a exersă cea mai "mare înrâurire” asupra agriculturii, caro este izvorul do
căpetenie al averei” naţionale,: cere cea mai mare luare aminte și cele mai
pătrunzătoare studii, chibzuire şi pregătire, fără care cele mai binevoitoare,
cele mai flantropice intenţii, departe de a asigură doritul rezultat, ar produce numai -turburări, sdruncinări și ncapărată ! decădere a agriculturii și
prin urmare şi a comerţului ;pi
DI
cl Luând în. privire „că reforma sistomului de astăzi prespune existența,
unui guvern: stabil işi tare, unui guvorn înzestrat cu toate mijloacele intelectuale, morale şi -matelial& spre .a puteă pune în lucrare cu 'toati nepărtinirea, perseverenţa,

autoritatea

şi

înțelepciunea,

cestii atât de vitale; unei cestii dela care

cerute

atârnă

de

existența

mărimea: unei.

celei

mai

nu,

meroase populaţii a ţărei, bunăstarea tuturor claselor societăţii, liniștea obştească şi ferirea ţărei de. tristele urmări ale precipitării sau ale patimlior
cari sc pun. în mișcare :
«15. Luând în privire că şi interesul proprictârilor ceree distințarea Mo-

dului de astăzi al relațiilor dintre ei şi ţărani;
n
:
,
«16, Luând în privire că dreptatea 'cere ca, această măsură să nu fo vă-

tămătoare nici

pentru

proprietari,

nici pentru

ţărani, a cărora

bunăstare a

fost şi trebue să fie. obiectul deosebitei îngrijiri, nu numai. din partea. Gu-

vernului, i și din partea înșiși proprietarilor, cari .nu.pot necunoaște folosința acestei numeroase clase a Statului. şi prin urmare. doresc din toată

inima îmbunătăţirea soartei lor ; :
>
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«Comitetul proprietarilor mari doreşte dar, ca la viitoarea
organizăţie să
se iea de bază următoarele principii:: -.
LL
i

«I. Modul de astăzi al răsplătirei pământului prin lucru să fie
cu totul
desființat.
<IL. Adunarea legiuitoare, în cea întâie a ci sesic,
să hotărască un
termin în care relaţiile dintre proprietarii de moșii și
țăranii lucrători
de pământ așezați pe ele să se reguleze prin alcătuir
i de bună voie.
«III. Adunarea legiuitoare să facă o lege, căreia vor
fi supuși acei din
proprietari și ţărani, cari nu s*ar fi folosit de terminu
l publicat pentru
regularea, relaţiilor reciproce prin alcătuiri de bună
yoe.
a

«IV, Legea aceasta va, fi întemeiată pe principul respectului proprie
tăţii, și totodată va privi și la stabilirea și la. cliipul rieţuire
i locuitorilor săteni astăzi lucrători de pământ.»
(Subscri
și) 1. Docan, A. Botez-Forăscu, Gr. Balș, G. Sturdza,C. Sturdza,
A. Aslan, I. Pruncu, N. Catargiu, S. Miclescu,

Carp, L. Catargiu, Gr, Costachi. :

Sa

Gr. Suţu, N.

Ia

D-lui A. Teriachiu ceteşte socotința minorităţii acestui comitet:

«Asupra chestiei relaţiilor locuitorilor săteni.cu proprietarii,
subscrișii au
onoare a.face următoarea propunere :
«Luând în privire:
«1. Că propunerea locuitorilor săteni, elaborată afară din Comitetul lor,

în contra Art. 57, 85 şi 8Gale Regulamentului -Adunărei,

cuprinde, pe lângă

multe. suferințe; în. parte aduse prin năvălirile străine, în parte prin abuzurile provenite” din călcarea așezămintelor în fiinţă, și multe recrimi
naţii
neîntemeiate și tendinţe regretabile prin născocită titluire de boieri
de moșie
și prin cercările de a denatură caracterul relaţiilor existente între
locuitori

şi proprietari.
.
|
e
* «2, Că pe cât asemenea tendințe nu ne.pot da îngrijire pentru
proprietatea apărată în toată întregimea ci de legile țărei, consacrată
ca principul
conservării societăţilor moderne și întărită prin votul Adunăre
i din 18 Noem-

vrie, pe atât nu ne pot opri de a privi îmbunătăţirea stărei locuitor
ilor'ca o
condiţie a prosperității ţărei noastre ;
.
«3. Că contra unor. asemenea. tendințe, ce nu sar. fi cuvenit
a se rosti
nici ca ipoteză, totuș proprietarii, clasa cea mai însemnată a țărei,
clasa ce

a dat pururea : dovezi de inteligență și de generozitate,

și până astăzi s'a

pus în capul mișcărei 'naţionale, nu are nevoie a năzui la facte
istorice ca
să-și apere drepturile consfinţite prin legile ţărei și prin
mii de transacţii
și titluri legale; .
Sa
a

«Că

proprietarii, și locuitorii, aceste două elemente cari Jau scăpat
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cercătorii

de : sisteme,

sunt chemate, precum au împărţit multe greutăţi,
asemenea prin o bună
înțelegere a vindecă multe răni ale trecutului şi
a desvăli bogăţiile acestor

țări binecuvântate de: Dumnezeu ;

Si

i

«5. Că prin voturile Adunăroi din 29 Oct., douăspreze
ce zile înainte de
cetirea propunerei locuitorilor săteni în: Adunare, și din
18 Noemvrie, s'au
statornicit câtevă. principii, .cari vor contribui la îmbună
tăţirea, stărei locui-

torilor, rămâind a se încunună acele şi cu regularea

tereselor lor 'celor vitale;
«6. Că trebue a combină neputința în caro

sultativă, de a face legi într'o cestie care: pentru

să: facă obiectul unor

bine „cumpănită a in-

i
i
ne aflăm, ca Adunare

con-

noi mai ales sar cuveni

studii serioase;: căci chiar în alte staturi, unde: re-

formele n'au venit prin nici o impulsie a evenimentelor” din afară,
o asemenea reformă a trecut prin măsuri .transitorii fără ase pripi;:!
>
«7, Că o măsură silnică şi nechibzuită

poate

paraliză agricultura,
fără a

aduce o reală îmbunătăţire în starea "locuitorilor, precum aceas
taa urmat
în Bucovina, de unde sute do locuitori vin în Moldova spre: a-şi dobân
di

existenţa ;

.

a

«8. Că în această cestie mai' ci: osebire trebue a se luă dispozi
ţii uni„forme cu ţara soră, ca în: o cestie atât de strâns legată cu
agricultura;
singura ' industrie a Principatelor, şi cui bunăstarea și viitoru
l “majorităţii
poporului român;
:.|
DI
RE
-

„«9. Că năimirile prevăzute la Art. 118, lit. E, a Reg. Org, spre a fi apli-

cabile și neasupritoare, totuş ar cere, pe lângă stabilirea,
locuitorilor, și alte
diispoziţii de îngrijire a unui guvern naţional;
o.
"

«Luândîn sfârşit în privire:
n.
«10.. Că întemeierea, naţionalităţi române, fără, de care nu este
nici vieaţa

naţională, nici patria

şi puternică,

trebue

asigurată de învăluirile trecute, nici Unirea

să fie obiectul

stăruinţei. Guvernului:

viitoare ;
|
,
DI
«Subserișii - propun ca, la viitoarea organizaţie

toarele dorinţe :

«I. Desființarea

prosperă

şi a “Adunărei

ea
o
să se iea de bazi urmă-

a
răsplătirei

prin lucru a pământului

ce so

dă. locui-

torilor de către proprietari după așezămintele de astizi.
a
«II. Regularea, definitivă a relaţiilor dintre proprietâri şi locuit
ori şi

statornicirea, unor principii, cari,

fără a jigni drepturile : proprietarilor,

să împace și interesele locuitorilor.
«III. Adunarea legiuitoare

lege, căreia

a

LA

viitoare la cea întâie a ei sesie, ra:rotă o

vor fi supuși și locuitorii

și proprietarii

și care desvălind,
[i
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acele' principii, :va hotări această costie atât do imiportaită șiș do.
vitală
bentru Principatele. Unite. AFI
,
a
«
.
“Anul 1857, luna Decemvrio în u zile.

„Bubsorişi
r
|

i

p. “Miclescu, NL , ogălniceant,

A “Teriachiu, -M. Costachi,
„ gheni,. V, Sturdza,

D. Ralet, M.' Jora, N. Canaiio,

1.„Folea,

0.:„Rolla, P. Mavro-

D-lui. C. Nagra cetește o propunere subseiisă. de d- ui și
de d- lor

Răd: Sava, 1. Levărdă, I: Roată, V. Balais, Dăn. Bălan:

i

-. “Fiindcă înainte de toate. înjghebarea și trăinicia unui stat-nou
trcbuo. că
se razime: pe elemente puternice;.. . n
«Că, acele elemente trebue : și ele să-și tragă puterea lor din aşezări
cari

să corespundă la asemenea sf irșit

ș

a

i?

«Că unul, şi cel mai temelnie din acelo elemente la noi este
coat. poporului Tuerăitor. de pământ ;:
«Că acest popor este numai agricol „Și că printe însul s'a desvăli
t şi. are
a se; 'desrăli lucrul pământului — cel mai însemnat şi obștese i izvor de bogăţie

al ţărei aceșteia;
:
„2&Că ţara tuturora se alcătuoşte de părți din ea a; fiecăruia, cari la un
loc
aceste închiagă marele

total al patriei comune;

!«Că în marea; familie a. unei -naţii, partea
care pe toţi îi leagă

cu

patria

întreagă

..

.

;

-

fiecăruia de [ară este aceea

şi silnic

îi împinge

către apărarea,

întemeiarea și înflorirea ei — de vreme „ce bihele obștese.cuprin
de neapărat
în sine și binele fiecăruia. în parte ;
.
«Că pentru a conlueră cu durere și sfântă datorie la statornicirea, înflo:,
rirea, şi mai vârtos la, apărarea țărei, trebue ca elementul cel mai:
numeros

şi: temelnic-al acestei ţări să "fie strâns. „legat do: ca — încât pentru” a apără
covă, trebue să aibă și.covă de 'apărat;:
pa
poi pe asemenea cuvinte jos iscălitul propune;
a

«Improprietărirea locuitorilor săteni.
„«Fiindcă tot, odată proprietatea în toată lumea civilizată, ori “prin care
fază din învechime ca, ar fi trecut, este lucru caro mai mult: se :respectează
în societatea bine organizată şi mai “aprig se: închizășluește de către legi
;
«Că boierii proprietari, partea cea mai luminată, și atâtîn'timpii de
mai:
înainte, cât mai vârtos şi fără, tăgadă în timpii do faţă, au conluorat Ia
toate

co au'slujit a sprijini . drepturile țărei, rin Aturându-se, Spre. lauda: lor, . do.

nici un fel de jertfă pentru asemenea sfârșit;...« «Că boierii proprietari,” tocmai ca partea, cea mai luminată, vor r înțeleg
e

că îndatoririle fiecăruia către. țară atuncea leagă, mai tare și :sunt mai sfinte,
când şi din foloasele ei se îndulceşte fiecare ;

”
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„.„.«Că, boierii "proprietari, căpetenii ai țăroi, pentru
binele: obşiesc nu se! vor
da nici astă dată în lături de a-și aşeză țară,” încât
din. toate elemen

tele. ei
înfrăţite și: mulţumite să se .poată întru adovir întrup
ă o putornică patrie î
"tuturora ;.
a
4
„«Că boierii propriotari,. cu cunoștințele
.ce au şi în. înțeleapta lor prove=
dere politică, mai :mult decât orcino alţii se “vor pătrundo
de puterea lucrurilor, înaintea, cărora n'ai. încotro ce face— ce se chiam
ă utilitate publică.şi
nevoie de stat (raison d'Etat);
Că boierii proprietari, în mărinimia, lor, nu trebue să
se uite la nesocotitele și fără cumpăt cuvinte, al6 locuitorilor săteni
— ci desbrăcându-le de
neînţeleapta lor acrime, si vadă numai că dintre ele străba
te jalnicul strigăt,
al unei'clase desmoştenite;
e
«In. sfârşit, că la acești boieri proprietari, când sună astăzi
solemnul ceas
al reînvierii naţiei lor —- precum le .sunt titlurile, 16 -vorfi
şi inimile, nobile;
„„«Căci la. reforme mari pentru țara sa trebuc fapte și inimă
mare; !.

«Apoi pe asemenea cuvinte jos iscălitul propune:

„„«Că „boierii

proprietari 'să vândă pământuri

sii.

e

locuitorilor săteni, -

«Findcă pe de altă parte pământul României este mănos în
rodele sale,

încât “toţi locuitorii lui, ce se ţin de dânsul și se hrănesc din el, 'sunt'
cu

îmbelșugare îndestulaţi:şi cu cele de nevoie
și cu prisosuri;
Sai eaa
„„«Că braţul ţăranului este 'acela, de unde au decurs până
acum toate vislieriile ţărei aceşteia; .:
a
a,
«Pe. asemenea. cuvinte jos iscălitul propune::
ae
Sa
«1. Că pământurile de vândut

locuitorilor săteni să se. mărginească

măsurile pontului de astăzi, și numai la acela co lo âu,..
„42:

Că pământurile! odată

pentru

i.

totdeauna “vândute
: de boierii

în

pro-

prietari' locuitorilor “săteni, aceștia să le plătească înt
oem:: ai
după ade:
vărata lor valoare, potrivit cu calitatea, și localitatea - deoseb
itelor părți
ale tărei, „|

DDR

EI

î

a.

KE

ti

«Find _iarăș că prefaceri şi răsturnări
ale celor tredtite
de felul
. acesta în
pripă îndeplinindu-se;
atrag
-— adese după 6le sdruncinări vătămătoare. relațiilor sociale și mai als: negoţului şi agriculturei prin vreme
lnica conteniro
a deplinei lor. desvăliri;
INC
ci a
e
Sa
«Apoi pe asenienea și de pe urmă cuvinte jos iscălitul
propune:
«1. Că până a-şi închipui locuitorii .băneștile” mijlo
ace pentru: plata

pământarilor. de cumpărat

dela proprietari, ei. să urmeze stărei

lucru:

rilor de faţă, dacă nu se va: giăsi.vrenn
alt mijloe.:mai : potrivit:şi îndestu

lător pentru: ambe părţile cu 'a amândurora conglăsuire,
- «2, Că această vânzare de: pământuri; după 15 ani.
dela punerea ei în
Jucrare;'să rămâe numai facultațiră,
na

:
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«3. Că viitoarea” Adunare legiuitoare, în cea întâi a ei sesic,
să păşească la măsura așezării preţurilor. pământului, precum
sa mai zis, întoemai- cu 'adevărata

sa valoare

și potrivit cu calitatea și localitatea deo-

sebitelor părţi ale ţărei, având totodată și îngrijirea,
(ea din pildele ţărilor: invecinate povăţuindu-s
să hotăras
c).
că pentru temelniea lor dintâi
statorniciredupă
,. ce. cătime de timp, către cine și: cum să-și poată înstrăină locuitorii. săteni pământurile: cumpărate.» -.
i
i

o
Sprijinim această
i

„pu
î* (Subseris) 0, Negre. propunere: Răducanu Sava, Ioan: Levărdă, loan
i

-“Roată,

Vasilie

Balaiș,

Dăni
. lă
Balan.

«Adunarea, consultată prin seculare şi şedere, hotărește închide
rea discuţiei
și pășirea la vot 'prin apel: nominal. :.. ...:...
;„«Se pune la vot-propunerea d-lui O. Negre, a
Votează pentru 16, și anume : Episc. Ghenadie Șendre, Episc.
Filaret Scriban,
Episc. Calinic Miclescu, Dr. A. Fătu, G. Masian,. Gr. Vârnav,
P. Brăescu,
[. Roa
C, tă,
lacovachi,:
:
V., Balaiș; Gr. “Vârlan, Răd. Sava, C. Negre, A. Cuza,

C. Sturdza (Vasluiu), N.: Bosie, .

..:.-.:

pa

“ Votează. contra 34, și anume: Arh. Melchisedec, Icon
omul
: Mâtcaș, C. Bă:
dărău, Dăn. Bălan, A. Panu. V. Mălinescu, I. Docan,:D.
Savin, Dr. Vârnav,
N. Canano, S. Stanciu, S. Canano,1. Vârnav, A. Botez-F
orăscu, T. sin -Pa-

vel, Gr. Balş, C. Hurmuzali, A. Aslan, |. a Babei,

I. Pruncu,

V. Sturdza,

|. Hrisanti, L. Catargiu, I. Fotea, Gr. Suţu, M. Costachi,
V. Stan, N. Carp,

S. Miclescu, P. Mavrogheni,
Prea Sfinţia
„Se abţin
himandritul
0. Morţun,

Sa
de
“N.
D.

N. Emandi,

1. Cantacuzin, Gr. Costachi, .Inalt

Părintele Mitropolitul. .
|
Lg
la votare 27, şi anume: Episcopul Nectarie Hermeziu,
ArScriban, D. Miclescu, D, Cozadini, M. Kogălniceanu,A. 'Jiean,
Grigoriu, M. Jora, V. Zaharia, Gh. Sturdza, C. Sturdza
, .l.

Levărdă, C. Roseti, D. Cracte, A. Teriachiu, V.. Neculau
, Dr. Costin, 1.:
Olariu, D. Ghidionescu, N. Catargiu, Pand. Croitoriu, -D..
Romov, 'Li.' Ga-

liardi, C. Ştiun, |. Roșca, .T, Sacalov ; iar D. Rallet
n'a fost față.

i

„«Se pune la vot încheierea majorităţii Comitetului proprie
tarilor mari-—
Votează

pentru

23, şi anume:

Episc. Nectarie Hermeziu, Epise.

Calinic

Miclescu, |. Docan; N. Canano, Seb.. Canano, A. Jiean, I. Vârnav,
A. Botez-

Forăscu, Gr. Balș, Gh. Sturdza, C.: Sturdza, C. Hurmuzaki,
A. Aslan, |.
Pruncu, L:. Catargiu, Gr. Suţu,.M. Costin, N. Carp, S. Miclesc
u, 'C. Sturdza

- (Vasluiu), N.: Catarg
N.: Emandi,
iu,
- Gr. Costachi: ..
i
"«Votează contra 47, şi. anume:: Ipisc. Ghenadie 'Şenare, - Episc.:
Filaret
Seriban, Arh. Neofit Scriban, Arh: Melchisedec, Iconomul Matcaş,
C.' Bădărău, Dăn. Bălan, A, Panu, D. Cozadini, V. .Mălineseu, - M..
Kogălniceanu,

noi
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G. .Masian, D. Savin, Dr. Vârnav, $. Stanciu, G. Morţun, T. sin Pavel, :D.
Grigoriu; . Levărdă, Gr. Vârnav, Q. Rosăti, D. Cracte, 1. a Babei, P. Bitescu,
I. Roată, A. Teriachiu, 1. :Hrisanti, -V. Balaiș, C. Iacovachi,' G...Vârlan, R:
Sava, .C. Negre, A. Cuza, M. Costachi, V. Neculau, V. Stân, 1. Olariu, D
Ghidionescu, P. Mayrogheni, N.: Bosie, Pand..Croitoriu, D. Romov, L..Qă-:
liardi, C. Știun,I. Roşca, T. Sacalov, Inalt Prea Sfinţia Sa Părintele Mitropolitul: *
„."«Se abţin . dela „votare
7, și anume: D Miclescu, Dr..:Fătu,.:M. Jora,
V. Zaharia, V. Sturdza, 1. Fotea,1. Cantacuzin ; iar D.. Rallet n'a fost faţă.
- «Se pune la vol socolința minorităţii Qomiletulii proprietarilor. nuatti.—

«Votează pentru 32,. şi anume : Episc. -Nectarie Hermeziu; Episc. Calinie

Miclescu, D. Miclescu, C. Bădărău, A. Panu,M. Kogălniceanu. ,G. Masian:
„N. Canano, Seb. Canano,A. Jiean,.L.: Vârnav, Gr.-Balş, M. Jora, C. Hurmmuzaki, Gr. Vârnav, A. Aslan, |. PEuncu, V. Sturdza,. A.. Teriachiu,
. L.: Ca-

targiu, |. Fotea, Gr. Suţu, A. Costachi, .M. Costin, S$.. Miclescu, C. Sturdza
(Vasluiu),

P . Mavrogheni,

N, Catargiu, I. Caatacuzin, D. Rallet, 1 -Docan,:

Inalt Prea, Sfnţia Sa Părintele Mitropolitul, . *-..
BR
« Votează contra 38, şi anume: Episcopul Ghenadig: Șeidră, pisc. “Filaret
Seriban, Arh. Noefit Scriban, Arh.

Melchisedec, Iconomul

Dimitrie. Matoaș,.

Dăn. Bălan, D. Cozadini, V. Mălinesc
D. Savin,
u, Dr: Vâmav, S. Stanciu,YI.
Pavel, C. Sturdza, 1. Levărdă, C. Roseti,:D. Cracte, I. a Babei, P. Brăescu, 1.
Roată, |. Hrisanti, V. Balaiș, C. Iâcovachi, Răd, Sava, C. „Negre, 'V. Neculau,
V. Stan, N.: Carp,I.: Olariu, D. Ghidioneseu, N. Dosie;. Pand.. Croitoriu, -N.
Emandi, D. Romov, L. Galiardi, Gr. Costachi, C. Ştiun, 1. Roşca, T. Sucălov.
«Se abţin dela votare 8, și anume: “Dr. Fatu, A. Botez-Forăscu; Ve Za

laria, G. Sturdza, 0. Morţun, .D. Grigoriu, G. Valan, A.:Cuza. .:..
atita!
„. «Se pune la. vol. drosebila. socolință a d-lui C. Roseti. —..
„ «Votează pentru 4, şi anume: Episc. Ghenadie Sendre, Epise: Filaret
Scriban, Gr. Vârnav, C. Roseti. -:.
..
Ti
«Sau abținut dela. „votare 6, şi. anume: Ari. leit, -M.: Kogilni-.
ceanu, D. Rallet, P. Brăescu, V. Sturdza, A Cuza—, i in

„Nau fost faţă la votare 2: Dr. Fătu,, Dăn. Bălan— pe

Toţi ceilalţi 65 au voțat contra.
«Se pune

e

A

la vot încheierea majorității Comitetului ;pr opiriolarilor mici

«Votează pentru 9, și anume:
Masian, C. Morţun,

Episc.

Filaret

Seriban, C. “Bădiirău, G

D. Cracte, I. Hrisanti, G. Vârlan, N. Bosie, C. Ştiun.

«Sau abținut 9, și anumă +'Arh. N: Sciiban; “Arh. Melchisedec, P. Brăescu, Ieonomul

Matcaş,

MN, „Kogălniceanu,

V. „Neculau,

D.. Grigoriu, V, Za-

haria, D. Romov.—
a
BR
“Dr. Fătu -n'a- fost. faţă la votare.
iti
"Toţi ceilalți 58 au votat contra,

îi

i

ta
ră

112
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pune la.vot socoli

nța minorităţii : Comitelilui proprietarilor.
mici, —
« Votează. pentru. 35, şi anume.:: Episc.: Nectarie
Hermeziu; Episc. Calinic
Micles
'D.. cu
Micles,
cu, 1. Docan,.
Di. Vârnav, D. Rall
N. et
Canan
,o, 8. Ca
nano, :A.:Jieân,

Gh. Sturdza,

|. Vârnav, A, Botez- Forăscu, D. Grigoriu,.
Gr. Balş, M. Jora;
C. Sturdza, C.: Hurmuzachi, Gr.' Vârnâv,
A. Aslan, 1. Pruncu,

"V. Sturdza, A. Teriacliiu, L..: Catargiu,
Costin, N.. Caip,8. Miclescu, C. Sturdza

1. Fotea,.A. Cuza; Gr. Suţu, M.
(Vâșluiu),-N. Catargiu, N: Emandi,

I.. Cantacuzin, Gr. Costachi, “Inalt Prea.
Slinţia Sâ Părintele “Mitropolitul.: ..
--« Votează 'conitra 36, și anume: Episc
. Ghenadie: Șendre, Episc.: Filaret
Seriban, Arh. N. Scriban, Iconomul. Maţc
aș,C. Bădărău,. Dăn: Bălan, A. Panu,
D, Cozadini,. V. Mălinescu, M. Kogălnicea
nii, G. Masian, D. Savin, S..Stanciu
,
C.. Morţun, T.:

Pavel, |:

Levărdă, C. Roseti, D, Cracte,.1. a Babei
; P. Brăescu;
I.. Roată, |.: Hrisanti,. V. Balaiș, “C. Iaco
vachi, Răd. “Sava, .C. Negre, A, Cuza,
„V. Stan, I. Olariu,:

N., Bosie, Pand. -Croitoriu,. D.. Romov,
L. Galiardi,: C.
Știun, I. Roșca, T. Sacalov, ......:;
aj
«Sau abţinut:dela votare 5, şi anume:
Arh, Melchisedec, :V. Zaharia,
M. Costaelii,:
V; "Neculau, P.iMavrogheni.— |
DI OEI a
ra
N'au fost faţăla: votare d-lor. Tătuși
Ghidiohescu,-.- :;.- ui
„i«Se pune la vot deosebita. socolință
a d-lui Zâharia. ...:
-i «Votează pentru.1, d-lui. Zaharia.

. : e

e

ii:

m
„. «Sau abținut. delă votare 2,'.Epise:! Cali
nic Miclescu; M, .Kogăliceanu:—.
» «N'du fost faţă la votare 4, d-lor Fătu, |. Vârn
av, D. Cracte, D,.Ghidionescu.—-„<Toţi ceilalți
71 au fost contra.
i
hr PIC:

- «Se';plaun
vota
e.re propunerea locuitorilor săteni—

« Votează pentru. 25,

:...

:

.
:, aa

și. anume.:! Episă; „Ghenadie * Şendre,
:.Arh,: Neofit”

Scriban, Iconomul -D. Matcaș, O; Bădărău,
Dân. Balan, : D. Cozadini, V:.Mălinescu, D. Savin,-L. Stânciu, 7. sin „Pave
l, |. Levărdi, La Babei, P;. Brăescu,
I. Roată, V.

Balaiș, Răd. Sava, V. Stanciu, 1.
Olariu, N..Bosie, Pand: Croi::
toriu, D. Roinov,'.Lu: Găliardi; C.
:Ştiun, I.' Roşca,.T. Sacalov.. "î
i,
«Votează cont

ra 44-a

Inalt Prea Sfinţia

a respins. ţoate

N

ED

Sa Părintele

i

11"

E

DI

II

IRI

a PRI

Mitropolit”

Propunerile, „cari .se

naționalela București
i

ri

EL

anunţă că

vor „trimite

RE

IRI

Adunarea.

Comisiunii Inter-

N

a

e

Comitetul. Proprietarilor. mici. iii

In ședința XXX

din 20 Decemvrie,

punere :a Comitetului propriet d-l Cracte. cețește;o pro-i
mici,ar
atin
il
gătoor
are; .de: «Statornicirea în deobște a Comunelor» :
o...
Ie
Ia
i:

203
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+ «Luând în privire că instituţia statornicită: de Regulamântul „Organic; cap.
VIII, secţia II, $ 319, pentru. judeţele. comunale, n'a răspuns la. scopul ipen-.

tru care sa înființat, din pricină că .nu s'a lăsat: deplina, ncatâimata, 'şi sloboda voință a comunităţii fiecărui sat spre a-şi alege și numi cârmuitorii

judeţului, ci din potrivă sau au fost şiluite alegerile sau numite
de către autorităţi ori de proprietari ;

deadreptul

«Luând în privire că ncâpărată nevoie cere îmbunătăţirea, stării locuitori- lor, fie răzăşi, fie clăcași, că asemenea îmbunătăţire nu se poate. aplică,
cu
succes, până când județele: nu vor fi alese şi numite, 'așă, încât să poată rise

punde în totul la Dinele conu;

iei

ta

«Subscrişii deputaţi ai proprietarilor mici propun următorul .proiect de
încheiere pentru viitoarea organizare în România;

î,«l..Slaloinicireaîn deobşte a comunelor. -::

iii

nt

iti

«II. Alegerile membrilor județelor comunale. să 's6 facă : de :către:: obște;
a
slobodă: şi nealârnată, e

- «NIL, 'Driturileşi îndatoririle: judeţelor coniun
vor 'fi:-presc
ale
rise prin 0

anume

lege,

pg

e

aaavi

i

(Sub scriși :) N. 'Bosie, 0. Sturdza, Chir. Ciocârlie, st. Cilin, 0. Bădărău,

e

«După

Gu Masian, C. 'Ştiun, V. Neculau, C. Morțun,
G.: Vârlan..

b scurtă

discuţie

propunerea aceasta; se pune, la.prin.
:vo
apel t
,no=:

minal, Votează pentru 31 membri; contra .9, membri ;, se abţin dela votare

18 membri; nu au fost de faţă la. votare 12 membri.» me ctg
aa

ca tra

ase l

„ In” ședința XXXI din 21. Decâmvrie, se supun: Adunării două Pro-:
puneri ale majorității. Comitetailui' proprietarilor mici, una privi:
toare la, reprezintarea acestora;
în viitoarea, Adunare legislativă și alta;
pentru “stingerea, “proceselor: nelegiuit hotărite dela: punerea în'lu-:

crare a Regulamentului Organic încoace. îi îi e tii pi ie
ateu
i
:-iDe asemeneă Comitelul; orășenilor prezintă Propuneri. cu privire!
la organizarea;de 'municipalităţi, la. libertatea, -comerţului po! braţiuli
Chilia şi pe Marea Neagră, la declararea, orașelor
Galaţi și-ISmail: *

ca. porturi liber6, la desființarea moriopolutilor:și la organizăsea/de
instituțiuni de: credit pentru industrie și'comerți:? : +; tii îi sta
Se: mai»supun6 Adunării în“această șdință și Propunereă: D-rului!

PFătu pentru:a se împiedică; Evreii, cari nu au vicoimeserie' și mij-!

loacsle 'de a 'o .protesă, a-.se; âșeză în: orașele 'țărei,! precuin! și. o:
Propunere. a:Coloniștilor: bulgari din Basarabia, peritrii ă li' se tes:
pectă,
privilegiile

naţionale;

a

gta

iai

“Asupra tubiror acestor propuneri, Adunarea mu: se pormimți; dă
oarece ]e.consideră ca fiind de competința Adunărei Legislative:viitoare;*
Analele 4, E. — Tom. XXXIL.— Memoriile Secţ. Istorice,
|
3

1i4

pi
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„. In schimb? Adunarea

A. STURDZA

704

adoptă. în unanimitate propunerea

M. Costachi, care. cereă :— «Mărginirea de'a,

înainte veniturile. Statului

DE

pe -un 'termin

a

mai

d-lui

se arendă
. de astăzi

lung decât

un an»—:

UL

ADUNAREA AD-HOC A VALAHIEI.
In ședința dela 30 “Septeuvorie, Inalt. Prea
Sfinţia Sa Părintele |
Mitropolit a. rostit următoarea, cuvântare:
a
a
Î
„a
Domnilor,
N
«Ne aflăm astăzi adunaţi aci, pentru a ne--sf
ătui și a.nc chibzui împreună
la: fericirea și prosperitatea patriei.
a
d
«Să cunoaștem

într'aceasta dumnezecasca Provedinţă, care,

în nepătrunsele:
sale' mijloace, ne-u format; înalla poziţic do'faţ
ă; însuflând “Marilor: Puteri ga-

rante frumoase

și binevoitoare

cugetări pentru noi.

Aa

«Fiecare din. Dumnea-Voastră, simte cu
vrednieie

înalta sa chemareşi
datoriile câ aie a împlirii. Fiecare trebue să vază
cu o plăcută bucurie acecastă
strălucită ocazie, în care ne putem da mâna
cu toţii, spre a lucră pentru. întemeierea
neamului” și a binelui obștesc.

|

Aa
«Este: cea mai soleinnă și memorabilă zi aceas
ta, în care deschidem cartea
viito

rului Patriei, în care ne adunăm spre a, lucră la
o faptă atât

de măreață
și. de covârșitoare, Suntem pușiîn împrejurar
ea cea mai glorioasăși cea-mai |
delicaţă.. Să avem
, Domnilor, bunul simţ de a şti să ne folos
im

de urmările,
sale, dreapta. judecată de a-preţui bine
trebuinţele și rara înțelegere de a
alege mijloacele cuviincioase spre a le împli
ni. Priviţi-vă, Domnilor, . și veţi.

vedeă că;toţi suntem Români : aceleași simțim
ne
int
leagă
e, acela

ș sânge ne
uneşte. "Toţi avem. o patrie înainte; să avem
.şi un cuget și un scop; să ne
însufleţim

de: aceeaș. dragoste şi de acecaș sfântă credință
,ca cerul să bine-

cuvinteze ostenelele rioastre.

e

«Cugetaţi că, prin ;voia :Domnului

Sa

și prin ocrotirea Marilor Puteri, suntem.

chemaţi a începe o nouă epocă în vieaţa noastră
naţională şi.a-ne da.o carieră
în mijlocul popoarelor în care' trăim: Să. ne arătă
m. vrednici de:această înaltă
favoare. ce:

ni se mărt

uriseşte; să. dovedim prin purtarea, noastră 'acel
meriti
și, acel tact al bărbaţilor” serioși, prin cari ne-a
m Câştigat, atâtea puternice și.
folositoare;
simpatii, Naţia' care va, ales îşi: pune cu desăvârșit

ă 'încredere aș-:
teptările sale în geniul Dumnea-Voastră patrio
țic,. în luminile: şi cercarea în-.
tinsăce aveţi; ea nu vă crede nici mai, puţin.
pregătiţi. pentru marea cauză

ce, va încredințat, nici mai puţin capabili
a aduce la rezult..atu
dorit, lşi a,
y

|

mana

sta

cmc

a

„îi

>
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“împlini atâtea frumoase şi fericite
speranţe. “Legitimaţi, Domnilor,
înalta, alegere ce s'a făcut în pers

oana: Dumnea-Voastră, prin nobile
cugetări Ta măpatrici, printr'o împreună jertfire :la
binele obștose. “Priviţi în trecut:
nu veţi: găsi un eveniment mai
impo
rimea

zant în gravitatea sa, -mai roditor
în
din Dumnea-Voastră, nu mă indo
ese, trebue a simţi
în fața sa, mărindu-i-se' energia sufl
etului și a-i' bate inirăa' de 0 dreaptă
și
nobilă ambiţie; fiecare din Dumnea-v
oastră cugetă, am statornică credință
,
a
se ridică la înălțimea, împrejurăril
or.și a se arătă mai presus de ele înseș
i.
urmările sale. Ficcare

Nar puteă cinovă

'aşteptă mai puţin dela nişte bărbaţ

ice personifică, inteli„genţa şi înțelepciunea unui popor.și
cari au dat cu solemnitate, înaintea
lui

Dumnezeu și a naţici, sacra făgăduinţă de
a, lucră pentru binele şi prospe"ritatea patriei,
Se
SE
«Lumea, ne' priveşte astăzi;
arătaţi, Domnilor, că

am fost și suntem vred„nici de atenţia binevoitoare a Europei.
Viitorul se deschide acuma înaintea
“noastră; faceţi să-l privească țara cu încr
edere şi linişte; umploți cu virtuțile
şi marile Dumnea-Voastră apte acea
stă nouă, epocă ce ni se înfățișează, .
- «Incepem astăzi. lucrările Camerei
noastre. Gândiţi-vă, Domnilor, cu înţe
lep“ciuno, la starea împrejurărilor de față,
gândiţi-vă cu căldură la dragostea Pa

triei, gândiți-vă cu dreptate și bunăvoință, la
urmașii Dumnea- Voastră.. Uniți-vă în acelaș cuget frăţesc și naţional; facaţ
i, cu acea putede.resufle
. t -co

"vo cred, ca interesul tuturor să, ica. locul
intereselor în parto şi cu cuget se'nin, cu statornică credință în cel Atotpute
rnic, puneţi cu curaj și liniște
bazele marelui
şi gloriosului edificiu al poporului româ
n..
e
«Lăsaţi, Domnilor, să cctească viitorim
ea, cu mândrie şi. fericire, numele
Dumnea-Voastră, în istoria neamului
. Lăsaţi frumoase și noșterse suveniri
în

analele patriei. Faceţi ca binecuvântar
ea Cerului să se pogoare' asupra, Dum-nea- Voastră, şi a urmașilor Dumnea- Voas
tră.» ”
i
-

Ta

ședința. I dela

30

Septemvric, Inalt: Presă

Sfinţitul : Mitro„Polit, Președintele Adunării, a numit vre
melniceșt
trei
secretari: Loe
golătul Nicolae: Golescu, Aga, Ioan
Cantacuzino și Alecu Petrescu.

In: urmă Adunarea, a :hotărit să aleagă
două; Comisii. pentu vefiecare Comisie compusă de. 9 membri
.
„__In-Comisia I au fost aleși : Preotul.
Vasilie, Prinţul Dimitrie
Ghica, Gheorghe "Magheru,: Nicolae
Rucăreanu, Grigorie Marghiloman, Costake Butculescu, Constantin:
Costescu, Hristache 'Tell și
Barbu Gănescu.
i
|
RI
4
ae
“In Comisia II au fost aleși: Prinţul
Grigorie “Ghica, Scarlat
Voin
'vificarea actelor Deputaţilor,

)

escu, Ioan Cantacuzino,: Grigorie Fili
pescu, Constantin. Cotescu,
Scarlat Turnavitu, Or. Serurie, Nicolae
Pleșoianu, și Costache Moglan.
+
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„In ședința 11 din 2 Octomvrie, se cetesc Raporturile Comisiunii
pentru. verificarea, alegerilor Deputaţilor.
ee
„ Adi sau prezintat pentru judeţul Olt doi deputați din clasa Sătenilor,

unul

recomandat

de Administra—ţie
Ioan Niculescu,și altul

ales de săteni — Tănase Constantin,
Se
Raportul Comisiei a II de Verificare, subscris de Președintele

„Grigorie

Ghica

şi de Secretarul

Scarlat Turnavitu, e: următorul:

:

«Comisia, Secţia II, aleasă din sânul Adunării ad-hoc, pentru cercetarea
puterilor actelor d-lor deputaţi, în seanţa trecută, la 1 ale curentei. luni Oc-

tomvric, după ce mai întâiu a ales Prezident pe Luminăţia sa Prinţul Gri-

“gorie Ghica și Secretar pe d-l Scarlat; Turnavitu, a intrat în cercetarea, actelor ,
înfăţişate de d-nii deputaţi ai districtelor Mehedinţi, Gorj, Romanați, Dolj,
“Vâlcea, Olt, Argeş şi Teleorman, din toate cinci clase, şi având în vedere

formalele raporturi ale administraţiilor din aceste districte, cu actele origi-

„nalo de rezultatele alegerilor, înaintate de onorabilul Minister și cari sau
primit la Comisie pe lângă adresa Prea Sfinţiei Sale Părintelui Mitropolit,
Preşedintele Adunării ad-hoc, sub No. 14, subînsemnaţii
am găsit actele
d-lor deputaţilor din sus numitele” districte,

constatând ' săvârșirea alegerei

d-lor în regulată procedare. Iar alegerea deputatului Joan Niculescie din
clasa sătenilor din districtul Olt, având împrejurări,se deslușeşte prin alătu-

ratul aci jurnal, cum şi pentru a d-lui Străchinescu, care şi-a tras pretenţia.»
Comisia

de

verificare

tărire, prin care

a

motivează

încheiat

votul:

în

unanimitate

următoarea
' ho-

«Pe când Comisia se găsiă în verificarea actelor prezentate de d-nii deputaţi ai districtului OIL, s'au. înfățișat înaintea ci doi pretendenți — loan Niculescu și Tănase Constanlin—, cel dintâiu cu act în formă, având cinci
voturi
din:opt delegaţi ai obștimii plugăreşti, cel de al doilea cu act cuprinzâ
nd
voturile unanime ale tuturor delegaților, lipsit însă acest act de forma,
cerută, nefiind adeverit de administraţie,ci de poliţie, la No. 512. După care
Tănase Constantin zice că primul ales este el, precum se dovedeşte
din
însăş cuprinderea. actelor ce înfăţişează şi din raporturile administraţiei
respective cu No. 5.036 și 5.158 către onor. Ministerul cel Intern, prin
care
mărturiseşte că alegerea lui este unanimă, inculpându-l numai că ar
fi dat
în judecată criminală pentru plastografie, că ar fi făcut un raport din partea
deputaţilor satului Izvoarele-de-jos, pentru care, spre dovadă a nedreptiţii
ce i se face cu această propunere

nedreaptă, înfățișă dovada chiar a acelor

deputaţi, legalizată de prezidenţia Judecătoriei Oltul, cu subsemnătura prezidentului, a grefierului și sigiliul Tribunalului, în care recunose
că raportul,

20?
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pentru care este acuzat că l-a, plastografisit, este adevăr
at al lor Şi că acu-

zaţia în contra lui Tănase Constantin este nedreaptă.

e

cfară de aceste documente, înfăţişă pe Joan Pricolici, Preşedintele
adu-

nării alegătoare, care zice că în adevir alegerea unanimă
a fost pentru Tănase, şi că numai d-l Administrator a poprit-o arbitraricește
, sub. cuvânt că
Tănase nu are drept a fi ales la Divan, și că alegerea, celui
de al doilea, Ioan
„Niculescu, a făcut-o numai după impunerea, d-lui Admini
strator; Această
arătare a Prezidentului adunărei se mărturisi înaintea Comisi
ei și de însuş
Ioan Niculescu, al doilea ales, zicând că și el este subscris
în actul lui 'Tănase, care s'a adeverit de Poliţie, nevrând Administraţia a-l
adeveri tot pentru

cuvintele arătate de Ioan Pricolici.
«Văzând Comisia că alegerea, lui Tănase
cu unanimitate;

|
Constantin
o

este mai înainte și

«Văzând că aceasta; se constatează prin mai sus citatele
raporturi ale
Administraţiei către onor. Minister ;
a
«Văzând mărturisirea lui Ioan Pricolici, Prezidentul
adunării alegiătoare,

și a lui loan Niculescu, al doilea ales şi care a fost Secreta
r:al adunărei,
că
dau asemenea

încredințări despre prima,

a delegaților pentru “Tănase Constantin ;

unanimă

și statornică

i

„ «Comisia este de părere că Administraţia a depărta
t pe Tănase

fără cuvânt, că el este

în toate drepturile

alegere

Constantin

cetățenești, că este primul şi

adevăratul lor ales, lipsindu-i numai actul alegerii
; şi a doua alegere a
loan Niculescu “este nelegali, prin urmare desfiin
țată,»
|
Anexa

lui

A.
,

Adresa d-lui deputat Tănase

din București.

Constantin către Adunarea ad-hoc
|

“«Onor. Adunării ad-hoc,

«Subserisul, deputatal obştimii plugăreşti din distri
ctul Olt, fiindc

ă onorabila Administraţie locală nu mi-a dat biletul
trebuincios, precum. este cu„„Roscut onorabilei Adunări ad-hoc ;
|

„„«De uceea cu supunere rog onor. Adunare ad-ho
c ca -să binovoească a
chibzui să mi se dea corutul act de recunoaștere,»
a
(Subscris) Tănase
Li

Constantin.
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B.
dat

a
d-lui

Tănase

Constantin

« Prezidenhul Adunării
«In urma

din partea,
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|

|

Adunării

ad-hoc.

ad-hoc a Principalului României.

cercetării fâcute actelor deputaţilor

verificarea puterilor acelor acte,

Ne

de

Comisia

recunoscându-se că alesul

însăreinată

cu

deputat al di-

strictului Olt, anume “Tănase Constantin, este liber de împiedicările. aduse
alegerii salo și apt a exercită drepturile de deputat al Adunării ad-hoc, i
sa dat acest act de primire din partea Prezidenţiei, spre a-i [i constatată

şi recunoscută puterea sa de deputat al Adunării ad-hoc.»

(Subsorişi) Viceprezident: A. Golescu.
|
„ Secretari :- Ştefan „Golescu, C. A. Nretzulescu,
„O. A. Rosetti, Scarlat 'Turnavitu.

D-l 1. Ipcoanu, întrebând dacă Comisia a cotit instrucţiile Guvernului date pentru alegeri, Secretarul Comisiei II de verificare dă
următoarele lămuriri :
|
|
«Ar fi fost prea târziu, ca un membru al acestei onor, Adunări, numai de
astăzi sau de ieri, dela alegerea Comisiilor, să-şi formeze Știința despre in-

strucţiile sau orice măsuri ale Guvernului

pentru alegerea domnilor deputaţi;

prin urmare convicţia cred că trebue să fie deplină, că toţi noi urmează să

avem dela, început o completă cunoștință
- despre toate instrucţiile, despre
toate măsurile sau mișcările Guvernului pentru aceste alegeri, și mai cu
seamă noi, membrii Comisiilor pe cari onor. Adunarea ne-a onorat prin alegerea sa și ne-a autorizat
'să examinăm puterea actelor domnilor deputaţi
şi prin raportul nostru să dăm astăzi explicare şi încredințare.

«Așă dar, la întrebarea onor. d-lui Ipceanu, deputatul proprietarilor mari

din districtul Mehedinţi, pe lângă raportul ce înfăţișai onor. Adunări, mă
simt dator a mai face şi următoarea explicare asupra, reclamaţiei lui Tănase
Conslantin, primul ales deputat al sătenilor din districtul Oltul, în contra lui
Joan Niculescu, sau .mai bineîn contra celei de a, doua alegeri din impunerea d-lui Solomon, Administratorul acelui district,
«Locuitorii satului Izvoarele-de-jos, plasa Serbineștilor, cu unanimitate au
ales pe Tănase Constantin. 'Toţi delegaţii satelor din plasa accea, adunându-se la subadministraţie, cu unanimitate au ales pe 'Tănase Constantin. Toţi

delegaţii plășilor din districtul Oltul, adunându-se la reședința districtului,
orașul Slatinu, cu unanimitate au ales deputat tot pe Tănase Constantin.

«După aceste unanime alegeri, d-l Administrator se opune a adeveri actul
alegerii definilive, precum se văză în raportul Comisiei. D-l Solomon, zic,
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Administratorul, prin două raporturi către onor. Minister Intern, mărturisește
statornicia, şi nestrămutata voi
a nţă
locuitorilor țărani din districtul său de a

alege deputat pe Tănase

Constantin, ca pe cel mai

capabil a-i reprezintă în

Adunarea ad-hoc, însă totdeodată încriminează peacest ales al poporului din
acel district de plastograf şi indatorează, pe locuitori a alege altul dintre
dânșii, pe loan Niculescu.
«Cari sunt bazel6 acuzării ? Iată-le:
|
„Un oarecâre domna reclamat la judecătoria respectivă că Tănase Constantin a, făcut un raport din partea aleşilor satului său fără ştire-le. Procu-

roria, examinind procesul, declară pe Tănase neculpabil.: Inșişi * aleşii satului, mergândîn judecătorie, au declarat că raportul este al lor, scris de
Tănase după chiar ordina lor, iar nu este plastograf. lată aceste documente!

adeverite de Judecătoria. respectivă.
«Apoi în lipsă de sentință judecătorească, care să constate
un calomniator oarecare

ar atacă

în aceste

o
o faptă,

|
dacă;

circumstanţe, printr'un. prepus,

persoana unui deputat dintre noi, sau pe toţi acești bărbaţi

cari se bucură

astăzi de încrederea naţiei, fire-ar de ajuns ca să-i discrediteze, ca, să-i
des-

poaie de drepturile cetăţeneşti,
să-i ucidă politiceşte? Atunci inimicii noştri
din întru şi de afară, sau ai oricărei naţii, cu o calomnie ar ucide tot ce'este”
onest, tot ce este naţional, și cu. cea mai mare ușurință ar da lumii forma
ce ar vroa..
E
Mi
«Peste acestea ce mai vede

Comisia?

Vede pe însuș bătrânul bărbat Ioan;

Pricolici, care a prezidat adunarea la rezidenţia districtului, în prezenţa d-lui

Administrator ; vede pe unul

din Sceretarii

acei

adunări,

acest loan Niculescu, al doilea, ales deputat. Iată-i aci.

care

este

Însuș:

«Insuş acest prozident al acei aduniri vine, trimis de conjudețenii săi,
cu actul alegerii dintâi, adeverit de Poliţia, locală, subscris de „toţi
alegătorii, fiindcă d-l Administrator n'a vrut a-l adeveri, și cere, în numele.
conjudeţenilor săi, a [i recunoscut Tănase Constantin de deputat al' lor.
«Incă şi mai mult, însuș Secretarul acestei adunări, care esto al
doilea

ales, mărturiseşte înaintea, noastră voința conjudeţenilor săi şi cere însuș el:
ca să se primească de deputat Tănase Constantin, ca primul ales și ca superior al său, căci (zice el) circumstanţele de astăzi pentru folosul țărei
cer
ce este mai bun.
Aa
«Departe dar de a presupune cea mai mică rea voință din partea d-lui
Administrator, zic numai că, lângă instrucţiile ce a avut, de s'ar fi consistat

cu, cunoștința dreptului și de arfi unit aceasta cu simțul d-sale. de Român
patriot, n'ar fi căzut în eroarea de a luăde bază o. calomnie şi a se expune

cu, atâta inocenţă la o dezaprobare a lucrărilor d-sale, atâta de' oficială
ca
ceeace se pronunță astăzi cu unanimiţate 'de aceaştă onorabilă Adunare;
căși .
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după mine, lăsând afară tot și văzând

numai

|
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frumoasa

opinie, de care se

bucură Tănăse Constantin între conjudeţenii săi, trecând prin trei alegeri
cu
unanimitate ; văzând stăruința genorală a locuitorilor de a fi primit
el de de-

putat, fără să se sfieuscă, ca ţărani, de orice consecvență ar trage asupră-l
e

prin. opunerea la

dispoziţiile

unui

şef

al districtului;

văzând

că însuș al

doilea ales renunţă cu atâta abnegare de orice ambiţie de a fi el deputat,
el

conlucrător la renașterea patriei sale ; după mine, zic, şi

o sentinţă de in-

culpare. investită cu legalităţile cele mai sacre din oricare stat civilizat,
din-

trun punct

de drept moral, sau mai bine după un instinct moral, tot s'ar
fi

făcut bănuită acea sentință chiar.

|

|

«Acum, după nararea unor circumstanțe ce arată mărimea, moralita
tea
fraţilor. noștri ţărani și importanţa ce ci pun pe împrejurările prezinte
pentru

patria lor, aș dori să ştiu dacă d- Ipceanu

are deplină convincție

despre

dreptatea lui Tănase Constantin și de-l crede în drepturile cetățenești.»

Se cetește Raportul. Comisiei 1 de verificare și so aprobă do Aduaa

|

nare în unanimitate.

«Comisia aleasă din sânul Adunării

ad-hoc în şedinţele ţinute, cercetând

actele înfăţişate de d-nii deputaţi ai districtelor de Ilfov, Prahova,
Ialomiţa,

Brăila, Buzău, Dâmboviţa, Râmnicul-Sărat,

Vlașca,

şi

Muscel,

și având

în

vedere formalele raporturi ale onor, Administraţii din aceste districte
, cu ac-

tele de

Năuntru

lucrările

şi

rezultatele. alegerilor,

și cari s'au primit la Comisie

pe

comunicate

lângă adresa

onor.

Minister

din

Prea Sfinţiei Sale

Părintelui Mitropolit, Prezidentul onor. Adunări, cu No. 14, subinse
mnaţii
au găsit actele d-lor deputaţi din numitele districte. constatând
săvârșirea

alegerii d-lor printr'o regulată procedare.
|
«Tot deodată, Comisia, pe temeiul rezoluţiilor Prea Sfinţiei
Sale Părintelui
Mitropolit, Prezidentul Adunării, a luat în vedere protestaţiile
subscrise. de
d-lui Serdarul Al. Angeleanu şi 14 locuitori din orașul Câmpul
ung, districtul

Muscel, în contra d-lui 0! Aricescu, alesul deputat al zisului
oraș în unanimitate de voturi, precum s'a văzut din dosarul alăturat
de raportul onor.

Administraţii cu No. . ., şi pe când subserișii am intrat
în examinarea celor

cuprinse în acele proteste, d-l Serdar Angeleanu, de sineș,
a declarat

misiei, în scris,că renunţă la orice pretenţie din parte-i.

- «Cu toate acestea, însă, sa dat

cetire

sus

menţionatelor

Co-

|

protesturi,

s'au
văzut asemenea şi actele alegerii d-lui Aricescu, primite pe lângă
sus citatul

raport la onor. Minister din Năuntru, și s'au găsit păzite şi îndeplin
ite toate
formele prescrise de înaltele instrucţii, iar protestaţiile ivite
în contra d-lui
Aricescu

cuprind împrejurări arătate odată înaintea Comitetului

electoral în

terminul de reclamaţii şi cari sau dezaprobat de acel Comitet prin
jurnalul
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a

No. . +, publicat în: Buletinul Oficial, No. . . Prin urmare Comisia, după !
unele ca acestea, priveşte de netemeinice şi ilegale astăzi protestaţii de ase-

" meneca naturăși se uneşte a zice că este în bună regulă alegerea d-lui C.
Aricescu.»
|
Ea
|

Adunarea procede apoi la alegerea Comisiei pentru redactarea
Regulamentului înterior al Adunărei Naţionale, compus din 9 mempri: Prea

Sfinţia

Sa

Părintele

Episcop. al

Buzăului,

Alexandru |

Golescu, Ioan Brătianu, Constantin A. Kretzulescu, Eugenie Predescu,

Marcu

Duiliu, Dimitrie Brătianu,

Grigorie Ionescu,

Alecu

Petrescu.

=

In Şedinţa III din 5 Octomvrie,

Adunarea a votatalegerea
a

roului.

Biu-

“Vicepreședinte a fost ales' Logofătul Nicolac Golescu.
- Sau ales 5 Secretari: Const. A. - Kretzuloscu, Ștefan Golescu, :
Sc. Turnavitu, Constantin A. Rosetti, Dimitrie Brătianu.
„Sau ales 3 Cestori: Principele Gr. Ghica, Iristache “Tell, Mihail :
Marghiloman.

e

i

Sa

2
bi

In Sedinţa 1V din 7 Octomvrie
cestiunii Comitetelor de Clase.
3

.

se deschide o vie discuţie asupra |
o
.

LI

„i

- Principele Șlirbei
— venind asupra cestiunii Comitetelor-co eră în des-:
batere zise: «că orice Adunare se împarte în biurouri pentru desbaţeri pregă-

titoare de toate cestiile propuse,și că astfel Adunarea, pregătită fiind, poate
luă o hotărire cu toată maturitatea co cer cestiunilo de căpeten:e.: Aceste

biurouri sunt îndeplinite în Adunarea noastră prin Comitetele Claselor. Prin-.
cipele Știrbei este cel dintâiu care se plânge de această: împărțire pe Clase, :
însă neputând face altfel, este de părere 'că trebue să ne servim de dânsele, :
spre.a puteă da şi hotăririlor noastre maturitatea celorlalte Adunări.»

.- .

D-l Hr. Zell arată «că nu este nici o asemănare între Adunarea :noastră .
cu a celorlalte naţiuni, fiindcă acelea, legiferă, când noi n'avem! decât'a. 6x-.

primă dorinţele generale.»

a

i

D-l 1. Brătianu desvoltă asemeneii osebirea ce este între această. Adu-.
nare;şi ale celorlalte naţiuni,: a noastră fiind osebită chiar prin scopul ci.
«Noi nu suntem adunaţi aci —zise d-l [. Brătianu-—- decât spre a formulă înnintea
Europei niște drepturi și dorinţe. rostite de mai înainte de națiunea întreagă.

La alte naţiuni—adaose

deputatul proprietarilor mari din judeţul Argeș—fie-

care comitet înfățișează în. mic Camera. întreagă, când ale noastre; deși. se
vor numi la trebuinţă de către Adunare, aceste comitete, fiind întocmite pe:
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Clase, s'ar'puteă ca ele, uitând intere
sele generale, să nu se ocupe decât
de
cele particulare și proprii numai” clasei
lor.»

Tot această teză a a fost susținută şi de
d-l Se, Turnavilu, care întreabă, «că dacă avem comitete, ce trebuinţă,
mai avem de comisii ?»

D-l. A Golescu, luând cuvântul, zise:
«Toată desbaterea aceasta urmează,
mi se pare, dintr'o mică neînțelegere.
Comitetele după clase, de caseri
vorbește în Ferman, nu seamănă cu acele
Comitete în cari se. împarte o Adunare legislativă, spre a înlesni lămurirea
pregătitoare a tuturor cestiunilor

co se supun desbaterilor ei. Ele sunt de
o natură cu totul particulară și
destinate de a intră, nu în cercetarea “tutur
or costiunilor cari privesc înte:
resele generale, ci numai

în cestiunile cari sar atinge mai
cu deosebire de
diferite trebuinţe, interese sau dorinţe
ale acelor clase. Astfel este adevărata
interp

retaţie a dispoziţiunilor cuprinse în
Ferman. Așă dar, nu se cuvine nici.
să înăbușim. inițiativa claselor pentru

propriile lor interese, de vor socoti de
„cuviință a; păşi în asemene cestiuni, nici
să permitem a se împiedică, Adunarea
întreagă, de a intrăîn cestiuni de un
interes general, când aceste ces-

tiuni ar putcă

fi uitate sau: nebăgate în soamă

do! comitetele

deosebitalor
clase. Cât despre comitetele de altă natură
, de cari a vorbit Principele Ştirbei,
că

se împart Adunările deliberative, și a căror
misiune este de a prepară
lămurirea tuturor cestiunilor co se supun acesto
r Aduniri, eu nu. socotese
că, sunt de noapărată trebuinţă în Adunarea
noastră, care este o Adunare con-

sultativă, iar nu legislativă. Pentru a expri
mă,

niște dorinţe generale, nu se
core 0 cercetare așă de strictă, precum s'ar cere
pentru a întemeiă legi ; apoi
nici că ar putei servi

comitetele

noastre după clase

pentru

un

asemenea
scop ; căci unele din ele n'ar avcă aptit
udinea pentru a pregăti. limurirea
tuturor cestiilor de un interes general.
Așă dar, nu trebuiă să dăm comitetelor dupii clase o atribuţiune ce nu
pot ave, nici să le asemănăm cu.
niște comitete de o alti natură şi compe
tință, precum. le găsim în Adunările deliberante din alte țări cu mult
mai civilizate şi unde nu 'se află, cum.
am zice, decât o singură. clasă repre
zentati. De voim să găsim Aduniri.
străine, cari să aibă mai multă asemă
nare cua noastră, trebuiă să alergăm

mai bine la ţările acelea, unde mai multe
clase sunt alese

în parte şi cho-mate apoi să alcitucască secțiuni deosebite
într'o singură Adunare generală.
Astfel a făcut şi comisia care ați numit
-o: ca. a alergat la Regulamentele
acestor Adunări din urmă şi în ele a
găsit tot mecanismul care vi se pro-

pune pentru Adunarea, noastră,»
„Desbaterea mai urmă încă pe acest teren între
mai sus numiții deputaţi.
D-l L. Brătianu a, zis: «că Principele Știrbei
e preocupat de formă și nu:
de fond»: iar Printipele Bibescu,a răspuns: «că
voește a păstră forma, spre .
a dobândi
fondul», și propune

următorul amendamenţ ; «Orice propunere

se.
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va face de vreun 'membru al Adunării, trebue să fi susţinută
de un numire

de membri hotărit la art, 25, şi primindu-se de Adunare,
se va trimite la.
comitete», și urcându-se' la tribună, susține amendamentul
. propus:
«Văz că aicea domnește '0 neîncredere între noi, care
va faco a nu ne în-:
țelege, pe cât ea va: mai există. Sunt dar silit a vă
cere voie să vă adresez,

oarecari cuvinte, mai înainte de a se votă articolul
ce: esto în desbatere.

„ «Nu vă pot ascunde, dintru început'am văzut
cu părere de rău acea dispoziţie, care taie Adunarea în cinei părţi. de
deosebite "Clase şi ne punc cu:
acest chip ca în cinci tabere protivnice, când
sfârșitul chemării noastre aicea!
este'a arătă cele. de căpetenie dorințe ale ţărei,
acelea adică ce: obşteaseu:
mumă ar aveă pentru fericirea tuturor şi despre
cari ar fi cea: mai: mare:
nenorocire, de sar ivi între 'noi' vreo ncunire sau:
vreo neînțelegere.

«Dar această dispoziţie este hotărită prin Inaltul împără
tese Ferman și nu
putem decât.să ne supunem, căutând: însă a îritâmpină
primejdiace ca, în-

făţişează,

-.

-.

:

pa

'
a

”- «Mijlocul de a întâmpină acea; primejdie.mi so pare că:
este de.a:ne pă-.

trunde toţi de acel adevăr, că nici una din Clasele
ce compun această Adu-,
nare nu se află aci pentru dânsa singură, dar una
pentru toate şi toate pen-'

izu una; că misia noastră nu este a intră în desbateri
despre dispoziţii mă-

runte, ce no-ar face să pierdem din vedere acel 'adevărat
sfârşit, pentru care
suntem adunaţi, dar să ne strângem icu toții împrejurul
unor principii ge-:

nerale, pe” cari sar puteă întemeiă. un viitor mai statornic
şi mai fericit. -.
„«Cari sunt oare acele principii, acele temeiuri de căpetenie,
pe cari s'ar
putcă ridică edificiul nostru social, cu chip de a nu ameninţă:
în tot minutul,
derăpănare?

Cari

sunţ: semnele: prin

cari le-am

putea cunoaşte toți,.ca, să

nu greșim? Voind şi cu a le cunoaște, precum fără îndocală şi
toţi Domni-.

ile Voastre, m'am

întrebat,ce ne-a lipsit nouă Românilor și fraţilor. noştri.

Moldoveni, de nu am putut şi noi să ne. desvoltăm fericirea cca materia
lă:

și vieaţa cea morală de o potrivă cu a altor popoare de al doilea
și al trei-.
leă rând, ce astăzi se află atât. de înaintate, fără a (i mai
bine înzestrate
decât noi despre număr şi inteligenţă, nici despre întinde
rea şi bogăţia. pă-:
mântului ? Legile? Este adevărat că ne-au lipsit . şi ne
lipsesc încă multe:
bune, dar am avut şi .multe nu miai 'rele. decât ale acelor
popoare despre:
cari vorbim, cari legi ar fi dat,şi la noi, tot acele rezulta
te ca și la dân-;

sele, dacă a lor izbăvitoare lucrare nu ar fi fost împiedicată de
împrejurări,

pe cari ele nici puteau întâmpină, nici puteau Dirui. . |
«Omeni oare ne-au lipsit? Nici aceasta nu am putei-o 'zice:
nu că nu
aş recunoaște că la noi nu pot fi acele înalte. virtuţi civice, ce nasc
şi crese

numai pe pământ: neatârnat. Dar cu toate astea, urmând şirul
vremilor și
căutând cu nepărtinire, am puteă găsi că s'au aflaţ și: la noi bărbaţi, cu dra-

124

Se

„..

DIMITRIE A. STURDZA.

...

NR

|

714

gostea binelui obștesc "și cu dorinţa de a lăsă 'după dânşii
: urme vrednice:
de laudă,
ae
N
i
:
«Cari dar au fost acele împiedicări, ce. au nimichicit şi râvna acelor birbaţi și buna influinţă ce ar fi putut aveă unele din legiuirile noastre? Care
afost pricina ce s'a împotrivit, că orice binc s'a semănat în acest pământ,
nu a putut prinde rădăcină.
|
«Acea, pricină o găsim

în

lipsa acelor două condiţii, cari mai

cu osebire

sunt de trebuință Ia înaintarea unui popor;în lipsa stabilităţii, care singură,
face ca, rodul de astăzi
să se poată adaogela rodul zilei de ieri şi celei do
mâne, și în lipsa puterii, care păzeşte și apără de acele necontenite răsturnări, la cari din veacuri am fost supuși.
«Acea, pricină este astăzi simți
şi. preţuită
tă do. obşte, de citre toţi dela
o margine la alta a âmbelor. Principate. De âceca și auzim ieşind din toate
gurile unul şi acelaş glas: Unirea Principatelor, cu Prinţ ereditar și cu

Prinţ străin. Unirea, căci

făgădueşte

puterea;

ereditatea,

căci chezăşuește

statornicia. Dar pentru ce Prinţ străin şi nu Prinţ pământean ? Pentru ce Ro-*

mânulși

Moldovoanul,

până ieri atât .de

geloşi

de a aveă

Domni

dintrai”

lor, se arată astăzi atât de voioşi de a, se lepădă de acel drept strămoșesc. .
«Pentru ce? Fiindcă este un instinct,o presimţire ascunsă, care ne zice la

toţi, că vremea s'a, scurtat și că vioaţa, ne va, lăsă, dacă şi în această, mare
împrejurare, precum alta nu sc va mai înfăţişă, nu se vor luă măsuri desă-

vârşito pentru statornicia viitorului nostru. Fiindcă, în mijlocul acei confuzici

a tuturur principelor, acei: slăbiri.de orice frâu, ce ține mădularele unci societăţi legate unele de altele, simţim că pe valea cea repede, pe care ne
aflăm și în josul căreia, este prăpastia deschisă, singura scăpare pentru noi -

va fi o “mână tare și puternică, care să ne poată opri până a nu da de râpă

și să no împingă pe o cale mai bună. Iar acea mână o vederi numai lă un
Prinţ străin, căci 6l ne .va aduce, pe lânga puterea materială cea, trebuincioasă, şi acea putere morală co-i ' vor da, alianțele și relaţiile sale cele do
aproape cu capete încoronate ; căci el singur ne va putei, scăpă de acele"
vrăjbi, de acele rivalități ce insullă între noi ambiția postului celui mai înalt,

rivalități cari se vor

îmmulţi în urma Unirei Principatelor şi cari, amenin-

ţând să câștige până la clasele cele de jos, va face din ăceastă nenorocită
țară o arenă, unde toate puterile, toată vitalitatea ci se vor stinge în lupte

de partide şi de facţii, :

e

e

«Acestea sunt cuvintele pentru cari, pe lângă Unirea Principatelor, sau,
ca să zic mai bine, ca o neapărati chezășuire a înființării acestei Uniri, se

cere 'astăzi de către toţi Prinţul străin.
«Așă dar, ca să rezum

cele zise de sus, Unirea Principatelor cu Prinţ ere-

ditar și cu Prinţ străin, înconjurată de țoaţe chezășuirile ge poaţe da drep-
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tul de autonomie, sunt acele principe generale, acele temeiuri do căpeteni
e,

cari zicem că comitetele nu trebue să piarză din vedere și, împrejur
ul că-.
rora strângându-se toate, vor puteă, să lucreze fără vătămare. Nu zic
că aceste
principe ar fi ediliciul întreg, dar sunt stâlpii edificiului, fără cari
orice am
voi să ridicăm, ar fi zadarnic, și cari noi nu vom puteă să ni lo
dăm, dacă
înalta generozitate a augustelor Puteri, ce binevoesc a se intoresă la
soarta
noastră, nu se va îndură a ni le da».
o

D-l Joan Brătianu,

venind îndată, la, tribună, zise:.

«Sunt oameni, al cărora trecut este astfel, încât simt novoia:a veni astăzi
a da naţiei încredințările de cari ca are trebuință. Iată pricina, pentru:care

Adunarea a făcut astăzi o excepție pentru Prinţul Bibescu de a-l urmă într'o

desvoltare ce nu eră în desbaterea zilei. Ne simţim toți fericiţi auzind pe
domnia-sa, susţinând aceste puncturi».
e
|

E

In ședința

V din 8 Octomvrio s'au: ales Președinții celor cinci.

Clase :— Pentru clasa Clerului : Prea SfinţiSa
a Episcopul Râmni-:
culu
— pentru
i, Clasa Proprietarilor mari: Principele Grigorie Ghoia,—

pentru Clasa Proprietarilor mici: Alexandru Golescu,—pentru Clasa”

Sătenilor : Gheorghiţă Lupescu,—pentru Clasa

Pleșoianu.
In acecaș

|

Orăşenilor : Nicolae

|
Ia
a
o
ședință d-l C. A. Kretzulescu, luând cuvântul, a dat

celire următoarei

propuneri,

cerând

urgenţa.

i

«Naţia română, împiedicată în desvoltarea sa morală și materială
de către

arbitrariul şi ilegalitatea Domnitorilor sub:o Constituţie imperfectă
şi sub
amestecul influinţei: străine în trebile sale, simte de mult nevoia unei
pre-

faceri radicale a Constituţiei și trebuinţa ca cele șapte Puteri subsemnătoare.
Tractatului
Europei, să
chime, prin
«Ea este

de Paris, într'o gândire binevoitoare 'şi în'interesul "general al.
chezășuească autonomia, care s'a: asigurat acestei țări din -ve= tractate. |
„i
a
i
convinsă însă, că acea chezăşuire
'nu ar fi eficace, dacă țara nu

ar” primi în acelaş timp o 'organizare, care să cuprinză într' insa
principiuri
de vitalitate ; și ajunse a recunoaşte că această

condiţie nu sar găsi

decât

în Unirea amândurora Principatelor întrunul singur și în instituirea principiului eredității tronului. .
aa
e
«Ea recunoaște,

deosebit

de aceasta, că ereditatea

„decât prin aşezarea pe trona unei
nitoare în Europa. *
Ie

nu. ar fi cu. putință,

ramure a vreuneia, din familiile
. domi
Re
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«De aceea Românii sunt unanimi în dorința formulată în următoarele
patru

puncturi:

:

.

|

“«L.: Chezăşluirea

|

-

aulonomiei şi a dreplurilor noastre internaţionale, după

cum sunt hotărite amândouă prin Capitulațiile din anii 1393, 1460
şi 1513,

încheiate între ţările române cu Inalta Poartă suzerană ; precum
litalea teritoriului inoldo-român.

«2. Unirea țărilor România şi Moldavia

și neulra-

întrun singur Stat şi sub un:

singur Guvern.
|
|
|
«3. Prinț străin cu moştenirea tronului, ales dintro dinaslie
domniloare
de ale Europei, ai cărui moştenilori născuţi în țară am
dori să fie cresculi în religia ţărei.
Ma
|

„et. Guvern

singură

constiluțional

Adunare

reprezentativ

și, după datinele

Obştească, care va fi întocmită pe bază

cele

vechi o

electorală largă,.

încât să reprezinte interesele generale ale populaţiei
române.
«Pătruns

de adevărul

celor de

mai

sus,

subînsemnatul

propune:

|

.
1, ca

Adunarea să declare aceste patru puncturi ca dorinţa unanimă
a naţiei române“; 2,:ca spre răspuns la întrebarea co se face țirei prin art.
24 al Trac-

tatului. de -Paris, să supue această declaraţie Inaltei. Comisii Europeane,
ca

expresia

cea mai

exactă a trebuinţelor tuturor

claselor

societăţii şi ca o.

condiţie, căreia sunt subordinato. orice alte dorinţe, ce deosebit
ele clase ar

mai: putea.fi chemate

a exprimă

în privința

reformelor

din întru ; 3, și în

fine, cu tot în acea, comunicaţie să se 'exprime din părtea Adunărei
via re-

cunoștință co simte tot Românul

către acele generoase

brățişat apărarea drepturilor. acestei naţii.»
După cetirea, acesteia, d-l GH. Magheru

roului

următoarea

propunere:

Puteri, cari au îm-

|

depune

«Deputat al clasei proprietarilor celor mari din distric
tul

îndeplini cu sfințenie

însărcinarea

impusă de conjudeţenii

po masa

biu-

Gorj, spre a-mi

mei şi a cores-

punde cu dorințele lor, viu într'această ocaziune
solemnă a expune. onor.
reprezentanţi ai naţiunii chipul, cu caro dorim să
se completeze redacţia

art. 3 din programul ce se înfățișă Adunărei de onorabilul
meu coleg d-l C.

Kretzulescu și atingător de Prinţ. străin şi eredita
r, .
" «Aceste dorințe sunt următoarele: « Prinţ
străin ales de nație dintr”o:
«dinastie domnitoare de ale Furopei, cu drept
de creditate începută dela:

«dânsul intracest nou Stat român, ai cărui moștenitori
parte bărbă«tească dorim să fie ereseuţi în religia ţărei»,
a
«Aceste dorințe îmi sunt formulate printr'un înscris particular, astfel
precum

au și toți deputaţii

celorlalte clase

din artitatul district, şi pe care pot

a-l.
înfăţişă onorabilei Adunări, Conjudeţenii mei, prin expres
ia «ales de nație»,

,
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Adunare

ad-hoc a

arătă dorințele sale pentru viitor, să expue cătra: Puterile garante.. între
celelalte drepte dorinţe, şi aceea ca Inaltele Puteri să arate națici pe acei
candidaţi, cari vor primi a veni la tronul României- -Unite, și naţia, să aleagă
dintre acești candidaţi pe acela ce-i va conveni mai bine. Această dreaptă
«dorinţă a conjudețenilor mei; nu mă îndoesc, Domnilor, că Dumnea-Voastră
toţi veţi preţui-o și veţi 'susţineă-o ca 'o cestiune. de: drept, ce derivă din
„autonomia naţiunii de a-și alege ca însiș pe şelul său. Aceasta ar fi cea
„mai justă satisfacție dată drepturilor noastre ab antiquo şi cel mai mare
triumf ce am pregăti viitorului 'naţiei noastre și noului Suveran, a căruia
stabilitate va fi garantată nu mai puţin de afecţiile și, devotamentul a cinci
milioane Români ce-l vor alege. :
ie
câr fi, Domnilor, asemenea, . legătura cea mai tare între naţiune și tron,
între prezent

şi viitor,

și

astfel

numai

națiunea

și posteritatea -ar zice .că

ne-am împlinit datoria noastră ca, reprezentanţi, păstrându-i drepturile. sale
„de suveranitate, pe deplin conservate de dânsa de atâţia socoli prin sânge Şi
sacrificii de tot. [elul».
Eminenţia Sa Mitropolitul întrebă atunci îndată, adacii e susținută urgenţa
propunerii d-lui C. A. Kretzulescu», și “Adunarea: o .volă cu. unanimitate.
D-l Hr. Tell, sculându-sc, a propus a se trimite la o Comisie.
Eminenţia Sa Mitropolitul, consultând Adunarea, sa votat prin seculare,
cu majoritate absolută, a se trimite la o Coimisie aleasă din sânul “Adunării.
Principele Șlirbei a întrebat atunci, «de câți membri să se hotărască a

fi acea Comisie». Adunarda răspunse să fie de.9 membri.

.

|

Procedându-se prin balotaţie la alegerea acestei Comisii, votarea a dat
pe.urmiătorii membri: Eminenţia Sa Părintele Episcopul Buzăului, d-nii Ioan
Brătianu, Gh. Magheru, A. G. Golescu, M. Duilie, A. Dotrescu, o. „Așicescu,
"Tănase: Constantin, Teodosie Mungescu.
[Ri
xpLă

-In Şedinţa a Vla din 9 Octomvrie d-l Ari icescu ceteșto Raportul Comisiei numite spre "a cercetă. urgenţa, . Și propunerda
d- lui
CO. A. Kretzulescu.
:
«Comisiunea aleasă de Adunarea ad-hoc pentru cercetarea urgenţei propuntrii ce exprimă dorinţele națiunii, s'a constituit; -azi, la 8 Octomvrie, la
“7 ore seara, alegând Preşedinte: pe Eminer.ţia Sa Episcopul Buzăului i și Secretar pe d-l C. Aricescu, și a procedat în chipul următor:
:
«Sa cetit sus zisa propunere, dată în scris de d-l C.A, Kretzulescu, şi
sau luat în băgare de seamă atât cele patru puncturi ce se propun, cât şi

modul de ase propune, rezumăt în trei ârticole ale 'concluziunii autorului,
şi s'a: mai luat asemenea în băgare

de seamă şi cazul urgent în care se află,
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«Comisiunea, fără nici o desbatere, u încuviințat cazul
de urgenţă : întradevăr, sus poimenitele patru puncturi se ating de intere
sul cel mai mare
al națiun

ii şi sunt exprimate
de dânsa de mult, ca unele ce-i asicură existenţa politică, conservarea și desvoltarea:
ei, — destule cuvinte cari probă
cazul cel mai urgent. *
a

«Cât despre cele patru puncturi, Comisiunea, având
în vedere acest princip:
asigurarea drepturilor naţiunii cât mai temeinic,
astfel cum să unească
aprobarea tuturor stărilor societății, fără să atingă
și dreptul Inaltei Porţi,
“Comisiunei, află cu cale ca să se voteze nedespărţit
și numai în principiu
cele patru puncturi din programa națională dela 5
Martie 1857, rămânând a
se face o chibzuire: mai în urmă despre formularea,
lor. .
«Această votare, Comisiunea află cu cale să
se facă cunoscută Inaltei

Comisiuni Europeane, însoțită de mulțumirile de recuno
ștință ale națiunii către
Inaltele : Puteri.
|
«lar cât pentru motivele! ce 'se propun pentru
susţinerea acestor patru
punctu

ri, rămâne a se face după votarea lor, după cum va încuviință
Adunarea.

«Cât pentru propunerea

d-lui Gh.

Magheru,

ca Prințul

străin
să fie ales

"de naţiune, potrivit cererii d-lor alegători expusă în hârtia
dată la 8 Octomvrie, Comisiunea, n'a, putut: s'o încuviinţeze.
|
«Comisiunea a numit raportor de rezultatul lucrării sale pe
d-l loan Brătianu.»

de

D-l Joan Brălianu,
urgență:
«Este un an

:

veniind la tribună,a cetit raportul Comisiei
|

și șapte luni, de când Congresul

|
dela

Paris a hotărit

, în
înalta sa înţelepciune, ca Principatele Române să fie consultate
despre con'diţiile ce s'ar cuvoni a li se face în noua regulare a Europei Orienta
le.
cÂm avut: un interval .de un-an.și șapte. luni,
nu ca să. ne chibzuim
despre condiţiile ce ne sunt de neapărat ca să renașt
em la o vieață nouă,

ci numai ca să le formulăm. Şi un timp aşă de lung
a fost mai mult decât

destul pentru o asemenea

lucrare
; de aceca, aceste formule sunt astăzi

întipărite, săpate în spiritele tuturor Românilor. Dar
mai repet:că tot ce am
făcut în intervalul ce ne desparte dela încheierea Tracta
tului dela 30 Martie, a fost numai: ca să.ne formulăm nişte trebuin
țe ce sunt simţite cu
tărie de noi toţi, nu numai dela 30 Martie, ci de un
timp îndelungat; căci
nu de ieri simţim noi Românii, că călearea. drepturilor
noastre ca nație şi
înrâurirea străinilor în trebile noastre dinăuntru au fost
un izvor nescurs
al nenumăratelor calamităţi; ce bântue de mai mulţi secoli
aceste nenorocite ţări.
|
E
5
|
N

__

«Asemenea, cine nu ştie că, încă: din timpii bătrâni
,

dorinţa - Românilor

luminaţi a fost ca aceste două țări, cari nu au decât
un singur suflet, să fie
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întrun singur Stat, ca astfel naționalitatea română să poată, pros-

peră şi înflori subt apărarea unui

scut de două ori mai'târe decât scutul

fieștecărui Principatîn parte. Această dorință a Unirei,.ce în timpii trecuţi
“numai luminile o însuflau Românilor, a devenit astăzi, prin lungile suferințe, un simțemânt tare, care domnește în inimile tuturor, fâră deosebire
de clasă, de vârstă sau de sex.. Aceca ce ziserim pentru desrobirea drep-

turilor. străbune, ce ne sunt garantate de Capitulațiile ce avem încheiate cu

“Inalta, Poartă şi pentru

întruparea

Principatelor întrun singur: Stat, putem

zice şi pentru trebuinţa ce.simţim a aveă un Domnitor ereditar, luat dintr'o

dinastie a Europei Apusene...
.
«Intr'adevăr, toţi am văzut în istoria, acestor

Satie
i
care nu este decât.o

ţări,

lungă dramă ce se desfășuri de mai mulţi secoli, că suirea pe seâun a
Domnilor aleși dintre noi a fost prilejul necontenit al înrâuririi străinilor în
aceste Principate ; că scaunul domnesc u fost mărul de diseordie al tuturor
familiilor influinte în' aceste ţări, cari în loc dea-și cheltui puterile lor pentru
apărarea şi întărirea patriei, n'au făcut decât de a o slăbi prin luptele, ce
sgândăriau nelegiuita, lor ambiţie, lupte ce ne scurseră mai mult sânge decât
ce vărsarăm pentru apărarea. mumei noastre corhune ; și dacă sângele încotă

-de a curge dela un .timp încoace, însă puterile noastre naţionale n'au' încetat

a se slei prin felurite sfâșieri, prin necontenite prădări şi prin canalul 'vislieriilor ce pretendenţii la domnie deşertau, sau pentru, ajungârea la scaun,
sau ca să se mănţie pe dânsul. De aceea Românii vor astăzi! cu tărie,cu

-să aibă în capul noului Stat un mădular luat dintro familie: domnitoare

în

Europa apuseană. Ei cerând un conducător din aceste dinastii, dau chezășie
Europei că sunt hotăriți să meargă în cel mai. deplin ordin pe drumul 'ce
însăş ea urmează, adică drumul progresului, al civilizaţiei.
Nici pentu noi
“Principele străin nu este, de o mai mică chezășie în privinţa Europei. Solidaritatea ce există între. dinastiile europeane o să lo facă a se interesă la
existența noastră naţională -mai deadreptul şi mai cu dinadinsul ;. şi astfet
garanţia tractatelor o să fie .rezemată, . întărită de garanţia intereselor în

parte a mai multor dinastii puternice. .
a
a
i
«Trebuința unui Guvern tare, dar inteligent și drept, nu este mai puţin

simțită de Români, cari au suferit atât de mult de arbitrariu, de slăbiciunea
şi de neinteligenţa, ce până acum fură singurele calităţi ale feluritelor. Guvernuri, sub cari gemură de atâta, timp aceste ţări. Și de unde un guvern

poate dobândi toate aceste calităţi, decât dela o adevărată reprezentaţie națională ? Și de aceea dorinţele .unanime ale naţiei se încheie cu' accea de a

aveă

un

Guvern

Reprezentativ

în toată sinceritatea

cuvântului.

«Intr'aceste patru puncturi se rezumă dorințele națici; numai pe dânsele

o să putem

ridică

Analele 4. R.--Tom.

edificiul social, de care suntem

XĂXIIL.— Memoriile Secţ. Istorice.

atât de doritori, căci el
,

”

9
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singur ne poate introduceîn sociotâtea europ
eană şi â ne asigur
- viitoru
ăl,
.— edificiul social, pentru care Puterile garant
e se para se preocupă -aşă de
mult. Aceste - dorințe sunt, cum am zis, de
demultîn inimile noastre, și

graţie Dinefăcătorilor noștri, astăzi în s arşit putem
a 6 rosti cu glas mare
în fața lumii.
e
|
Ia
«Acestea, sunt propunerile

-narea' întreagă. Dumnoalui

d-lui Costache

Kretzulescu,

ceri încă urgenţa,

susținute de Adu-

pentru care aţi numit o. Co-

„misie spa re
chibzui dacă urgenţa este o necesitate, și
Comisia, Împlinindu-și
“sarcina pusă asupră-i, m'a numit raport
orul ei. Lo-am făcut toate acestea,
ca să împlinim o formalitate, căci urgenţa
ma este cerulă mumai de d-l
» Krelzidlescu sau numai de Comisie,:ci
de cinci milioane de Romini, cari
sunt

nerăbdiilori ca cu un.ceas

iasă în sfârşit

din

înainle să nască la vicaţa naţională, să

întunerecul şi ticăloşia în cări zac

de alăla timp, ca
să-şi iea locul lor la soarele Vinefăcălor al civili
zației şi al libertății.

«Comisia 'dar este 'd6 părere că într'a
cest minut chiar să aclamații puncdurile urmăloare:
|
i
Pe
:
crt, 1. Chezășuirea aulonomiei şi
a drepturilor noastre înlernaţionale,
după cum sunt hotărite amândouă
prin Capitulațiile din anii 1393, 1160
şi 1518, încheiale. între “țările vomâne
cu Inalta Poartă, precum şi neulralitalea teriloriilui moldo-român..
a
i
„cârt.'2. Unirea ţărilor România și
Moldavia întrun singur Slat: şi sub
un singur. Guvern

,

„i

a

Aa

«Art. 3, Prinţ străin cu moşlenirea tronul
ui, ales dintro dinastie dom-nitoare de:ale Europei, ai cărui moște
nitori născuți în ţară an dori să
fie crescuți
în religia (rei.
|
,
Da
cârt. 4 Guvern couslituțional reprez
entativ și, după dalinele cele vechi
ale țărei, o singură, Adunare obștească,
care: va fi îulocmilă pe bază. electorală largă, încât să: reprezinte inlere
sele generale ale populației romtine.
* «Comisia vă mai invită, după propu
nerea d-lui Kretzulescu, ca, deodată
cu strigarea: Să lrăcască Ronuinia
una şi nedespărțilă! să strigaţi, împinși cum şunteţi de o vie recunoștință:
Să irciească Pulerile ce ne-au
deschis porțile viitoruluiD»
n
|
a
Și Adunarea, sculându-sa întreagă, strig
ă : Să lrăcască Unirea! Să trăcască
Pulerile garaute ! :
e
A
” Urmându-se discuţia, 'd-l Hr. Tell,
întrebă ce se înţelege prin: baze largi

cari să repreziule inleresele generale?
A
D-l D. Brătianu răspunde, că ale tuluror
Românilor.

|

D-l Ar. Tell: Ale poporului român întreg
, fără deosebire de clasă?
i D-l Gr. Serurie 'cere deslușire, «dacă
în expresiunile: înteresele” gene-

ale 'sc înțeleg cuprinse interesele întregului
popor român, adică ași după
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„cum.Fermanul;a clasat ţara : ale clerului, proprietarilor
mari, moşnenilor, oră-

„şenilor :și-ale plugarilor.»..
„DI

Dimitrie

Brătianu

DIE CE

răspunde,

«că toți

„Dal. Se, : Voinescu. zice, «că acestă întrebare
„când sau subscris cele patru pnncturi.»,
.

OA

N

Românii

Da

Ca

a

să. [ie reprezintaţi.»

trebuiă, so facă d-l Serurie,
A
a
a

- “Dl O, A. Roselli observă, «că, sau votat numai în principiu şi.că
fiecare

„&ste în'drept a cere sau ada. desluşiri.»
.
Ia
i
-... Prințul. Bibescu zice,. «că d-l C. A. Rosetti are dreptate,
căci a. votat nu» mai: în-:principiu „acele patru -puncturi,dar
: își rezervă dreptul a. vorbi asupra

„punctului
-al 4-lea—Guvern: constituţional.» |

"OD-U Gh. Lupescu,

Aa

a

deputat al sătenilor din Râmnicul-Sărat, sus-

„inut de 4 depuaita
săteni
ţi
lor: Ioan „Roateș din Mehedinţi, Marin
“Paraschivescu
din Mehedinţi, lori Voicu din Gorj și Ioân 'Ţică din
"Musce
se urcă
l,la tribună și ceteșteun ainandament, motivât;:. Pa
«Este cunoscut tuturor de 'obşte, că după legile și obiceiurile
strămoșilor
:noștri, toţi Românii,
din orice stare, aveau aceleași. drepturi de oipotrivă
„Înaintea ţărei.: Istoria spune și documentele ce se află încă în țară, dovedes
c,
„Că aşă sa urmat pe câtă :vreme. țara noastră s'a bucurat de întregi
mea Au- tonomiei sale, sau puterei uceea ce are o ţară de a-și face singură
legile sale.
„Numai. de când drepturile țărei au fost cotroprite de străini,
de când ţara
“n'a mai avut. obşteasca ei Adunare, de atunci sătenii, cari'sunt partea,
cea

mai numeroasă a acestei țări, nau mai fost chemâţi în Obșteas
ta Adunare,

„ca după. obiceiurile și legile noastre de demult,:şi de'atunei
adică de:când
sau călcat aceste legi și nu sau măi urmat aceste obiceiur
i, vedom 'că au
venit peste. ţară cele mai: mari :răutăţi, pentrucă ajungând
ca:în Obșteasca

: Adunare să fie numai boieri, iar celelalte stări, precum plugarii,
meșteşugarii

„Şi-alte stări, -.au rămas. fără drept-.şi fii. vitregi în casa părintea
scă, adică
-neavând într'ins
. deputaţi
elei lor, trimiși chiar de dânșii, după înțeleptelo și
croştineştile obiceiuri ale strămoșilor noștri.
N
- „«Boierii, necunoscând îndestul dorinţele .şi păsurile
noaste, “precuni ni le
cunoaştem noi cari suferim, au făcut legi împovărătoare
'nouă, cari 'au adus

„mari şi: multe

nenorociri . țărei, pentrucă dijmele şi angaralele,
'de' tot felul

fiind grele, din vremea aceasta în mai multe rânduri creștinii
săteni au fugit

. din“ ţară, iar alţii au căzut
- grele: răsmirițe, în cari

au

în ticăloșie și 'de: mai: multe ori.'sau făcut şi

venit limbi străine cu alto” nevoi

“țară ; şiitoate acestea au 'fost, după

și greutăţi.po

cum am zis mai sus, că Domnii ţărei

- dela un. rând de “vreme ajunseră să nu mai aibă milă de
ţară, schimbându-se
“În scaun unul pe -altul, și. al doilea că legile nu mai : erau
făcute de :toato

stările, ca să mulțumească toată ara,și numai de'o seamă
de boieri; Aceste
%
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două pricini, cari. au adus atâtea dureri ţărei, le-au văzut; Puterile iubitoare
de omenire în înalta lor înțelepciune și, ca să se precurme de aci înainte,
au -Dinovoit a chemă țara întreăgă
adică toate
, stările, ca să-și arate fiecare

„novoile, păsurile și dorinţele ; de accea noi, rostindu-ne dorinţele prin cele
patru puncte în adunarea ce am avut la 9 Octomvrie, am arătat între altele

"că-po Domnul străin îl voim de 'aci înâinte să fio năoştenitor, ca să se sta-

tornicească lucrurile odată, și țara, să fie cu Obşteasca Adunare, itot că: în
“vremile vechi, alcătuită din toate stările de oameni, fiindeă moștenirea Domnului n'ar puteă să statornicească

toate

stările, și acoste

stări

lucrurile

niciodată

în ţară,

nu vor

dacă. n'ar fi rhulţumite

fi mulțumite, de nu-și vor

trimite aleșii lor în. Obșteasca .Adunare.. Aceasta este una din dorințele
cele

mari ale sătenilor români, pe cari îi înfățișăm
noi într'această Adunare, dorință care, fiind legiuită şi pravilnică, credem că nu numai nu va supără
auzul Inaltelor Puteri ce ne-au chemat într'adins. ca să le arătăm ce dorim,
dar încă nădăjduim că în marea lor înțelepciune,o vor luă în băgare de
"seamă, ca una ce este după vechile obiceiuri şi dreptul ce ni se cuvine și
-care singură este în stare dea împiedică toate nenorocirile şi suferințele
co
“Sau adus pe această țară și cari sar mai puteă aduce de aci înainte. Această

"dorinţă, pe de o parte ieșită dela onorabila Adunare, ca să
deslușească în
". Memorand la punctul al 4-lea de Guvern constituțional, cum
adicăsă se în-

-țeleagă lămurit ca să fie şi săteanul cu dreptul de alegător şi ales la viitoarea,

Obştească Adunare a' ţărei, iar p6 de alta socotim de trebuință,
spre a nu
„rămâneiă nici 0, nedumerire, să scriem şi noi aci acest amandament::
,
«Un Guvern constituțional, cu o singură Adunare obștească largă,
alcătuită

«de înfăţișători luaţi din toate stările de oameni ai țărei, cari să aibă dreptul
«să înfăţişeze toate păsurile şi trebuințele a tot norodului român».
.
„DA L. Ipceanu observă, că d-l Lupâscu şi-a propus amandamentul
în
adunările pregătitoare și i s'a 6xplicat că Adunarea ad-hoc .nu' poate
intră
iastăzi în chestii de reforme din: năuntru, și prin urmare să-și ţie
propune-

rea pentru altă ocazie».
D-l Mihail Marghiloman

Sa
zice, «că nu

A
Da
cunoaşte altă Adunare, ale cărei
i

“hotăriri să fie obligatorii, decât această Adunare». .
2... oa
D-l O. A. Kretzulescu adaoge, «că adunările pregătitoare nu 'pot legă pe

„cinevă politiceşte», -:
:
i
e
a taei
“PrințulD. Ghica zice, «că dacă adunările pregătitoare nu leagă politicește,
“leagă moralicoşte. . Pe lângă acestea-—adaoge—oste şi o călcare de Regula
:mnent, fiindcă Regulamentul zice că toate : aniandamentele să fie 'în puţine

“vorbe. A făcut dar bine d-l Ipceanu a aduce aminte că unii se abat din an"gajamentele luate în adunarea pregătitoare, Dacă cuvintele d-lui .n'au pu-

"tere de

pravilă,

au o putere

morală».

- a

E

a

:
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este “păzită; 'amahdamentul8: pe

dinainte n'aui ficut decâţ 0.'dosvoltare a amani
Al a
a

:*. Prinţul. D, Ghica zice: «Să nu no ăbatem din ordinul.'zilei ș.
uzi -suntem
“adunaţi spre a' discută: Memorandul.

-spuie . păsurile,

D-

nam

mai

L: oselli zice,

. Când. fiecars:, ar ven
la i.
tribuntă să-și

sfârşi niciodată».

«că ucest : amandament

a

seunănă

mai mult o.petiţie

„Către Inaltele Puteri, ca, să observe suferinţele lor. Când" astăzi: sunt
:aici re:prezentanţii lor, eră, de prisos».

-. Prințul Bibescu observă,

,

SCRI

«că până acum nu

Liei VI

E

e

sa intrat în materii rapor-

„țului; că bine ar fi să meargă Adunarea - înainte, fiindcă. astfel
s'ar face o
:mulţime de amandamente' asupra puncturilor votate. li
.9 :Octomvrie», *

Se urmează cetirea,

|.

i

pe

„D-L. 0. Aricescu, în locul cuvintelor: astăzi ca reprezentanţi.
liberi. ș. e; |.
- dela pagina'a 2-a, linia a 5-a, propune amandamentul
următor:
„.- “Astăzi, ca reprezentanți liberi ai poporului” români, cari
n'aveni:alt mobil
- decât: cunoştinţa datoriei noastre și nu .-cugetăm decât
la: apărarea .dreptu-rilor. naţiei române, simţim ş. ce. Lo.
pie
i .
aa
* D-HC. A. Kretzulescu găsește, «că amandament
ul : d-lui -Ari cescu :este'o

. îmbunătăţire,

A

te

ot

pe

D-l 41, Q. Golescu cere voie, ca membru al :Coimis
iei,.sti-şi. dea, părerea
asupra acestei adrese, să: spuie. ce găseşte bun. înăunt
ru și” conu. Zice: ccă
din capul locului forma nu i.să părut cuviincioasă.,
iii
a
e în
1. “Adunarea primește, aceste modificări,
ce
At
1 3 DI Gh. Lupescu zice, «că a dat un'amandamen
tşi vede că iu sa luat
-în .băgare.de seamă.»
2
e
a
Ă
ar

i.

D-L- Oe A; Krelzulescu ceteşte amandamentul d-lui. Lupesc
u, : prâcum: ur-

-Mează : .
a
i
ea
tat i ti
o og
:» «Un Guvern conștituţionăl,'cu o singură. Adunare obștească: largă,
-alcătuită: de înfăţişători. luaţi. din toate sțările, dă oameni.
ăi țărei,;. cari 'să' aibă

„dreptul: să -înfăţișeze toate :păsurile şi trebuiriţele
.a: toţ norodului :roimâri:»
.*, Prințul:G; Ghica întreabă, «ce înţelege adi prin: stări: meserii
sau Clase ?»
"1 .Lse, răspunde

că

«elâse»,

-:"D- Hr. Tell . combate

:!

e

acest. amahda
şi men
“Susţinet»

aa

at

ct

za

redacţia Comisiei ;

-— asemenea, şi d-hii:B; Gănesciişi 1. Ipceanii,:--- : :: me tza a
e
a D-L AL, Petrescu 'susține amandamentul. d-lui. Latpescut.: Zice 'şi:i:d
emoni.strează, «că „prin. aceasta: nu-și. calcă. nici o'.datorie „perfectă:
sau imperfectă,
* pentrucă atât în sânul Comisisi, acărei' lucrare e'dator:-să
o'susțic,.precum

-Şi în particul
unde” ar,
trebug,. să-și . respecteze; fâgăducula, a artitat 'convicţia

- duini-sale:.de a.sa “face la articolul:al;4-lea. o redacţiune

mai bună, Şi îşi for-

154.
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"mulează idea
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«Guvern

-

„094

reprezentativ, “și”. după 'datinele

"«noastre:
cele 'vechi o 'singură Adunare obştească, aldasă din toate stările s6«cietăţii într'un chip astfel, încât si reprezinte stările generale -ale poporului

;«român;
fără să fio'.vot universal.» Astfel, conelude d-lui, se poate formulă
idea Adunării noastre ; chiar după. redacţiunea punctului al:4-lea, astfel cum
este, so înțelege că Obșteasca Adunare viitoare va fi compusă de reprezintanţi aleși de toate stările de oameni, cari sunt temeiurile naţiunei.» -*
„«D-l 0,4. Krelzulescu răspunde, «că mai înainte de a intră în desbatărea

amandamentului d-lui Lupescu, să vedem ce princip: primim : ne
abţinem
"dea intră de acum în câstii interioare, mărginindu-ne deocamdată
a des-

«voltă cestii exterioare;
sau făcând greşeala ce au făcut fraţi noştri Moldoveni,
intrăm în cestii interioare? Do voni păstră în Meinorandum expresia largă
.
din program asupra acestui punct, vom puteă, căpătă, subsemnăturile unei
-mari inajoritățiși pe urmă vom fi liberi de a intră în costii interioare,
sau
îndată, cum. au. făcut Moldovenii, sau mai bine după ce Inaltele Puteri
vor

„da o hotărire asupra dorințelor . noastre, după cum se află zis în program.
Dacă vom. voi a desvoltă acum

acest punct, atunci ne aflăm

“tia din întru a unei baze de'lege electorală.. Atunci,

intrați în ces-

pe lângă acâst aman-

: dainent,. se; vor mai: produce şi altele şi orice hotărire se va luă
nu: va'puteă

da mulţumire tuturor cpiniilor diverse, şi îndată pierdem orice speranţă
de

:a mai căpătă vreo: majoritate: însemnată în favorul Memorandului

„+D-l

Gr. Iordnu răspunde, «că nu e vorba de a. intră

ci a da o explicare, ce se înțelege cu acele vorbe?

. :

în: cestii interioare,

-

aa

D-l 1. Brătianu merge la tribună şi zice: cUnii cred că d-l Lupesc
u și
„colegii săi săleni au, fost împinși de unii la facerea acelui
act ; aceia au fost

greşiţi. Dacă unii din noi au avut norocirea să aib
- confienţ
ă a colegilor :lor
deputaţi dintro. țărani, luăm martor pe Dumnezeu, pe Adunarea întreagă
şi
pe

ci înșiși, îi juriim să spuie, dacă vreodată ci au auzit cuvinte
do: dosbi-.năre ; din' contră, de câte ori.au venit la noi, i-ani povăţui
t în totdeauna ca

„să Jertfească păsuri
lor particu
lo;
lare pentru ale țărei ; noi am combătut cei
: dintâi în Adunare patimile și . păsurilă trecutului, fiindcă știam:
că toţi au
“suferit, dela mari până la mici, și aceia cari erau pe scaunul 'Domnie
i, de
aveau inimă, suferiau mai mult decât țăranii dela plug. Temându-ne
că mulți
; Du vor. cunoaște
cât 'e situnția noastră de critică în faţa Europei,
am veghiat
zi şi noapte spre a răspândi orice bănueli. Oricare.
ar. fi propus un aseme- nea amăndament d-lui Lupescu,
'ar fi fost mârșav, . fiindcă oricare din noi
„are.o mai buni educaţie literară decât un. simplu sătean,:și
ar [i fost covă
i machiavelic de a-și contraface stilul. In adunările pregătitoare
n'am reş-

:pins. amandamentul d-lui: Lupescu, fiindcă frații plugari au fost în toțdeau
na
- cu totul despărțiți de celelalte class ;ide'-aceca
ani căutat ca până în sfârşit

3
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sălo păstrăm încrederea ; de. accea n'am respins amand
amentul, fiindcă eră
dictat de ncîncredere. De am fi fost în poziţia lor,
şi cu și d-voastră.
am fi
simţit ca şi dânşii. Când s'a format Comisia pentru facerea
Memorandului, a
fost o mare luptă, căre s'a văzut în adunările pregătitoa
reşi, de care sa vorbit

şi afară. Țăranii au zis că noi o.să'holărîm.de lucrurile
vitale ale ţărei şi
ei 20 să ştie nimic din ceeace so face, fiindcă au fost:
excluşi din Comisie.

Am cercat să-i încredințăm
putem risipi bănuelile, am
de 'rău, să primească unul,
când. le-am făcut: cunoscută
voească a mai asistă. Dacă

că nu e decât un proiect, dar văzând 'că nu le
conjurat Comisiaca să nu cadă pradă : voitorilor
doi dintre țărani a asistă la iluerările sale; dar
această propunere, ci sau mulțumit, fără. să mai
nici eu, nici -alţii,.nu i-am-: combătut în privinţa

„ amandamentului, n'am făcut-o .spre

a nu le insullă, vreo. bănuea..lă.
Astăzi

dit şi-i conjur să aibă încredere în noi, în dreptatea
care începe, în viilorul
neamului. Daţi această pildă de neinteresare, jerifiţi
pe altarul patriei păsuvile personale, penlru ca noi să putem iscăli cu toții
în unanimitate Nemorandul, care desvolteazcele
ă. patru puncturi.» .
ie
it NU

„Adunarea dă semne de aprobare...
su
pe
aa,
D-l C. A. Rosetti întreabă pe d-l Lupescu, dacă voeşte
să-şi tragă amandamentul.
:
IEI
i
a
iu
PN

„„D-- Gh. Tapescu răspunde: «Sunt mai: mulţi. cari trebue întreba
ţi, nefiind
amandamentiul subscris numai de. mine.»
- pa, Pi i
i
a
atu
LA
- Domniile-Lor d-nii:
Roaleş, Marin Pârcălăbescu, Ioan Roibu: şi . 'Tică

Ioan retrag amandamentul,
- D-

Gh

.. . ...

ta

Lupescu 'zice, «că dacă odată l-a propus,

a

ă

îl susține»...

i,

D-l 7. Roaleş zice, «că dacă--d-l Kretzulescu ară
“cătă
'cste o. costie interioară şi dacă prin art.-4 din program şi Memorand se. înțelege
-de toată,

Adunarea, că şi ţăranii vor luă parte la Adunările

îşi râtrag amandamentul.»

Obştești 'viitoare, apoi toţi

a

tea

-D-l- 7. Grigorescu zice, «că este de opinic-a nu se luă,
în :desbatere acel
amandament la Memorandum,. ci.la alt timp, căci orășeni
i “Sunt; în': acocaș
categorie cu țăranii»
aa
,
'

;So pune la votare -amandamentul

mește.

.

e

E

d-lui "Lupescu și: Adunarea

gg

e
i

nu-l pri-

a
-

Mi

re
ii

E

ii

“Am crezut, că e de nevoio a reproduce în întreg
ul ei discuţiunea,
care a urmat asupra amandamentului.lui “Gheorghe.
Lupescu, ;pentrucă el caracterizează întreaga, situațiune în .care so
aflau deputaţii

șătenilor, între necesitatea de a.votă. mai întâiu.
Constituirea. Statului
Român Şi.în urmă: Organizarea, lui Internă. In
aceasta constă, dife-

*
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vința, între.:procedările Divanului: âd-hoc din Iași: și a Divanului-“adhoc. dini-Bucureşti:. î: -:-:
pn
DDR DIR

ID

a A

“In ședința. XIII din

e

6: Noemvric,

Actului desvoltător. votului Adunărei

Octomovrie.

a.

a

a

N

aa

d-l Ion Brătianu
ad-hoc

dă _cetire

a României din 9/21

Se

|

» «Adunarea ad-hoc :a 'Țărei- Românești, conform 'Tractatului delă Paris, câre

în virtutea drepturilor naţiunei noastre, invită pe Români

să-și exprime

do-

rinţelo” asupra ireorganizării țărei 'lor, în ședința dela 9 (21) Octoimvrie a acestui an;a votat în principiu cu unanimitate dorinţele esenţiale ale naţiunei ronâne;.anume: — Garanţia Aatonomiei şi a Drepturilor noastre internaţionale;
stipulateîn Capitulațiile acestei țări cu 'Inalta. Poartă, precum și Neutralita-,

tea teritoriului: mm6ldo-român ; — Unirea “Prinicipalelor. Aloldoia. şi Tara-Românească: întrun singuir, Slal; ——un Domn străin cu ereditate, ales din uha
dintre dinastiile domnitoare ale Europei;— un Guvern "constituțional! cu o
singură Adunare reprezentativă, întocmiti, pe baze îndestul 'de largi, încât să

reprezinte interesele-.generale ale populațiunei române.”
câstăzi, noi, membrii

3.

acestei Aduniri, ca reprezintanţi liberi ai poporului

român; cări. mi: Simţiim:
alt mobil decât conştiinţa datoriei” noastre şi nu cugetăm decât la apărarea drepturilor naţiunei -române, simţim trebuinţa, avem:
dreptul, avem datoria ;să motivăm şi să desvoltăm acel vot memorabil, de-

„ clarând

şi demonstrând,

printrun act solemn, înaintea oamenilor”şi înaintea

lui Dumnezeu; =; că; siintem toți bine pătrunși de “mărinimoasel6 şi înţeleptele cugetări ale 'Inaltelor.. Puteri garantei—că' toţi avem: conştiinţă! anticelo
r,

nepreseriselor. şi neprescriptibilelor noastre drepturi;—că :expresiunea,
dorinţelor” noastre, formulate!de națiunea întreagă,..este legitimă, legală.
şi—că ce-

rând reîntregimea în deplinul exerciţiu al drepturilor ţărei' lor, Românii știu

respectă! drepturile” celorlalte. Stât, ale Imperiului Otoman mai cu seani;
—
că votul ce .veniin: să desvoltăm astăzi n'a fost, nu “este un strigăt spotane
u
al unei impresiuni momentane, ci rezultatul reflecțiunilor şi al unci 'expeti-

enţe de.mai: mulţi” secoli de lupte şi” de suferinţe; — că dorinţele votate -de

noi sunt credo politic al naţiunei, co totdeauna a recitat în adâncurile ini
mii ci și pe care şi mai înainte a rostit cu glas mare de multe ori, de câte

ori i-a fost iertat să vorbească liber; — că aceste dorințe primordiale rezumă,

cuprind întinsele; toate dorinţelă poporului român şi că alor 'rcalizare singură, poate chezășui al lui viitor;—că
ele sunt condițiunile sine qua non a
vieții noastre polilice, a-existenței noastre naționale,
|
... iii

î:.«In zilele chiar cele: mai triste alo istoriei lor,- Românii niciodată nu
şi-au
pierdut speranţa: despre dânşii:şi despre: dreptatea lumei. civilizată. Totdeauna

|
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păsul lor cel 'mai mare a fost 'că Europa nu-i cunoaşte. Acum, că Dumne=
:
zeu a voit ca şepte din cei 'mai puternici și mai luminaţi 'Monarhi ai
lu-. |
mii să-și arunce ochii asupra poporului român şi să-i ceară să lo
facă cu-:
noscut; legitimele “sale dorinţe, spre a le îndestulă ; poporul român, prin or-.
ganul nostru, mandatarii săi, le pune subt ochii Maiestăţilor, Lor, cu sfinţenia
unei confesiuni şi cu cea “mai deplină încredere; cu aceeaş încredere
el aş .
teaptă al lor decret.
"
e
i
Să
a
”
«Dară avem toţi conştiinţa drepturilor noastre și ne ţinem tare de dânsele,.
ca fiii lui Israil
de ale lor Scripturi. Cu, nici un. preț am voi să scădem ni-,
mic dintr'însele: ele sunt corpul şi sufletul nostru, pentru ele sute de gencrații, şi-au vărsat sângele, ele. singure ne-au susținut în lungul nostru naufragiu. Și cum noi Românii n'am aveă conștiința drepturilor 'noastro astăzi;
când ale noastre: drepturi au pătruns 'chiar în conștiința străinilor, când Europa întreagă” afirmă a lor existenţă? Și de n'ar există drepturile noastre, cui
i-ar: fi venit în gând să reclame pentru dânsele respectul ce Ii 'se „cuvine?
Ca, consiliu de familie, ca consiliu suprem al Europei, Inaltele Puteri au drep-

tul.și datoria să recunoască şi să susțină drepturile ce posedă deosebitele Sta-

turi, cari compun marea familie europeană; şi precum au recunoscut, au
apărat:și au garantat drepturile
- Turciei, astfel ele recunosc, apărăși garantează acum drepturile Principatelor, : Dară Europa a recunoscut ale noastre
drepturi; însă în Congresul dela Paris, Românii, neavând reprezintanţii: lor,
au fost invitaţi să-și exprime: dorinţele, să facă cunoscut, drepturi
și -trebule

inţele lor; aşă nouă, representanţilor poporului: român, se cuv:să
ine
declarăm şi să probăm aci drepturile României, a căror garanţie, cerută de Români, constitue prima

* «Intrun popor, ca,
aşă, civilă, care-i dă
aparte: ,ca naţiune,
corp politie, ca Slat

lor dorință naţională:

Acturile naţionalităţii române

urmă: optsprezece

DE

a

și întrun individ, se deosebeşte persoana, ca, să -zicem
dreptul:să existe şi să: se desvoalte ca. individualitate
și persoana politică, care-idă dreptul să figureze ca,
între Statele vecunoscule suverane de dreptul ginlelor.
sunt înscrise în toată pagina istor.iei
celor din

secoli ; în: lupta contra barbarilor, în luptele! cristianis-

muluj, precum. în timpii moderni,

la toate epocele memorabile, poporul ro-

mân s'a manifestat, s'a afirmat,a luptat,a lăsat neştearsă -marea, persona-

lițăţii sale, şi. în- arhivele diplomaţiei, încă din mediul cv, o mulţime de
acte 'diplomatice, o mulțime de tractate. (vază-se anexul aci artitat) ale Suveranilor Principatelor moldo-române cu Sultanii Otomaniși cu alţi Suverani constală existența, Principate
ca lor
State deplin suverane. . .
o
«Capitulații-sau
le Tractatele dela anii 1393, 1460, 1511, 1529, încheiate

între Suveranii:. moldo-români

Mircea

|, Vlad

V,

Bogdan, Petru

Rareș şi

Sultanii Baiaze
1, Mahomet
t II, BaiazetII şi Soleiman II, recunosc Moldovă
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Și 'Ţara-Românească
de State independente ; le recunosc „un teritoriu “aparte, .
„cu totul despărţit de Imperiul Otoman ; le garantează dreptul de autonomie,
adică facultatea de a-și. face ele înse: le
toato legile de drept :privat şi do“
drept public; lo garantează dreptul de: a-și alege Principii Domnito
ri, cum:
vor voi, pe cari Sultanii au să-i recunoască, fără a-i putea contestă
; lo.ga-:
rantează dreptul de a. încheiă tractate, ' chiar dreptul. de resbel și
de păco,:
Și fără să aibă a da vreodată seamă Inaltei Porţi de actele lor; le
garan-:
tează întrun cuvâ
toate nt
drepturile de suveranitate din întru şi. din afară.
Aceleași Capitulaţii stipulează din partea Sultanilor obligaţiunea să
apere
Principatele,” de câte ori le vor cere: ajutor, obligaţiune care
: din 'rienorociro

a avut puţină eficacitate, și din partea Principatelor obligațiunea;
totdeauna

împlinită; să dea Sultanilor pentru protecțiunea făgăduită câte
o sumă de'
bani anuală, 'Țara-Românecască zece rii galbeni sub titlu 'de
tribut și Mol-:

dova patru mii sub titlu de dar. Aceste

convenţiuni sinalagmatice al Dom-

nilor români 'cu Sultânii demonstrează până la ovidență deplina suveran
itate

a' Principa
și telo
totdeodată
r

suni o probă că

Inalta Poartă şi mau cerut a ei protecţiune,

Principatele “nau

tractat;: cu:

decât ca să garanteze! şi mai:

binea lor suveranitate. Prin urmare, în virtutea, suveranităţii lor;
toate .re=!

Jaţiunile internaţionale alo Românilor nu pot fi regulate

decât

convenţii încheiate deadreptul între Princi
'cu pat
alto State,
e

numai: prin

|.

i

""eAci “fio-ne iertat să observăm că publiciștii, cari au clasat
Statele române 'printre Staturile semi-suverann'au
e, avut o deplină cunoștință de trac„tatele Principatelor” cu Inalta" Poartă, 'căci Statul, care se
obligă'la
un

„simplu tribut drept compensarea 'mai cu seamăa unci protecțiuni,
a-unui

ajutor făgăduit, nu atinge întru nimic pentru această a sa suveranitate.
Dogii
Veneţiei, Impăraţii Germaniei chiar, n'au plătit tribut -Sultanilor? Impăraţi
i

Romani nau plătit asemenca tribut Regilor Daciei? De acecă, încetat-auci de

a [i Suverani?

Intradovăr, zico Vattel:.
«Cu toate că tributul

plătit unei

Puteri, străine scade câvă din demnitatea Statului tributar, fiind6 mărtu-:

risire a slăbiciunii sale, cu toate acestea îi lasă suveranitatea în toată
între:
Bimea ci». Și do so:va luă bine în băgare d: seamă datolo; lor, tiactate
le

do alianță și de protecţiune' între Sultanii și Ducii români nu sunt, tocinai

0, probă de slibiciunea cestor din urmă ; căci dacă Românii, în resbele atunci

cu mai mulţi popoli, au simţit trebuința să se asigure din partea Otomailor, și Otomanii au găsit negreşit un interes să câștige amiiciţia unui po-

por, po care nu-l putuse reduce chiar în apogeul puterei lor. Acum
este de
prisos să aducem aminte expresiunile Iatişerifurilor atingătoare de Principate

şi ale tuturor hârtiilor icșite din cancelaria Constantinopolei, exprâsiuni 'ricpotrivite, când se adresează unor State suverane; ele' provin nuniai dela

obiceiiil cancelariilor Orientului de a întrebuință un. stil înflorit şi măreț;
--

*
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"««Existința: Capitulaţiilor turco*române, citată do-Inaltă, Poartă
şi: în țiinpi
din :urmă,în 'Trăctatul “dela, Adrianopâle şi în Conferinţele
anilor. trecuţi dela»
Viena: şi “Constantinopole, ! interescază' pe Inalta Poartă
nu mai! puţin 'd6eât:
pe. hoi 'înşine, căci pe cle singure se: reazemă dreptul
Inaltei "Porţi:
de a ne:
cere un tribut; când chiar de ar f putinţă â 'se:'nogă
ele, noi putem probă!
drepturile noastre, a noastră! suveranitate: . Cât pentru:
autenticitatea textului

Capitulaţiilor, co:se află: reproduse
“în anexul” ati alăturat, de ar : contestă-ot

cinevă, ară răspunde :— Acest; text existi:în mare părte
chiar. în “Hatișerifu=
rile Înaltei - Porţi. Apoi: oricare ar fi 'fost adevărata: formă
Și 'oxactul' cuprins:
al -originalelor! Capitulaţiilor;: 6ste învederat 'că acea, formă şi
acel cuprins al:
lor recunosc! Principatelor un: teritofiu:
al oi propriu și. o deplină suverani-:
tate; preocum
“probează mâi multe. acte diplomatice şi:0 mi6 de fapte
pos-i

terioare acestor Capitulaţii.

Intradin:
evă
trgctate
r,le încheiate: întră ''Tureia'

și. Rusia se 'recunoaște Principatelor 'un 'teritoziu : propr
iu;cu totul -doosebit:

de': teritoriul “Turciei ;: Poarta „recunoaște: acceaș chiar în Confe
rinţe'dii
le

urmă

ale Parisului, :'cerând

riului;
iar nu

ca Delta: Dunărti' să' so" alituro- teritoriului Impo-

teritoriului "Moldaviei, :şi în :ciroulara să dela Iulie, anul 1836;

în care so: zice că Europa ru â recunoscut până aci Piincip
atele- ca, parte
integrantă a Imperiului. Otoman. Tractatul dela: Paris
asemânea;::recunoaşte,
În: 'printipiiu: și :garantează neutralitatea, teritoriului acâstor
! Principate, și 'de
âr cere trebuinţa să 'stăruim asupra acestui punct, am: adaoge
că Otonianii.
nu pot:aveă în: Moldo-România nici geamii, nici proprietăţi,
şi că nu le;esto
nici măcar'iortat să treacă pe. teritoriul: Principatelor fără
"o autorizar6 : specială a Guvernurilor” române” şi. pentru. un'scurt termin,
: io
cir
: «Pe de altă parte, Principatele; şi în urma, Capitulaţiilor.
lor cu' Inalta Poartă,
ca Staturi deplin suverane, au avut reprezin
lortanţ
permaneii
nți. la Coristan-,
tinopole-şi au schimbat cu alte State âmbasadori însărcinaţi de
rhisiuni spe-

ciale, precum eră obiceiulîn; timpii” aceia:;de multe .oti au. făcut, resbel
şi
pacecu „vecinii: lor ;-au încheiat mai. multe- tractate Și convenţiuni "politic
e:
și de comerţ, atât între :dânselâ- cât și: cu “Hanii 'Tătarilor, cu.
Principii Ar-.
dealului, -cu: Regii :Ungariei, cu Regii Poloniei, cu Împărații: Germaniei
'și;
în timpii mai- moderni; chiarcu îrci dintre.:Inaltâl
' Puteri:
e garante ::au îh-

chciat'tu Anglia: tractat de 'comerţ 'la anul'1588, cu Rusia'tractate do alianţă

lă anii 1710
şi 1711, cuAustria 'Tâai “multe convențiuni, dintr6 cari: cea” din.

urmă. este: Convenţiuiica de extradaro " reciprocă: dela, anul.1843.- Şi Inalta:
Poartă
nu: numâi:
: iva”reelaimat * niciodată în contra acestor acte” 'de 'suveranitato. din afară a Statelor moldo-române, ei vedo-iii
că, “la “anul "1588, ca

însăș recomandă” Suveranuluii -Moldavici-A mbasad
peârul Reginei. Elisabetâ

în'fextul original al.tractatului tureo-rus dela,

Cuciuc-Kainargi, 'anul:1774,.

Doirinii *Moldăviei şi ai Ţărgi-Românâşii sunt numiţi Sovrani. de due. Prin-,
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cipati; toate actelo domneşti în

. .

.-.

:

730:

Principate încep” cu foriniila, ':Domibitorilor

suverâni : Noi cu mila lui Dumnezeu Domn stăpânilor 'a țărei ş. c. L.; şi
simbolur
: independi
ile
nţei 'noastre: naţionale, capuld> zimbru și acvila ro-.
mană, cu ale 'lor coroane și. cu toate insemnele suveranițăţii, un. minut mau,

încetat de a figură pe stindardele Moldo-României. :*
. «Intrâcolaș' timp,

Principatele au exercitat a lor

=:

autonomie,

toate drep-.

turile .de suveranitate: dinăuntru; și până în aceşti din urmă ani Inalta Poartă.
n'a luat 'niciodată
"parte la facerea, sâncţiunea

ori promulgarea legilor lor de.

drept: public şi privat. Dacă în urma! celor patru Capitulaţii încheiate

Sultariii

Baiâzot

1, Mahomet II, Baiazot II,. Soleiman

roinâni, Capitulaţii recunoseute

între.

II și Principii m6ldo-

întrun chip oficial”și solmi atât; de Inalta:

Poartă, cât și de Naţiunea '.Români, ' s'ar găsi ălte acte date - Inaltei

Porţi,

în condițiuni! cari' nu este cu putință a fi privite şi “primite. ca legale ; ase-:
menea acte.nu pot legă pe. Români, nici: știrbi drepturile lor consfinţite : în

Capitulațiile.
mai sus: nuinite.

Principatele : de

sigur. au

fost mai

de multe

ori asuprit6; apăsate, lovite în iatorosele şi în drepturile lor cole mai sacre ;
însă acele uzurpări, ăcele violări hu constituâse un drept celor ce le-au comis,

ci un argun:ânt

mâi mult în: favorul

cererci

Românilor

de a

li: se garantă

de. aci înainte drepturile într'uri chip eficace. Adaogâm că și atunci când
forța năbuşă al lor'glas, Românii au găsit în: conștiința: drepturilor .lor

curaj să protesteze şi să afirme acel
: drepturi,
e
chiar cu preţul martiriului
lor, precum este. cunoscut și precum istoria că însăș o probează. Iucredințâm dar înțelepciunii Inallelor Puleri drepturile noastre suverane neatinise,
în toată întregimea .lor,şi în mamele 'dreplăţii lor. și a păcii Orientului

cere
să lemdea o 'recuinoaştere formală, bine definită,
scutul garanţiei lor colective. - . :
Aa

şi să 'le pue sub
ie

» «Acum,în virtutea acestor drepturi și pentru ca să ne asigurăunm viitor.
liniștit şi ferice, venim să oxprimăm via dorinţă a 'Țărei-Româneşti de a se.
uni întrun singur Stat cu Moldova aci soră ; o facem; cu atâta mai mare,

încredere de'a fi ascultați, că chiar cu ocaziunea, cestiunii

Unirei, :Inaltele

Puteri au hotărit să întrebe dorinţele Principatelor. moldo-române. . Liunea
întreagă: ştie astăzi, că totdeauna, strădaniile necurmate ale „locuitorilor: âm-

belor Principate au :fost să recâștige unitatea lor naţională; că ei au

şi suni un singur

name, aceeaş

popor, omogen,

identic;-'că

au

fost

aceeaş. origine, acelaş

limbă, acoeaş-; religie,.. acee
- civilizație,
aş
aceeaș, tradițiune,

aceeaș istorie, aceleași înstituțiuni, legi, obiceiuri,- snoravuri, aptitudini, înlerese; aceleaşi primejdii a conjiră, aceleași trebuințea, mulțumi, aceleaşi
Păsuri, bucurii, temeri, speranţe, „Sutenire, aspirări, cugelări, instincte ;
acecaş ursi
aceeaş
lă,.
- misiune, 'acelaş geniu, 'acelaș suflei
; că tot reclamă,
că micile diferințe chiar, ce. există între dânşii, reclamă a lor. Unire, când
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nici îi înteres legitim, mici o rațiune serioasă
nu se găsește că să o com-:
Dată că uniţi întrun singur Stat, veniturile: și pulerea Statului
român:
se vor. înumulți și cheltuelile vor scădeă ; că prin Unire or fi în
stare să-şi
apere: pământul, să 'desvolte. resursele lor orale şi materiale,
să-şi mul-

(umească toate dorințele legitime, să dea sbor geniului. român,

şi asifel

să-şi dobândească :pacea sufletului, fără care ei niciodală inu vor
putea,
fi. cecace le cere să fie interesul Europei şi interesul conservării.
lor... . Si:
numai Românii să nu ştie cecaco lumea întreagă : cunoaște ? . Ei singuri
să;
nu simţă ceeace: este în- inimile lor? Socotim dar de prisos să mai stăruim.
a demonstră că Unirea Principatelor este avantajoasă, necesară, și că do-

rinţa unanimă a. Românilor
este s'0 vază cât mai curând realizată în faptă,
precum ea 'este. realizată în cugetarea,şi în inimile lor. «Unirea, face.
forța»:

este o maximă, şi forța produsă prin Unirea

Principatelor

neapărată pentru a lor existinţă, -nu, este amenințătoare

acepa Românii
epocele,

au

moldo-române,.

pentru nimeni.
. De;

toţi, și chiar străinii
cu o judecată ' nepărtinitoare,

dorit:și

sau silit

să

rcalizeze

la

Unirea . acestor. Principate:

toate:
Mai:

mulţi Principi ai Moldaviei “şi .ai Ţărei-Românești, Mircea, |, Ştefan cel Mare,
Mihaiu” Viteazul, au izbutit să realizeze pentru un scurt timp marea
cuge-.
tare naţională; au izbutit să fie Suveranii ambelor “Principate. : In: timpul.
deosebitelor ocupări ruseşti, Rusia a simţit totdeauna trebuinţa să concentre

Guveinul

âmbelor

Principate

în mânile

unui

singur

om;

Regulamentele:

Orgânice. dela” anul 1830, aprobate de Inalta - Poartă, consacră fiecare câtă.
un" articol:la demonstrarea, necesităţii de a uni Principatele întrun singur Stat.,
La anul 1834, dorința Unirei eră domnitoare în Principate, - precum 0. pro-.

bează, scrisoarea d-lui: Bois-Le-Comte, publicată de «Monitor
Francez»
ul „la
18 Septemvrie al anului trecut. In timpul

resbelului
din

-urmă,un memo-

randum al Cabinetului francez, prezentatla Conferinţele Vienei, constată că,

Unirea Principatelor moldo-române este o necesitate şi cere .a ei realizare,
In fine,la Congresul dela Paris, Franţa, Anglia, Rusia, Prusia, Sardini
a
- voesce. Unirea, acestor Principate, şi Unirea sar fi proclamat încă
de atunci,

de nu ar fi făcut reprezintanţii

Austriei

observarea, 'că locuitorii Principa-:

telor n'au fost întrebaţi. de vor Unirea ; -în urma acestei observări Puterile

câteși şapte au hotăritsă se

consulte.
mai întâiu populaţiunile acestor țări.

Acum. dar, când răspundem toţi în unanimitate că Unirea: esto ceâ
mai vie
dorinţă a naţiunii noastre, Românii sunt! în drept a crede că, în Congres
ul;
viitor, reprezintanţii Inaltelor - Puteri vor. consacră Unirea. Princi
patelor.în

unanimitate, astfel precum ca: fu aclamătă.în. Adunările ad-hoc a Moldavi
ei

și a 'Țărei-Româneşti. .

AR

a

“«Cesfiunea. Unirei Principatelor întruri singur Stat prezintă, ca un corolariu.
neapărat” în „mintea, fiecăruia, cestiunea, Şefului Noului Stat; și: privind mai.
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cu: secamă;:sisternul guvernamental astăzi domnitor în Europă, “principiul 6r6-!
dităţii: tronului: în Român
apare:
i.”
singurul capabil a. asisură noului stabili-.
mient politic toate garanţiile de stabilitate,..de prosperitate şi de 'tăric,- ce-şi.
făgăduesc ai. săi 'fundatori. “Ca. Prinţul: Domnitor 'să poată preveni'geloziile și

rivălităţile ce ar” faco' neapărat să: nască în.liuntrul Românidi uri simplu cetă-.

" ţoan. român "chemat.la tronul noului Stat ; ca cl să nu.:fie presupus că: aro.
legături: luate mai dinainte, că. are preferinţo': pentru cutare sau. cutare 'par-,
tidă, familie” ori. persoană ; .ca. să .inspire'o. deplină: incred
' supușilor
ere săi,

dându-le toate garanțiilo.do 'nepărtinire.
și. de neatârnare, garanţii c2 riu ar
pufeă da.un

Domn

pămâsitean ; ca prin legăturile sale de'sângesă înlesnească

introducerea României în marea, familie a Staturilor Europeane și să-i asigure

mai. bine al lor sprijin; casă se poată bucură în lăutru:și afară de .autoritatea, de prestigiul co- se cuvine unui Suveran, unui fondator; de dinastie mai

cu :seamă; pentru toate acese

cuvinte,. face

trebuință ca Principele Domni-.

tor al României să fie ales' din una din Familiile. 'Suvorane ale: Europei ; şi.
trebuinţa aceasta oste imperioăsă, absol
'căci:
ută,
caută -s'o mirturisim,: regi.

mul Domnilorilor pământeni

este atât de compiomiîn:
s Moldo-Roimâniia,

încât askizi un Domn ales dintre pământeni, chiar de: ar fi un om de geiiiu
şi de ar:avcă virtuțile unui sfânt, nu sar puleă susținea”. miult. timp.în
contra generalei şi nestrămulatei dorințea Românilor de a aveă, un -Domn
dintro Dinaslie Europeană, Astfel Inallele “Puteri garante, în înțelepciunea
şi soliciludinea.
lor pentru Principale, pot: vedea, că refuzându-se un Principe 'Slrăiu, . calamitățile şi suferințele, în cari ele zac de secoli, nu numai

ar, încelă, ci Sar îmmulți cu un Principe pământean,

>.

„d

„ «Dreptul Românilor 'de a; alege, în virtutea Capitulaţiilor, pe Principele lor
Domnitor unde vor: voi 'și deiu-l declară ereditar, precum şi interesul lor de

„a'0. face în împrejurările: de astăzi, 'sunt necontestabile. Românii dar exprimă
o dorinţă; legitimă

și legală,

o dorință

simțită do „toţi,

pe care Europade

sigur le-o .va încuviinţă, cerând .să aibă 'în capul Statului român un Domn cu:

moștenire, ales: din una din' familiile domnitoarale
e Europei;și când. adaog
că ar dori să se crească în religiunea lor, a Românilor, moştenitorii tronului

născuţi în România; dau numai o 'probă de marele preţ ce pun ca să fico

identitate de simţeminte, de „credință chiar, între . poporul :român și ai săi
Principi. Do ne-ar [i iertat să :desemnăm noi .înşine
„pe viitorul nostru Prin=
cipe, Cabinetele ar scăpă, de o sarcină ce poate să le prezinte oarecari grou-.

tăţi, și noul, Suveran ar giisi o forță .necontestabilă: în chemarea, ce i-ar face

România întreagă, Inaltele Puteri, chibzuind' că ele sunt mai. competinte să
giisoască pe Principele care se cuvine României, noi avem de acum deplina

încredere că înţelepciunea Inaltelor Puteri va şti alege, într'una din familiile
suverane, care să nu poată da nici un. prepus Românilor şi binevoitorilor
lor,

-
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«Principele
'cu calităţile: cerute: spre a fund, o dinastie!
şi: a organiză:un nou
Stat, “şi că alesul.:Congresului European va. fi: aclamat, va, fi; primit de: Români cu încredereă, și “cu: âmorul ce ar aveă pentru. al--lor, însuş ales.»
alu: ajunul: organizării Statelor,în: ajunul fundării dinastiilor, cea mai. mare,
“întâia preocupare'a populilor 'este forma, Guvernului, «căci dela, dânsa mai cu
"seamă, depinde : prosperitatea, puterea lor, :Așă, în împrejurările de: astăzi, şi
„ Românii,:a trebuit isă-.ne: preocupăm, serios de forma, viitorului. nostru

Guverai Căutând' dar în istoria, în instituţiunile, în legile, în obiceiurile noaștre,
-am găsit. că forma; reprezintativă a; fost totdeauna, forma „Guvernului ţărilor
române, Intracelaș::tiinp:am . întrebat Staturile. de al. doilea. ordin, ce ne- am
“luat. de-'modeluri;;şi. am aflat că ele - Guvernului” Reprezintativ
sunt:
. datoare
“a: lor repede prosperităte:și că ai lor Suverani tot 'lui,sunt datori -în mare
“parte. minunata; puțere, de 'câre dispun spre « face binele: supușilor, lor.. De
-aceca ne-am 'convins: şi ne-am. declarat toți. Românii pentru forma reprezintativă; pentru forma: preferată, și adoptată, astăzi de mai toată Europa., Fru- moăsele- însă icoane .ce ne prezintă acele Staturi, fie cât de frumoase, nu le
: putem. copiă fără a ţineă, socoteală de propriile noastre tradițiuni. şi. de con* diţiunile speciale” în. cari se află societatea, română,. căci avem. destule reforme neapărate a introduceîn legile noastre, ca să: mai cătăm a silui. ve: chile: noastre dătine, riumai pentu plăcerea, de a inovă, de a. imită; întradevăr,
în Principate : vedem: totdeasina o singură Adunare. reprezintativă, căci nici“odată Românii .n'ati simţit trebuința, nici n'au
. posedat elementele ca să :constitue. și. un: Senat, -şi astăzi acele. elemente le lipsese şi mai.mult. decât, în

“timpii trecuţi. Iată:cum .noi Românii furăm împinși, să:exprimăm, fără deo-

“sebire':de clase,. în.. unanimitate, dorința de.a aveâ..un Guvern constituţional
- reprezintativ-:cu' o:sihgură obștească Adunare, întocmită, pe baze, electorale
“îndestul: de largi, încât să reprezinte interesele. generale ale, populaţiunii. TO-

« mâne, Sperără cu 6: deplină încredere, că: Inaltele, Puteri garante, vor giisi și
- această; dorință: naţională fundată,. pe rațiune, şi pe drept şi că o vor: recunoaşte,
“ca şi pe celglalte: trei 'dorinţe primordiale: ale : “poporului români...
i,
- + «Garaţia drepturilor Principatelor, . stipulate . într'ale - lor Capitulaţii ;„Şu

-Thalta': „Poartă, şi neutralitatea:

teritoriului. lor,. recunoscută în - principiu;

- Unirea: Principătelor întrun. singur Stat; un Principe ereditar ales. dintr” una

: din! familiile':.suverane :ale Europei; „un Guvern :constituţional cu. 0 singură
: Adunare. -reprezintațivă, — astea, sunt „dorinţele » “Ţărei- Româneşti, ;votate | În

:unanimitate de..noi, 'reprezintanţii ei, şi: desvolţate: în prezentul, Bet.

si

«Națiunea ! română „nui mai . are alte dorinţe. a” exprimă, căci 'ele. „cuprind

toate bazele organizării. sale politice, ce ea are trebuința, și. putinţa” să ceară
: Europei a le recunoaște ;și a Je- garantă, Și: pentrucă dela a lor recunoaștere, și
- garanţie depind; toate reformele „politice. Şi sociale, ce reclamă, legiuiu ea, in1 îl
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'ternă a României ; ele sunt așă.de strâns legate una de alta, încât fără: una
dintr însele : națiunea” română n'ar puteă ajunge la fericirea „ce. ca. așteaptă.

«Acum ne mai rămâne să mai. rugăm Inaltele .Puteri „garante,
binefăcătoarele noastre, a permite ca Principalele.să aibă şi ele reprezinlanţii:
lor
"cu glas: consullaliv în “Congresul ce vă decide de a dor soarlă. Intr'acel
aș

timp, luăm

îndrăzne
'st' exprimă
alăm „via nerăbdare, cu care. România

“teaptă ca Inaltele Puteri
oră mai înaintdir
e criza
“ad-hoc, împrounându-sc,
în Adunare extraordinară

aş-

garante, consaerând ale ci dorințe, s'o scoaţă cu -o
în: care geme încă astăzi. Atunei numai. Adunările
se vor putcă, în virtutea drepturilor ţărei, declară
și vor votă atât Legea electorală peiulru alegerea

anei Adunări constituanle, câ! şi bazele viitoarei Constituţiuni. Apoi
acea
"Conslituanlă, adunândui-se “îndată, va face Constituțiunea şi legile -or"“ganice.

Constituţiunea odată garantată de Inaltele Puteri şi primită de Prin-

eipele hotărit a fi Domnitorul României, Principele se urcă pe tron, promulgă

" Constituţiunea şi convoacă ordinara' Adunare legislativă. Implinindu-se
-tuate
"acestea, Priricipele şi Adunarea legislativă vor întrebă împreună cu''
religio-

“zitate păsurile populaţiunilor,
vor cercetă în liniște trebuinţeleşi resursele
“ ţărei,și, în: deplinătatea suveranităţii lor, vor procedă treptat la nenumăr
atele
- reforme-ce reclamă starea: lucnirilor în România.
i
": «Acesta pare a fi marșul firesc, dictat și de forţa lucrurilor şi de
rațiune
“şi care se ailă, îndrăzni
a 'crede,
m hotărit în înțeleapta cugetare. a Inaltelor
* Puteri. De ar trebui, noi, membrii Adunării ad-hoc, .5ă intrăm. acum. în 'exa-

verse; fără:
a le puteă da soluțiunea sau vreo. mulțumire, o imposibilitate,

căci mai toate cestiuriile: de legiuire : dintuntru cer a fi rezolvate în. cutare

“Sau în 'cutare

chip,

potrivit. cu'. organizarea ” politică : ee vor! primi : Princi-

patele. Deşi n'ar, există aceste “stavile

ncbiruite, este cu putință, în starea

de:nerăbdare mai'cu scamăîn care se află acum spiritele aici, să. exa: minăim-și Să rezolvăm în două-trei luni' toate 'cestiunile administrative, ju-

" diciare și economics, cestiunea: instrucţiunii publice şi-a educării, cestiunc
a
: Bisericei şi 'a eleruhii, cestiunea puterei armate, cestiunea financiară, cestiune
a

: regulărei :intereselor “rurale “şi lo mie alte costiuni d6 acâeaș gravitate,
. cări
„toate vor prefaceri, când: soluţiunâa ':unci singure

dintrâceste

cestiurii cere

“un timp” îndelungat de studiu și! de: încercări, chiar:în țările. cari se-află

: în condiţiini':hormăle;și tari posedă arsenalu
de! material
ri e pentru a! elăbor asemenea, lucrări? In condiţiunile în cari sunt astăzi... Aduriarea ad-lide

“şi această țară, orice lucrări atingătoare de cestiunile inter.ar.
neÎi o, lucrare

.

"menul 'cestiunilâr de :legiuire internă, am întreprinde '9 lucrare; pentru “care
“nu avem :competinţa cerută. Dar chiar de am fi competinţi, intrând în ase"meneă lucrări acum, am” întâmpină două stavi—leun inconvenient
și: o im" posibilitate: un inconvenient, căci dm. atinge cestiuni delicate; interese.
di-
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precipitată,. defectuoasă. O asemenea luotare 'n'ar: servi :decât a ne-discredită
În ochii naţiuţeiși în ochii - Europei și pe Inaltelo :Puteri.: le-ar: amăgi, în
“loc:să le lumineze” asupra . relelor . dinăuntri de cari suferă Principatele şi

asupra remediurilor de cari ele au. trebuință. : Relele noastre provin 'măi.
puţin delu imperfecțiunea legilor decât dela a lor ncexecutare, și legile cele
mai bune vor. continuă,a fi sterpe, de nu vom ave. mai întâiu drepturi bine

definite, bin6 respectate,și un Guvern onest, tare, stabil. Cat pentru revi-

Zuirea Statutelor, Organice, toţi o voim ș toţi simţim 'trebuinţa de,a introduce
reforme în legiuirea de astăzi; însă aceste reforme nu se pot pregăti, nu se

„pot operă,. până când nu vom fi în poziţiunea, de-a; lucră în tihnă şi pe” baze
sigure, solide. De accea așteptăm cu atâta nerăbdare: viitorul Congres Eu„ropean, nerăbdare -cu atât -mai

mare, cu cât ne

privim: în. drepta; crede că

el va da satisfacţiune legitimelor noastre dorințe,

„«Solicitudinea, cu. care Europa de, doi ani de zile se aplică a studiă, drep;turile.şi dorinţele Românilor, este pentru 'dânșii o chozășuire, că :simpatiile
ci le sunt acum câștigate. Acum Europa ştie.că Românii niciodată n'au
„întreprins, nici n'au încercat nimic în contra. Turciei ; că chiar atunci când!
împrejurările păreau Românilor “favorabile . pentru a, rupe. legăturile lor cu

„Inalta Poartă, ei din contră au căutat atunci să strângă mai de aproape acele

legături ; că respectul drepturilor lor bine definite va servi, a așeză cu mai
multă, eficacitate. pe viitor , raporturi de bună înţegere între dânșii :și. între
| Imperiul Otoman : și că, prin. urmare, tăria lor nu:vafi un pericol,ci
o tărie
mai mult pentru Inalta Poartă, și pentru celelalte Puterio -garanţie de
liniște
„şi. de pace în Orient. Europa știe astăzi, cu preţul unor sacrificiuri
necal-

culabile, că tot ceeace a făcut şi va face nu va Îi un ce stabil și că-nici
Va puteă există în Orient:o întreagă „linişte, pe, cât timp nu va, defini,
nu

va recunoaște, nu va garantă drepturile Principatelor ; pe cât timp
nu va
„face din Principate, astăzi subiectul disputelor și câmpul resbelelor, un Stat

- român care să, serve, oarecum de. lampon, destinat a preveni în viitor lovi-

turile între Iinperiile ce el: desparte ; po cât timp nu va clădi la gurile Du„nărei un edificiu, naţional şi politie „puternic. :- nu -va rădică, cu dorinţele,
cu

„drepturile și cu virtuţiile Românilor0 piramidă, care
'să fie farul civilizărei
„occidentale în Orient și care, ca „Belgia și .Elveţia, încunjurată de oceanul
"neutralității, să, nu. poată! nici, primi scânteie din' afară, “nici aruncă. scânteie

asupra celorlalte State,

E

e

«Sfârșind, o mai repetim, toţi Românii suntem bine pătrunși de mărinimoasele și înțeleptele cugetări ale Inaltelo
Puteri garante,
r. şi încrederea noastră

nare de egal decât a noastră nerăbdare de a primi dintrale lor mâni botezul

“nouăi noastre existenţe politice. Grăbeascii-se "dar: a încoronă' marea 'lor operă
:
;
“

Analele A. R.—Tom.

ati

a:

XXXI11.— Memoriile Secţ. Istorice.
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:de; creaţiune, a. prezintă : admirării.. lumii. Statul * român .ca
un':fapt: săvârşit
şi &:lor glorie fie eternă. precum; va fi a-noashă'recunoştință!
.. i,
i
:, «Acest :Memorind a fost votat și adoptat îin -unanimitate, fără:
6 glasuri, de
“Adunarea ad-hoc a României Îri.
f şedinţa, sisa dela. 6 (18) Noenivtioo; i
"i

Ma

ÎN

Aneze la 4dtul desvoltilor celor pe Punoluvi.:

“1: :1893: "Fractatul: lui Mircea I, Domnul

-. (Nicopole).

a

Munteni, cu Sultanul. Baiazid,

a

iii

2 1395. “Tractatul lui Mircea-I; “Domnul Muntenici, cu Sigis
mund Regele

”
* Ungariei (Brașov);.-.
i
3. 1460.: Tructatul lui Vlad “Țepeș, "Doninul” Munteniei, cu.Sultan
ul Mahomed II (Adrianopole).
a

i i :4511. 'Tractatul lui Bogdan, Domnul Moldovei; cu,
Sultanul Selim JI,
m
„1518, Tratatul: lui Ștefâniţăi “Donmul Moldovei, icu Regele
! Poloniei
|
Sigismund 1. =
a
ie
0 15 20. 'Tractatul "lui Radu' dela: “Afumaţi, Domnul Munte
ni, cu: on

i

Zapolya! Voevodul Ardealului, : -::

7, „1529. Tractatul - lui Petru Rareș, Domnul Moldovei, cu Suitan
ul:SalE
man ÎI.
i
' ai 1539; 'Fractatul lui Ștefan, Domnul 3 Moldovă, cu Imapăra
tul Ferdinand.
9. 1588. “Tractatul lui Petru Schiopul, Donul Moldovei
cu Elisabeta, Re“ gina Angliei."
„2.110, 1650; 'Tractatul lui Vasile Lupu, Doninul 1 Moldovei, cuu Himiep
insi, Hal
ui
manul Cazacilor.
i 11. Vl “Tractatul între' D. Cantemir, Doninul Moldov
ei, şi Petiu |, Ţărul
"Rusiei.
i
- 12. 1842, Comvenţia “dei reciprocitate pentu extradarea figazil
or- și vagă“bonzilor, “încheiată între "Muntenia, șii Austria” (Bucureşti - ZA

|

Octoinvirie — Sibiu 27 Noemirie)."

să 19 1885,

Convenţia între Moldova și Muntenia, din 8 Lulie, pentru esitră” dărea fugarilor Și vagabonzilor, pentru regularea cesfiun
ilor

A
“vamale, exportul şi importul vitelor, păsărilor, vânaturilor,” etc,
14, —'Act Iăriiuritor- al Art. 11 din Convenţia dela 8: Iulie; 1835,
precare

cr

i,

Sedinţă

kr

DI

E

Sri

ta

Fei
A
din 3: Nocmvrio.:

D-, Se, Durnavitaa, se -suio la tribună « și.i cetoștă actelă şi corespondenţa între Secretariatul de Stat, Inalt Ppea Sfinția, Sa, Milrop
oa

o:
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litul și Egumenul Mânăstirilor închinate, privitoare. la refuzu
l acestor
din urmă
de a trimite

doi. deputaţi

în Adunare. -i.

a

„D- Nicolae Ruciireanu face următoarea propunere :
«Având, în vedere ct

Egumenii

mânăstirilor

administrate

de

străini în. țarăy au

refuzat

„a fi reprezintaţi în Adunare, e evident că acest refuz este negaţi dela -sino
une directă a
unui
drept, pe care ci nu l-au avut nici odinoară, căci Formin
ul, dat în. virtutea 'Tractatului din. Paris, nu invită decâtpe pământeni
a exercită acest drept.

«Ar fi dar bine ca Adunarea, luând act,de „acest. fapt,
„să constate „că,
acesti Egumoni nu au refuzat decât exerciţiul unui drept.
pe care, în calitate
de străini, nu-l puteau pretinde și pe care nu lau
avut nici odinoară

în trecut».

a

D-l Gheorghe Magheru

«că cestiunea

i,

î

i,

IRI

IRI

a

sprijinește propunerea d-lui Rucăreanu adăogâ
nd :

este o cestiuno

internă, şi că Adunarea, ad-hoc nu.

poate
să so ocupe de dânsa, căci ca este de competinţa
viitoarei Adunări legiuitoare»,
D-l Hristache Tell zice «că nu e de. competința
unci Adunări Consultative

de, a.intră în cercetarea unor asemenea, cestiuni,
și că trebue ca
narea do astăzi să se mărginească la comunicările ce i sau fieub—, AduD-l Jon Brătianu crede, — «că în adevăr. nu
so poate; intră, în fondul
cestiunei;

e însă neapărat a se constată cauza absenței celor
doi deputaţi ai Mânăstirilor închinate şi a luă act de declaraţiune
a lor, căci ca poate
să ne fic folositoare mai tirziu, Am fost mâhniţi în princi
p de a vedea că
se dă la niște străini dreptul de a luă. parteîn aduna
re; dar astăzi no
veselim de al lor refuz. Două consecinţe sunt de tras
din actele cetite astăzi,

cari trebue să rămânăca dovezi pentru soluțiunea
acestei cestiuni. Dacii
Egumenii nu au voit să iea parte la alegeri,
pentrucă ei gândesc, că şi.noi,
că străbu

nii noștri au hotărît să dea mânăstirilor situate în. străin
iitate numai
o parte din veniturile proprietăţilor. închinate locurilor
Sfinte; în acest caz
Egumenii nu au avut dreptul de a so.mestecă, în afacorilo
țărei; — dar dacă,
Egumenii cred.că ei sunt proprietarii bunurilor,
situate.în ţară,. ci au declarat înşişi printrun act solem, că ci sunt străini
, şi străinii
nu au dreptul,

după legile noastre, de a avea: proprietăţi în țara noastră,
Priri- urmar

e, 'să
luim act de declaratiunea Egumenilor, că ei sunt
proprietariîn țara noastră
în contra, legilor. țărei și că țara are. dreptul să-i
oxproprieze, Cor dar. ca
aceast

a să se constate în procesul, verbal al. ședinței, „pentru
a servi mai
curând sau mai târziu, când se va discută cestiunea: Cor
ca
propunerea
mea
să fie pusă la vot».—

Si

- D-1. Hristache Tell observă-—acă toţi dau aproba
rea; lor vorbelor d-lui
Ioan Brătianu, dar că nu se poate pune la vot propu
nerea sa, căci nu e de
competinţa, Adunărei de a intră în. desbaterea unor
asemene „costiuni», —.
sf
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D-l A1.; Florescu — «aprobă idea d-lui: Brătianu, întru cât ca are în „pri
vire întregul exerciţiu. al drepturilor: noastre autonome. Cestiunea, Egumenilor Mânăstirilor închinate este o materio fourte delicată, foarte importantă,
caro “trebue cerectată cu toată „atonţitinea, posibilă, procedând ' pe un tărâm
legal. Aprob', idea d-lui. Brătianu, căci nu aș putea niciodată admite cu,
Mânăstirile închinate să formeze: la: noi un Stat în Stat. Suntom dar bine
fundaţi” a zice, că țara: poate să se pronunțe, asupra

' măsurilor

cari

privesc

aceste mânăstiri. Să luim în considerație însuş Fermanul Inaltei „Porţi, făcut cu aprobarea Inaltelor Puteri. Garante, și vom, vedcă, în clauza relativă
la Mânăstirile închinate, că Egumonii acestor mânăstiri sunt aşezaţi în categoria claselor, 'din cari se compune populaţia țărei, că interesele lor sunt
cuprinse În interesele generale ale națiunei. Fermanul, prin urmare, le dă
dreptul” de a luă parte cu noi la toate lueri ările ce suntom chemaţi a elaboră în actuala Adunare, — aceasta 0 'dovadă că aceste mânăstiri n'au fost
şi nu pot fi considerate ca proprietăţi, străine, Din acest punct de vedere,
Inalta Poartă şi Inaltele Puteri garante! nu au făcut altcevă, decât să supuie
aceste

mânăstiri

acţiunei

simple

şi” directe

a autonomiei

noastre

interioare.

Ar fi dar legal și prudent nu de a contes tă, mânăstirilor închinate dreptul de

a se asimilă cu mânăstirile cari nu sunt închinate în privirea instituţiunilor
cărora ele vor trebui să 'se, conforme îîn viitor ; ci de a constată că Eeumonii
acestor mânăstiri, cari până, în ziua de: astăzi nu au făcut decât să abuzeze

de

pietatea stithuinilor noștri, s'au

depărtat: de simţul Fermanului

și

chiar

de intenţiunea acelor Români, 'cari au fost fundatori ai acestor stabilimente,

opuindu-se” unui. princip de. leeglitate, cu intenţiunea constantă de a formă
un corp politie distinct, un Stat, în Stat. In virtutea deci a, drepturilor noastre
de: Autonomie, cu zic că "viitoarele Adunări Legiuitoare ale naţiunei române

vor puteă
mânăstiri,

luă orice dispoziţiune | voi crede necesară, privitoare la aceste
fără ca să mai aibă Egumenii, cari astăzi le administrează, vre-

o voce în litigiu, vreun drept, de rezistenți». —
D- C. A. Krolz ulescu observă — «că e a se constată aci

abținerei Deputaţilor
renunțarea lor la un. .
combate pretenţiunea”
Adunarea hotăreşte

numai

cauza

Mânăstirilor închinate, că nu e nevoie de a luă act de
drept ce li sa acordat fără vreun temeiu, nici de a
ce au de : a se consideră ca proprictari». —
că propunarca d- lui N. Rucăreanu va fisură în Pro-

cosul “Verbal al ședinței, astfel precum ca a fost formulată de autorul ci,
x

In Ședința

XV

din

11 Noemvric,

d-l

C.: A.

Kwelzulescu

celive Adresei primite dela Comisianea Luvopeană

dintele Adunării,

din 10/22

Noemwvric:

dă

către Preșe-"
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«Comisiunea Internaţională „este informată că Divanul Valahi
ei, după ce

a
discutat documentul de care o cestiunea În procesele
verbale ale ultimelor
sule ședințe, a! deliberat ieri asupra oportunității unei
prorogări.
:
;.. «Comisiunea credede datoria ci a. observă Eminenţei Voastr
e, că. în vir=
tutea articolului:
33 din. 'Tractatul de Paris, şi a Fermanului . de convoc
are;
Divanul are încă. misiunea de a procede la revizuirea
Statutelor şi Regula-

mentelor, în vigoare.

o

e

Ia

mii

«Instrucţiunile primite de Comisiune de Congresul. de Paris
îi impun pe de
altă partdee.a: se: lumină, prin cestiuni subsidiare
asupra . materiilor de
discuţiune; Divanul este invitat a comunică mai intâiu
fără întârziere documentul menţionat Comisiunii Internaţionale, care
poate să, se. afle în' caz de
a uză de facultatea de care e investită».
i,
tata

D-l Ioan Brălianu prăpune, «că cestiunea, provocată .prin Adresa
Comisiunei Internaţionale fiind foarte delicată; d-sa este de opiniu
ne a nu se mai

acordă. concedii, înainte ca Adunareasă fi făcut răspun
sul

ționată.»

Adunarea nu ica nici-o deciziune.

la

i

*!

is:

adresa men-

a

: Dai

In Şedinţa XVI din 18 Noemvrie, d-l C. 4, Kreteulesca
anunţă,

că la; ordinea zilei este aportul: Comisiunei

urgenţa

propunerii

de: prorogare a Adunări,

însărcinate 'a exaniină
*

m
D-. Dimitrie . Brătianu, raportorul „Comisiunei, cetește
raportul 'stu,. ecă

Comisiunea a aprobat motivele propunerei de urgenţă,
dar conchide cu toate
acestea să nu se proroage Adunarea, imediat, în speran
ţă că. Inaltole Puteri
nu vor. întârziă a luă cunoștință de dorințele Români
lor.»
ea
De
„Adunarea aprobă părerea Comisiunei.,
aa

„1 D- 0, A. Kretzulescu ceteşte: propunerea de urgență: urmito
are, prezintată de d-l Dimitrie Ghica şi susţinută de 29. membri ai: Adunăr
oi:
«Adunarea ad-hoc a României, pentru- motivele rostite
. în -memorandul

din 6/18 Noemvrie; emite dorinţa de.a nu: procede
pentru moment la, alte
lucrări, şi a aşteptă, ca Inaltele Puteri garante să
se pronunţe prealabil asupra dorințelor votate de această adunare în 9/21 Octomv
rie.» .
aa

“După o scurtă discuțiune, d-l Se. TZurnavibu coniuriică Adunăr
ei
nota Comisiunii Internaţionale, adresată Președintelui Adunăr
ei din

16/28 Noemvrie 1857, semnată do Baronul Richthofen:

o

«Comisiunea, Internaţională a luat cunoștință de Memor
andum, pe care
Eminenţa Voastră a binevoit a-i comunică.
DE
.
!. cAtenţiunea Comisiunei a lost mai întâiu atrasă de
declaraţiunea Divanului,

150
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că e incompetinte de a trată cestiuni de administrațiune interioară, arătând
motivele acestei xezoluţiuni.
«Fără, a intră în apreciarea punctului de vedero al Divanului, Comisiunea
crode de a, sa datorie de se referi în mod particular la conţinutul scrisorii

pe care am avut onoare a vă adresă în 10/22 a .acestei luni, și a observă
Eminenţei Voastre; că în virtutea stipulaţiunilor 'Tractatului de Paris din 30

Martie, conferința nu arc a se întruni la Paris decât după ce Divanurile vor
[i terminat lucrările lor.
:
«Vin dar, în numele Comisiunei Internaţionale, să rog pe Bminenţa Voastră

să binevocască a-mi declară, dacă Divanul Valahiei persistă în rezoluţiunea

să, şi dacă cel crede că a îndeplinit. mandatul
ralo consemnate în Memorandul sus. citat.».

Da

0. A.

ternaționale

propunerei
D-l Jon

Kretzulescu. este. de
să so

trimită

său,

opiniune.

enunţând

ca. nota

Brătianu,

Comisiunei

la Comisiunea . însărcinată. cu

d-lui Dimitrie Ghica.
suindu-se

voturile gene-

În-

examinarea

la tribună, coteşte, următoare ca. cu-

vântare, po care Adunarea hotăreşte a o
mea ci în procesul verbal al ședinței:

inseră în

toată întregi-

«Doui principii au călăuzit această Adunare încă dela deschiderea ci: mănținerea intactă, a drepturilor strămoșilor noștri Și respectarea Tractatului din

Paris. Drepturile Principatelor sunt adânc întipărite în inimile tuturor Românilor. Ele sunt lumina conştiinţei noastre și niciodată nu ne-au putut ră-

tăci pașii.
«Nu tot așă a, fost și. cu Tractatul din. 30 Martie. Elaborat fără de concursul nostru, a trebuit să-l studiem, cecace făcurim cu o mare silință și: chiar

cu o activă solicitudine, căci el ne promite o restaurațiune sau mai bine o
ropar aţiune. Am studiat în acelaș timp, Protocoalele Ședinţelor Congresului,

în câri s'a elaborat acest tr actat, protocoale cari sunt comentariile acestui act.
“«In acest studiu am căutat mai pre sus de. toate să pricepem întenţiunca

Congresului din Paris cu privire .la cestiunea Principatelor și. ne-am încredinţat că această intenţiune a fost, de a scoate aceste. două: “țări române dintr'un provizorat fatal pentru ele și păgubitor Europei.
e

«Drepturile noastre şi voinţa, Congresului de a ne asigură o poziţiune statonică, de a no introduce În societatea europeană, iată, luminile ce no-au

arătat
9 (21)
cestor
«Vă

calea în tot cursul lucrărilor noastre, Dorinţele noastre semnate .
Octomvrie şi ]Memorandul votat la 6 (18) Noemvrie sunt rezultatele a-4
lucrări.
amintiţi cât de fericiţi am fost noi în tot acest răstimp! Indeplinin-

durne. cu. sfințenie. misiunea 'ce ne-a fost încredințată. de. naţiune, am

crezut:
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că răspundem în acelaș timp şi voinţei Congresului. din Paris, căci 'nici o
clipă nu nc-a trecut prin minte, că Puterile Garante ar pute, să caute fo-

loase în paguba drepturilor noastre.
e
„o
«Ne leginam cu această dulce speranță, când veni st ne trezească adresa,
Inaltei. Comisiuni, cu data de 10 (22) Noemvrie, prin care ni sc lasă să
înțelegem că n'am priceput decât pe jumătate Tractatul din Paris, 'O nouă
adresă
vine astăzi să ne asigure că Inalta Comisiune dorește să ne pună po un alt
teren decât acela pe care sa pus națiunea în virtutea, drepturilor sale, teren
po care îl accepiasem, crezând că no conformăm Tractatului din Paris.

«Pentru a înţelege deplin întristarea ce ne-a 'cuprins' sufletele la primirea,

adreselor Inaltei Comisiuni, trebue să no amintim, ce este -pentru noi Inalta,
Comisiune.
,
ee
4
a

«După atâtea, secole, Europa ne-aude în sfârşit glasul;ca îşi aduce aminte

că există un popor, care ar puteă să .fio un element de forţă şi de prospe-

ritate pentru dânsa, dacă drepturile strămoşeşti 'ar fi respectate;. ca, declară
printrun act solemn că acest popor, ca şi drepturile lui, este pus sub scutul ei.
«Puterile

sau legat

ii
.
astfel, fără a so .mărgini la această. deelaraţiune,

să

trimiti pe reprezintanţii lor spre a studiă spiritul, dispoziţiunile acestor “ţări

şi si examineze cari sunt condiţiuni
: politice
le indispensabile pentru'a lo
statornici, a le întări şi a le asigură linișteaşi prosperitatea prin propriile
lor forţe şi nu numai prin. protecţiunea străini.
ia

«âşă dar soarta ngastră atârnă de rapoartele ce vor face Excelenţele Lor
Comisarii, în ei s'au concentrat deci speranţele noastre, noi am văzut în oi
pe părinţii patriei noastre. “Ţara, întreagă sa transformat pentru ci întrun
leagăn de flori, și binecuvântările a cinci milioane de Români au fost mu'zica, care i-a adormit seara şi i-a, deşteptat dimineaţa.
Aa
„„<La această priveliște inimicii frumoasei Românii au fost ca trăsniți
şi nu
au mai sperat decât în intrigile ce-și propuneau 'să urzească şi în
cursele
ce trebuiau să întindă în întunerec. Invinşi la alegeri, ci s'au silit, la
convo-

carea Adunării
să, încingă
, un foc menit să ne înidușe. Totuș ci în zadar
şi-au sleit puterile, cici cu cât mai active au fost sforțările lor pentru a, ne

desbină, cu cât au căutat

să semene

printre

noi ura, -caro trebuiă să dea

naștere anarhiei, cu atât Românii. din toate clasele au. recunoscut că :sunt
fraţi, şi-au dat mâna și s'au 'arătatîn faţa Europei formând'o singură familie demni de interesul lumii civilizate:
e
«Pierzându-și această speranță şi văzând că națiunea română prin reprezin-

“tanţiiei câștigă “din zi în zi încrederea şi simpatia Europei, ei au scornit
„o nouă -tactică, consistând în insinuarea, că :dacă. Adunârea, ad-hoc. Sar de-.

cide să nu intre în desbaterile

costiunilor interne, decât după

ce Puterile

,
.
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Gărant6 vor satisface dorinţele Românilor, ca ar fice aceasta numai: dintr'un

simţemânt de ostilitate

față de Inaltele

Puteri Şi cu unica țintă de a căloă:

în picioare 'Tractatul din Paris, nutrind în ascuns intențiuni revoluționare.

«Această, nouă poziţiune, ce doresc să ne faci inimicii cauzei noastre
naționule, e periculoasă în. două feluri. Dacă am. întră în cestiunile
interne,

„fără a cunoaște încă poziţiunea noastră politică, am: lueră în întunerec, ne-am
rătăci, ne-am ameţi, am ajunge să nu ne mai înțelegem între noi
și le-am
.
da, în âcest chip, prilejul. atât. de dorit, :de a veni-să ne

ceală şi să stabilească

buna

costiunile: interne, atunci, zic

rândueală printe. noi.
acești

domni, -am compromite cauza noastră,

punându-ne în conflict cu. voința Inaltei

laţiunile

'Tractatului

din

scoată din zăpă-

Dacă nu am intră, în

Comisiuni și în opoziție cu. stipu-

Paris.

Dac

E

«Să examinăm acum, dacă respectul dreptului nostru de autonomie şi interesul de a rămâneă uniţi. până. la sfârșit ne-ar pune în „realitate în con-

ftict cu Inaltele

Puteri

și în: opoziţie

cu

T actatul

de

Paris.

|

|

„„«Toată lumea știe că scopul diplomaților, cari au elaborat acest tractat, a
fost de a pune un sfârșit conflictelor cari au dat naștere răsboiului, al cărui

teatru fumegă încă atunci și:de a, da-ediliciului oriental baze 'destul
de largi
spre a-l consolidă.:
,
i
ae
„«Prineipatele'
prin situaţiunea lor gcogralică, prin spiritul populaţiunei lor
de origine occidentală, prin: vitejia. desfășurată în trecut și prin aspiraţiunile
lor actuale, ocupau un loc important în Orient. Ele trebue prin urmare. să
“preocupe Europa cu atât : mai mult,.cu 'cât au fost_de -mul- vreme
tă mărul
de discordie între cele trei Imperii limitrofe. -. i
E
', «Congresul din Paris găsiă Principatele într'o poziţiune excepţională, ele
nu erau nici provincii turcești, nici austriace; nici rusești. Elc, cu toatea acoștea,
nu erau independinte, ci călcate și lovite în drepturile lor, când de unii, când
de: alţii. Puterile Occidentale, 'cari la începutul răsboiului “declarase că nu
vor cuceri; nici o ţară pe seama lor proprie, cu atât. mai mult nu puteau să
cucerească, pe scânia altora; ele nu puteau prin urmare să declare “Principa“tele de posesiune ale unuia din cele trei Imperii limitrofe. Nici nu puteau
“să le lase expuse la repeţirea încălcărilor, cari au dat loc la un şir de răs-

boae şi de răscoale.
ia
a
;„„«Intenţiunile Congresului, 'cari reies mai cu seamă din protocoale, au fost

„deci de a asigură drepturile Principatelor şi de.a îndemână acestora toate
mijloacele posibile de consolidare. Unele dintre . Puterile contractante, con-

-vinse prin reclamaţiunile noastre au crezut, că aceste condițiuni de consolidare

-ar fi Unirea Principatelor întrun singur Stat și încotarea regimului

„Voovo-

-zilor.'Nu toate Puterile au împărtăşit această părere, şi câtevă au pretins că
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această. Unire ar fi contrară voinţei populaţiunilor, Această, contestare a determinat Congresul din Paris să no consulte direct.
-.,
:.
«lată, idea mumă a Convocării acestor Adunări ad-hoc. |
|
«Dar.pentru ce, mi se va zice, Tractatul din 'Paris nu ;vorbește :oare de
Unire şi nu pomenește decât despre revizuirea, legilor și. statutelor, părând
a-şi arogă prin aceasta misiunea unei Adunări. legislative române ?
«Convingerea mea este că aceasta provine din faptul că Congresul ştiă,
că, în virtutea Autorităţii Sale onnipotente, nu aveă decât, să-i întrebe pe
Români în privinţa Unirei, pentru ca în cazul alivmativ. Unirea să devină imodiat voinţa lor. Congresul deci, cu spiritul de echitate ce-l caracteriză şi în
înalta-i înțelepciune, a voit negreşit să garanteze în toată întregitatea ci
libera rostire a voinţei Românilor, ferindu-se de a, se rosti el însuș în această
privinţă.

Da

«Nu pot să oxplie

într altfel

Art, 23, căci orice

altă intorpretare :ar fi o

mărturisire, că acest articol e în contrazicere. cu el însuș, fiindcă.în prima
sa parte cl ne asigură o legislaţiune independentă. Şi ceeace ar fi şi mai
grav, e că ar avcă dispoziţiuni contrare celor cuprinseîn articolele: precedente. Intradovăr Art. 22 stipulează că ne bucurăm de privilegiile. şi imunităţile ce posedăm; Art. 21 declară că imunităţile Pincipatelor. sunt drepturi.
„Dar cari sunt aceste drepturi, dacă nu cele stipulate în Capitulațiile noastre
cu Sublima Poartă şi cari ne asigură o Suveranitate întreagă ? Nu cunoaştem
altele ; căci cele cari sunt menţionate de către. Rusia în teactatele ci cu
"Purcia sunt dobândite în virtutea, aceloraşi Capitulaţii.:
Voiu' adaogi, că nu

poate fi.vorba

în Tractatul

de Paris:de drepturile

stipulate în 'Tractatele

„ruseşti, căci aceste 'Tractate au fost anulate. în timpul Congresului: din Paris
-Și aşă de anulate, încâţ când a fost vorba să se fixeze poziţiunea' Serbiei

față de Sublima
„Hatişerifurile

Poartă,

Tractatul din Paris a fost nevoit

imperiale şi la T actatelo ruseşti,

“acestor Hatişerifuri.

cari . au

să se refere la

motivat acordarea,

Da:

«Intradovăr dacă 'Teactatul din Paris nu vorbeşte de Capitulaiile- noastre,

precum

vorbeşte

de Haturile

ce privesc

Serbia, cauza este că aceste Ca-

pitulaţii, constatate de Rusia în Tractatele sale, mărturisite: de Tureia, în
diferite rânduri și chiar în Protocolul din. Constantinopole: din. LL Fe“vruarie 1856, recunoscute prin Monitorul Guvernului francez din 1855, sunt
de mult timp în domeniul Dreptului European ; pe' când Haturile, cari re-gulcază, recunosc şi crează drepturile Sorbiei, sunt obținute şi recunoscute
numai de către Rusia.
SE
E
|
«lată cum Românii au înțeles "Tractatul din Paris, şi nu puteau să-l înţeleagă altfel, căci în acest: din urmă caz, acest 'Tractaţ, fiind în contrazicere
cu el însuș, ar [i violat aceleași drepturi pe cari el ne garantează pe do
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altă, parte, și Românii:
ar .fi logiţimat această violare, dacă ar fi primit-o ca

bază a, lucrărilor lor,
e
câm zis cu intențiune, că astfel au înțeles Românii

fiindcă Programul “naţional, care inspiră

cuvintele

mele

'Tractatul din Paris,
și mandatul

impus

deputaţilor, de a nu intră în lucrările de organizaţiune interio
ară, mai înainte
de a dobândi cele patru puncte, erau redactate şi au
devenit o religiune
națională, cu mult înainte ca noi cmigraţii, cărora cu
atâta caritate ni se
atribue ideile cele mai subversive, să ne fi reîntors
în patria noastră, .
«Dacă totuș -noi am 'apreciat în acest fel situaţiunea
noastră, Inalta Comisiune, precum vedem, pare că nu'o priveşte din
acelaș punct de vedere,
pentrucă ne întreabă astăzi, dacă voim să intrăm
în lucrările de organizaţiuno internă sau dacă ne credem misiunea termina
tă, Intrucât mă priveşte,
cred că sar

cuveni să rugăm

pe Inalta

Comisiune,

cu tot respect

ul
ce-i 'datorim, de a binevoi să''ne spună, -care e
Statul, despre ale cărui
cestiuni.de organizațiune internă 'ca; doreşte să
ne manifestim opiniunea?
Sunt oare Principatele Unite sub'un șef ereditar
și străin, bucurându-se de
to- at
independința
ă

ce ne asiguri Capitulaţiunile și cu -un: Guvern
repreziniativ? sau este acel Principat singur cu dreptur
ile violate, cu regimul
“Voevozilor și cu nimic sigur pentru ziua de
mâne? . De
„„ «Cine dintre noi nu vede că fără acost
răspuns, ne este peste putinţă să
facem un singur pas înainte? Intr'adevăr alta
va fi forţa publică întrun caz
'și alta,

în celălalt caz. Necesităţi publice diferite vor cere
sisteme financiare
diferite și sistemo financiare diforite' vor cere
sisteme economice diferite şi
vicevee rsa
,
i
<Un Stat puternic, de 'exemplu

îndată Europei

De
|
cu o formt de guvern stabil, ar inspiră de

încrederea, voită pentru un credit

profitabil ; și grație

creditului am puteă să combinăm 'un sistem
financiar, conform sistemelor celorlalte State. Europeane, sisteme cari sunt gloria
societăţii moderne şi buna,

stare a țărilor, cari au fost în stare st le adopte.
Dimpotrivă,
dacă ar fi vorba
„de un Stat:ca
acela al României

de

astăzi, în care

nu se poate

întemeiă
nici o instituţiuno financiară, în care 'nu se poate
fico măcar o șoseă, într'un
astfel de Stat nu am putea crcă un sistem linanci
ar, căci el s'ar sprijini,

“ca astăzi, pe dări. puso. pe proprictăţile

funciare:şi pe persoane,

pentr

ua
face faţă necesităţilor zilnice ale Guvernului.
a
”
«Să, trecem la un alt “exemplu, la armată, Și întreb
dacă Românii ar fi
Bata să facă, acelaş sacrificiu atunci, când ar fi vorba de
o țară care le procură mijloacele de bună stare lăuntrică și care le crecază
în afară o poziţiune
demnă, ca și atunci: când arfi vorba de o țară, în care nu.
pot așteptă decât
mizeriași care în afară Ic-ar face o poziţiune umilitoare,
o țară în sfirsit,

.
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în care arimata:
nu ar servi decât la părăzile pentru .un Voevod arogant şi
despot în năuntru şi târitor în' afară.
Ea
„. «Nu numai în ce priveşte armata, dar în general, credeţi
oare că în folosul

unui Domn, născut în condițiuni

de corupţiune și de subordonaţie

faţă de

Străini, unui Domn care ar fi jucăria intrigilor dinăuntru
şi prada, ameninţărilor din afară, am fi noi dispuși să ne deslegim
pungile cu încredere ?
Nu le-am strânge oare 'baierele cât mai mult posibil, pentru
ca să nu dăm
decât ceeace n'am puteă reţineă, ?
Da
«Cu ce încredere din contra, cu ce grabi ne-am
goli pungile în casele
unui Stat stabil și puternic, unui Guvern pus în
condițiuni de probitate şi
onorabilitate. In acest caz întradevăr cassele lui ar
fi în realitate cassa, ge-

nerală, cassa ţărei,

i

ae

«Nu aș mai sfârşi, dacă aș voi să enumăr toate
dificultăţile, toate imposibilităţile co ne-ar împiedică si revizuim legile
și statutele, așă “precum
„se spune întro parte a Art. 23 al 'Tractatului din
Paris, mai înainte de a
«cunoaşte Statul, pentru care ar fi destinate aceste
legi și aceste slatute,. .

cAşă dar hotărîrea, noastră de a nu intră în cestiunile de organi
zațiune internă,
mai înainte de a ști despre ce fel de State vorba, esteo
hotărire matură,

întemeiată pe rațiune, determinată prin
noastră, prin capriciul nostru. |

forţa

lucrurilor

și nu

prin voința
e

«Acum încă două cuvinte, la adresa acelor cari pretind
că, dacă nu“voi

m
să intrăm în cestiunile do organizaţiune internă, cauza trebue
să sc atribue
unui spirit de revoltă în contra, „Puterilor Garante și unor proiect
e ostile co
meditămîn taină, precum spun unii, în contra siguranţei
Statelor vecine şi
împotriva Ordinei publice Europeanc.

«Cine

|

oare ar fi putut crede vreodată, că în faţa moderaţiunei,
prudenţei,

înţelepeiunei și încrederei nemărginite

manifestate de citre poporul român,
de când 'i s'a recunoscut dreptul de a se. manifestă,
s'ar găsi încă oameni
capabili a-l calomnii cu atâta îndrăzneală ? Cum,
șepte: Puteri de prima
ordine
ne promit realizarea celor două visuri, cari
ne-au ferinecat

copilăria,
și pentru a căror realizare ne-am cheltuit toate puteril
e tinereţei, și noi, în loe

de a căută prin însuş sacrificiul

la restaurarea României, noi să

facem chiar dușmanii

ale patriei noastre,

vieţii

noastre,

să

cooperim

la opera lor,

venim dimpotrivă a-i pune piedică, să ne

lor, atunci :când

ele se

i

pregătesc:să fie Dinofăcitoaro

RI

«Să ne închipuim cu toate “acestea pentru un moment, că unii
dintre noi,
“dominați. de teorii: particulare, ar fi ispitiţi să respingă cooper
area, protecțiunea Monarhilor, cari: ne-au'spus să ne punem încrederea
într'inşii. Cu ce
speranţă ar face-o dânşii, vă întreb? Din co parte ne-am căută
oare sprijinul,

unde vicază oare elementele: revoluţionare, dela cari am puteă să
așteptăm
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cari. dispun astăzi de soarta,

[uropei ? Precum vedeţi, tot atâtea, absurdităţi câte. închipuiri.

«Cred: că după cele spuse de mine, nimeni nu va moi aveă nici
o îndocală, că: dacă situațiunea noastră pare a [i grea, spinoasă, chiar încurcată
,
ca cu toate acestea, după, o scurtă cerectare, se vede a [i clară, simplă
şi legală.
«Să sperăm dar cu toţii, că Inalta Comesiune, caro se afli în ţară,
se va
identifică, cu adevărul şi .că ca'.va apără cauza noastră Înaintea Congresu
lui

și înaintea Europei, cu autoritatea de care ca cste investită, și că va
merită

până la fine binecuvântările țărei întregi...
«Incăl privește declarațiunea că misiunea noaslră
aminte că națiunea ne-a trimis aci pentru a obțineă
lurile noastreab anliquo, Unirea acestor Principale
ales. dintr'o familie donmiloare din Occident și ai

„

i
e terminală, vă aduc
Reintegrarea în drepsub un Șef ereditar,
Guvern reprezintativ.

Când noi vom [i obținul acestea, alunuci națiunea noaslră

misiunea noastră e terminale.»
După cetirea: acestui discurs,
de 5 membri. Rezultatul votării

ne va zice, dacă

a
Adunarea, hotăroște a alege o Comisiune
este urmitorul : Episcopul. de Buzău, C.

„A. Kretzulescu, loan Cantacuzino, A. G. Golescu și Dimitrie Ghica.
. 1

EI

.

-

ște
2

„In Şedinţa XVII din 25 Noemvrie, d-l Secretar Tuinavitu anunță
că, la ordinea, zilei esto discutarea Raportului. Comisiunei asupra,
propunorei urgentea d-lui Dimitrie Ghika. |
|
N
|
__D-l Dimitrie Ghica se urcă la tribună, şi cetește raportul Comi-

siunci do urgență:

o

|

„. «Comisiunea, însărcinată, a examină “propunerea prezintată: în ședința din

„18/30 Noemvrie, precum şi nota E. S: Preşedintelui Inaltei Comisiun
i Internaţionale din 16/28. Noemvrie, s'a întrunit și terminând lucrarea
sa, m'a
însărcinat să comunic
Adunărei Raportul ei.
i

„«De când

ţara a luat cunoștință, de 'Tractatul-de

Paris din 18/30 Martie,

ea a cugetat cu maturitate asupra dorințelor, pe cari Inaltelo Puteri o chemă

să rostească în privirea Organizărei ci definitivo. Având în vedere Autonomia și Interesele sale, ţaraa formulat aceste voturi, și plină de: încreder
e
în. binevoitoarele intenţiuni ale Inaltelor Puteri,ca le:a încredințat deputaţilor
aleși de dânsa, pentru a le exprimă în sânul Adunărei ca răspunsul dat de
țară.la cererea făcută de. Inaltele Puteri. Adunarea a votat aceste dorinți
în

„unanimitate

în şedinţa sa din 9/12

Octomvrie

și le-a dat desvoltarea în mo-

«morandul ei votat în G|18. Noemvric. Din aceste fapte rezultă că această
„Adunare, chemată a reprezintă, voința, ţărei,nu mai poate, după dorințele
exprimaie

în privirea reviziunei

părţii politice.și generule a Sţatutelor şi Re=

,
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gulamentelor noastre, si mai rostească încă altele privitoare:la amănunt
ele
organizărei administrative şi.a reformelor legislative. O asemenea, lucrara

țara o va puteă îndeplini prin exercitarea regulată a dreptului
ci de. legis-

lațiune.
a
a
«Dar chiar dacă Adunarea ar trece peste aceste consideraţiuni şi ar vrea
să intreprindă o asemenea lucrare, totuș natura însăș a dorințelor. rostite
şi circumstanţele în cari țara se află sar opune, precum accasta se limurește' îndestul prin Memorandul Adunărei, pe care Comisiuea se sprijineşt
e,

«In' ceeace priveşte bazele viitoarei noastre Constituţi
și uni
I.egea elceto-

rală pentru o Constituantă, care va elaboră, această Constituţitine, “Aduiarea
,
- şi-a rezervat în Memorandul ei de a le claboră, dacă i-ar fi permis, după
ce Congresul dela: Paris se va, fi pronunţat asupra dorințelor. rostite. Comisia propune dar a se votă de Adunare concluziunile următoare: «1. Adunarea declară că nu mai are astăzi.a rosti alte dorinţe.
|... -,
«2, Adunarea, își rezervă, dacă i-ar fi permis, după 'ce Congresul: dela,
Paris se va, fi pronunţat asupra, dorințelor rostite de Români, si așeze bazele
viitoarei lor Constituţiuni și să facă Legea electorală pentru Constituanta, care
va elaboră această Constituţiune. ..,..
|
N
a
a
„- «3, Adunarea, invită pe Eminenţa Su Preşedintele Adunării să comunice
Inaltei. Comisiuni Europeane acest vot, precum.şi motivele lui.» NE
a
„Dl 0. A. Kirelzulescu, declară, ca membrual Comisiunei, «că nu
coste
solidar cu întreaga lucrare a acestei Comisiuni;se uneşte cu principiile exprimate, însă nu cu redacţiunea. Comisiunca:a avut de îndeplinit două, idei:
1. A examină propunerea de urgenţă, făcută de d-l Dimitrie Ghica, și 20, A
răspunde

la nota

Comisiunei

Internaţionale.

„«D-sa este de opiniune, în cât priveşte

nărei
«minat
gresul
„mâne

|

Aa

Pa

prima idee, de a recomandă Adu-

să primească soluţiunea, propusă, pe. motivul dat că Adunarea a, terlucrarea, pe care, o puteă, desăvârși înaintea, deciziunei date,de Conde Paris, asupra dorințelor votate în 9/21 Octomvrie, și că nu-i răacum -alta de îndeplinit, conform mandatului.ci, decât a. pune bazele

«unei Constituţiuni și a, votă o Lego electorală „pentru o Constituantă, care va

elaboră această, Constituţiune, arătând însă totodată că această lucrare este
„subordonată la oareșcare condițiuni, cari vor fi făcute. de Congres. In ra-

portul Comisiunei nu s'a vorbit asupra, acestei propuneri și nimeni poate. ști,
„dacă ea a fost.adoptată sau nu., .
a
,
«n cât priveşte a doua idee a Comisiunei,.
d-sa a fost de opiniune să se
dea prin raport un răspuns categoricla toate cestiunile; menţionate în nota,

Inaltei. Comisiuni Europeane, precum . cestiunea, „competinţei, aceea -a îndeplinirei mandatului. In loc să se dea un răspuns categoric, s'a dat un rășpuns cvaziv, ca și cum ne-am tome de a procede în mod categoric. D-sa
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a fost de -opiniune de a arătă, -că conforin mandatului ei, Adunarea nu'e
competinte în cestiunea Roviziunci Statutolor şi Regulamentolor în vigoare,

dar că ca aro competinţa și răspunde, odată întrebată de Inalta Comisiune,
cari sunt suferințele cari decurg din Separaţiunea Principatelor, dela amovibilitatea Șefului Statului, şi la toate celelalte cestiuni, cuprinse în cele patru

puncturi»
„In

urma

a

e

|

unci lungi discuţiuni, la care ieau parte

d-nii:

C. Buteu-

lescu, E. Lapati, Gr. -loranu și A. Potrescu, d-l A.G. Golescu

suio la, tribună și zico:

se

«Coinisiunea, Internaţională
-nu a venit la faţa locului, pentru a vedeă care

e interesul Adunării ad-hoc, dar pentru a execută Tractatul de Paris. Când
am desvoltat în Memorandul nostru cele patru “puncte, noi ne-am silit a îndeplini obligaţiunea
pe care ne-a impus-o ţara, în conformitate cu caracterul
legal al acestei Aduniri. Ce pulem 'noi să răspundem la accastă cestiune

făcută noui de.Inalta Comisiune, afară de răspunsul dat că ne-am îndeplinit
misiunea noastră, amintind numai că prin Memorand ne-am rozervat dreptul
de a face o Lege Electorală pentru viitoarea Constituantă? Câţivă membri

au obiectat 'că,

după

un

astfelde

răspuns,

Comisiunea

Europeană -poate

disolvă Adunarea. “Dacă Inalta Comisiune “are asemenea instrucţiuni, ca
le va da o 'urmare, oricare ar fi răspunsul nostru. Prin urmare această temere nu semnifică nimic; dar : ca -îmi pare de natură a ne îndreptă prin o
altă, cale la cestiunile interneD-l
. Buteulescu a zis că noi nu ne-am

îndepli-

nit misiunea decât pe: jumătate ; iar D-l Kretzulescu a zis că noi am fi gata
a răspunde la acele cestiuni, cari ar fi puse de Inalta Comisiune, şi anume

privitoare la suferinţele

cari decurg din .Separaţiunea

Principatelor. Noi nu

am fost 'provocaţi până în prezent la aceasta, şi ar fiun lucru straniu a pro'vocă noi o usemenea cestiune. D-l Kretzulescu mai adaoge că misiunea Adunării nu e terminată, până ce Congresul dela Paris-nu se va fi pronunțat
asupra celor 'patru puncte. Noi însă știm că Congresul

dela Paris nu so va

întruni până ce Inalta Comisiune nu-și vă fi făcut Raportul său. Iată do
ce trebue să răspundem, arătând motivele, cari acum no 'oprese de a rosti alte
dorinţi: In cursul discuţiunei nu s'a prezintat un alt argument nou, decât
„acela că sar violă 'Tractatul de Paris, dacă noi no-am ocupă de cestiuni interne ; ar fi însă o necuviință de a se servi de un asemenea argument,
fiindcă

Inalta Comisiune trebue să cunoască Tractatul de Paris.
„«Tractatul de Paris nu e violat de Adunarea

ad-hoc, dacă ea se mărginește

a exprimă numai cele patru dorințe generale, rezervându-și dreptul
de a face

e Lege Electorală, cu consimţimântul Inaltelor Puţeri; căci cu toațe
că
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mijloc practic,

D-l Jon Brătianu se urcă “la tribună și zice:
«Voiu combate pe d-l Golescu asupra două puncte din. argumentarea sa.

«Primul punct, susţinut de d-l Golescu, este că această Adunare

nu are

altă misiune. decât a rosti dorinţele țărei asupra celor patru puncte, astfel
cum au fost formulate de naţiune. Nu împiirtăşesc această opiniune, fiindcă

poporul român, care. ne-a ales, ne-a chemat în biserică și am. fost nevoiţi a

jură
— cel puţin deputaţii de Argeş au îndeplinit această, formalita— tede
a. nu ne mărgini a manifestă dorinţe, ci a întrebuință toate mijloacele cs
ne dă puterea morală, pentru a, obţineă realizarea acestor. dorinţe. Prin urmare misiunea acestei. Adunări nu. va fi îndeplinită decât când! Congresul
se. va fi pronunțat

în această

«D-l Golescu a mărturisit

privire.

că noi:nu

avem

dreptul de a. aseză bazele

Constituţiunei şi de a face Legea Electorală, daci Inaltul Congres s'ar opune.
Cu tot respectul ce am pentru Congres, există covă mai sacru pentru mine;
este sângele. virsat de strămoşii noștri și 'drepturile ce ei ne-au. lăsat.: Do

aceea noi. nu suntem datori a cere „dela, Congres. să ne permită, a exerpită
dreptul nostru. de Autonomie.
E
ia
«Noi cerem. dela Congres Unirea, şi un Principe Suveran străin, pontrucă

aceasta, atinge ordinea
punem . înaltei

dreptului

public și a.echibrului european.

înţelepciuni a - Congresului . dorința. națiunei

guvern 'reprezintativ,

Noi. su-

de a aveă un

pentrucă, cu, toate. că 'această dorință e de, resortul

autonomiei noastre, el. atinge un oarecare. punct al interesului public european;: şi. facem aceasta cu o grăbire cu. atât mai mare,. cu cât numai, astfel
putem. exprimă Inaltelor Puteri garante: recunoştinţa noastră, . ..-.:
iu
„„«Insă pentru a, face 'o Lege. Electorală,: noi nu: suntem subordonați la aua
torizarea, Congresului. 'Tractatul. de Paris conţine diverse: dispoziţiuni, .cari
violează drepturile noastre; îns Congresul de. Paris nu puteă cunoaşte
drepturile noastre, pe când noi le cunoaștem.. Si luăm. din. Tractatul de

Paris ce este conform cu drepturile noastre, dar nu ce le. slăbeşte.

«Dl Golescu a mai adaos, că.unii din noi: sunt preocupaţi de aceasta,
„declarând misiunea, noastră terminată, noi am da: Inaltei Comisiuni
prztctul de a disolvă. Adunarea, pe când tot d-l: Golescu: zice că Inalta

Comisiune nu are nevoie de un asemenea pretext. Şi eu împărtășesc această
opiniune. Nu avem fireşte o forță necesară. de: a ne opune. Înaltei Comi-

siuni ; dar să nu-i dăm cel puţin, pentru a, puteă face aceasta, motive de
a ptosupuino. consimţimântul. nostru, declârând întrun mod categoric .că. misiunca. noastră. este terminată. Misiun
. noastră
ea va. fi: terminată, când. do=

160

ie

rinţele „noastre
voinței ci.
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fi admise și “când

.

se va

privește idea d-lui Iretzulescu,

1750

disolvă Adunarea în contra
e
.
eu

cred că. onorabilul

nostru

coleg a voit fâră îndoeală să pună Inalta Comisiunc în
putinţa. de a ne
da ocaziunea de a arătă trista stare a patriei noastre, produsă
prin. ncexistința, condiţiunilor politice conţinute în cele patru dorinţe. Când
vom deserie

noi mizeria,

noastră,

aceasta ar produce: efectul, că Inaltele Puteri

tisface dorințele noastre.

:

si

i

a

vor sa:

«Credeame Comisiunca noastră va luă în considerare observ
aţiunile fâcute de mine în cele trei întruniri pregătitoare, şi'eă astfel am evită
trista,

necesitate
“de a combate lucrarea unei ! Comisiuni, ai căreia. membri
au
toată, simpaătia noastrii.:
IE
De
E
ca
:. «Combât' Raportul Comisiunei, fiindeă, dacă n'a găsit argume
nte nouă, el
ar fi trebuit să reproducă cel puţin ce conţine 'Memorândul
cu mai multă

putere şi energie, pentru:a convinge inteligențele cele mai
rebele și a arătă
Europei, că vicață noastră sc destoltă din ce îni ce mai
mult, în loc de a
se micșoră, :
e
a
«Care este interesul Europei?! Este de a constitui din
noi o forță, care va

răspunde cu' dorinţele sale şi cu interesele sale. Să arătăm
deci, prin energia
vieţii noastre naţionale, că aserţiunile inimicilor noș
tri
nu sunt adevărate,

și că avem.la noi toate elementele nâcesare pentru a
constitui un stat tare:
elemente -cari,: dacă 'n'ar fi:constituite şi ăr fi lăsate în starea
anormală actmală, ar continuă a fi; precuni se susțincă în părţile Memora
ndului, pe cari
le-aţi suprimat,

elemente

de dezordine şi de turburare. pentru Europa.

cauza noastră va, fi astfel apărată, ca va puteă mai ușor
să reușească.

Când

«Propun deci ca Rapoitul: Coimisiunci să rămâio.ca 0
simplă lucrare pentru
urgenţa propusă de d-l Dimitrie Ghica. Să se redacteze
o nouă expunere de

motive, cu o forță, de
crarea Comisiunei: ar
unui răspuns făcut în
„«Propun deci 'si' se

'convingore: do' care cauza noastr are nevoie; căci luproduec''o tristă impresie, dacă i sar atribui caracterul
numele unci națiuni.
i
facă '0. nouă lucrare po bazele următoare : — Adunarea

ad-hoc, în virtutea autonomiei aceste țări şi pentru motive
le expuse în Memorandul său, declară că nu' poate procede astăzi la
lucrări privitoare la
cestiuni interne, înainte ca, Congresul dela Paris să [i fixat
poziţiunea. poli-

tică a acelor țări: — Adunarea ad-hoc
de -a face la timpul oportun

Legea

mai

declară că-și rezervă

Electorală pentru

și de a pune bazele nouii Constituţiuni».

facultatea

viitoarea Constituantă

a

În urma unei. discuţiuni foarte agitate intro d-nii Dimitr
ie Ghica,
- Di Brătianu, Ion Brătianu, C. A. Kretzulescu;
]lr. Tell și Dutculescu,
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Adunarea a pus Raportul la'vot prin apel iominal, Scrutinul a dat
39 voturi! pontru Raport, 'şi 37 contra. Raportul ; a lost adopta, ocu
o majoritate: do 2 voturi. Dă

In Ședința XVIII

din 29 Noenwvrio, discuţiunea asupra Rapor-

tului Comisiunei - reîncepe, în scop dea-i “aduce oarceari modificări,
pentru a fi votat de 'toală Adunarea. D-I' Dimitrie. Ghica, propuho'
ca paragraful al 2- lea al 'concluziunilor Raportului să glăsucască”
astfel : —

«Adunărea,

în virtutea autonomici țărei,

își vezorvă drep-

tul, după ce Congresul dela Paris va [i consimţit la, dorinţele 1OStite de "Români, să așeze bazele viitoarei lor Constituţiăni, și să
facă, Legea, Bloctorală,: “pentru Constituanta, „care va olaboră d acoastă,
Constituţiune» —.
i
i
Adunarea primește Raportul d-lui Ghica” cu modificarea, inonționată în unanimitate, afară de d-l C.A. Kretzulescu; i
ii
"D-l Ion Brătianu cere «ca în Procesul ' Verbal să fie constătat,
că paragraful al 2-lea al coneluziunsi Raportului a fost; priit în
unanimitate,

mai

puţin un

vot.

+

i

AR

.Li

îi
Pa

“In şedinţa. XLX 'din 2 Doccrmvrie so. fac din partea, imai multor

deputaţi,

cereri de

a inseră, în paragratul 2 al

portului o expresiune, . „propusă

de d-l

Gr.

Coneluziunilor Rae,

Marghiloman,

și anume

de a zice:. «Adunarea, in virtutea, autonomioi fârei,, ozer'vă dreptul naţiunii, cote. —.
|
Aceste rectificări dau loc la desbateri noue supra femur

votului din ședința trecută.
Dpentru

A.G.
a o

|

Golescu, se încearcă. a expune | din nou situațiunca
clarifică. D- -sa zice:

«D-l Kretzulescu, care a incuviințat Raportul Oomisiunei, a: fost sirigurul
care a votat în contra lui, chiar după ce: majoritatea, întrun spirit: de: conciliațiune, a întrodus modificările reclumate de "minoritate. Noi ne-am mirât
de aceasta, cu atât mai mult, că d-l Kretzulescu: însuș a propagat în timp
de un an prograinul naţional, caro! conţine . că Adunarea: ad-hoc, după ce
Congresul va [i admis cele patru puncte, va 'aşeză,: bazele. viitoarei! Constituțiuni Și va elaboră, Legea Electorală, ca'şi cum Adunarea îÎși puteă utunei
află ca însăș compotința legală întru 'aceasta. D-l Cernătesci -a' declarat şi
el, că ar fi un act de patriotism“ do a arătă Inaltei: Comisiuni Europcane.
starea actuală 'a țăirei; o asemenea opiniune nu e o crimă, dar poate: fi un'
mijloc indirect, de a intră în cestiuni interioare:
pa
i
Analele 4. R.—Tom.

XXXIIL.—Memoriile SSecţ. Istorice.
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«Cauzele cari opresc națiunea români a intră acum în cestiun
ile interne,

este mai ales că a văzut în 'Tractatul
țărei. In urma Tractatului de Alerman,
a fost însărcinată do

a face un

dela Paris o violare a Autonomici
o Comisiune, compusă de Români,

Regulament.

Cu

toate

că acel

Regulament

putea să fie mai defectuos decât ăcel în vigoare, el eră totuș
făcut de țară. Și

Tractatul de Adrianopole, dotându-ne cu un Regulament
mai bun, a comis
- greşeala de a da străinilor o prea mare înrâurire. de
a se amestecă în Teformele interioare. Aceasta, a, determinat pe mai mulţi.
patrioți. să protesteze

în. contra, Regulamentului. Vine acum Tractatul de Paris,
care promite încă
mai. mult ca Tractatul de Adrianopole, - dar: caro violeaz
ă încă mai mult

autonomia, noastră, decât acest. din urmă tratat. Regula
mentul în vigoare a
fost elaborat de:o Comisiune compusă pe jumătate .de
Români şi pe jumătate de persoane numite de autoritățile ruseşti, și
a fost supus în: urmă
aprobării Adunarei Generale. Extraordinare. Națiunea
vede astăzi că 'Tractatul de Paris trimite o Comisiune. Europeană pentru a
faco o cercetare și
a raportă Congresului; iar Congresul va face Constituţiunea
, care va, fi promulgată. prin un Hati-humaium. Prin acest 'Tractat
s'a dat dar o mai mare

influință străinilor
« Votul formulat
dorinței naţiunei.
procede niciodată
calea, amestecului

în afacerile țărei ; temerile ţărei erau dar legitime.
de d-l Kretzulescu în şedinţa precedentă nu eră conform
Această Adunare a fost aleasă sub condiţiune de a nu
la reforina; interioară, pentru a nu deschide străinilor
în afacerile - interioare. Contractând accastă obligaţiune,

noi nu putem să no ocupămde o lucrare,

care ar expune Inaltelor Puteri

Starea actuală a țărei. Actul menţionat de d-l Tell în ședința
. din urmă, şi

pe care nu i șa dat voie să-l cetească, constată că aproap
e noi toţi eram de
opiniune de a nu manifestă altcevă decât cele patru
puncte. Propunerea

în cestiunea avea de țel a regulă poziţiunea critică,
co a fost creată prin
programul patriotic 'susținut
de d-I Iretzulescu, de a nu ne ocupă decât

de cele patru puncte,

fiindcă o Adunarea

consultatiță nu are nici dreptul,

nici: datoria de a face: legi. Opiniunea d-lui 'Tell demons
tră.

teri, că națiunea: nu. aveă altă; dorință decât a face
Legea:

niune care:a fost adoptată. şi semnată de câţivă. din acei
contra Raportului

Comisiunei.

|

Inaltelor. PuElectorală,

cari.au

opi-

votat în:

e

„ «Ce desoltare de drept rezultă. însă în favoarea. Puterilor Garant
e prin:
Tractatuli de. Paris? Fiindcă Puterile, cari ne-au dat garanţia
vieţii noastre na-

ționale,.
au şi €le o mare

răspundere,

neputând garantă: o: stare

de lucruri,

care. arda loc la turburărisau care-ar înlesni ingerinţa: străinilor ; de acolo
izvorește . dreptul. străinilor. de a; luă o. parle: oarecare:
la reviziunea: instituțiunilor noastre naţionale; Care poate fi această parte?
Inaltele Puteri au
înţeles că sunt multe nemulțurmiri; cari cer a. fi îndrep
tate ; elo au văzut
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o 'revoluţiune, care: dovedește necesitatea acestei: îmbunătăţiri
; ele au „văzut
că există o naţiune decăzută, și nu e o națiune decăzută,
unde' să nu fie

mari abuzuri. Cine va pune -un capăt acestor abuzuri? Acei
cari au fost
victimele lor? Dar aceștia .vor' fi în mod natural însuflați de!
neîncredere,

de ură, de invidie. Cei cari âu profitat de injustiţie? Puterile
Garante aveau

fireşte dreptul dea suspectă, bunăvoința și sinceritatea acestor din urmă
într'o

lucrare, care trebue să fie conformă justiţiei. Ele au văzut un
mănunchiu de pa-

trioţi reclamând în 1848 o îndreptare, dar cari poate nu da o garanţi
e suficientă de moderaţiune, ce avem drept să cerem dela, un partid” în adevăr
patriot, căci tendințele exagerate nu au fundat niciodată un ce
trebue .să, adaogem calomniile unei prese străine, susținând că
tem capabili:de a ne da noi înșine legi: Puterile Garante s'au
că nu von ajunge a conciliă toate interesele, Aceste temeri şi

stabil, "Mai
noi nu suntemut deci,
consecinţele

lor sunt foarte naturale. Ele însă nu pot să nu ica în consideraţie opiniunea

manifestată de partidul naţional, și anume că ţara e destul de coaptă
pentru
a face reformele necesare. Aceasta se poate spune de noi, fâră a 'jigni
Puterile: Garante. .
ME
i
«Noi ziceam dar, că dreptul și interesul națiunei nu mai iartă de a, urmă
câlea deschisă de Tractatul de Adrianopole ; că ea își rezervă dreptul
de a-şi

face ca însăș Constituţiunea, care va, fi pactul împăciurei. Puterile .Garante
'

își pot: rezervă

dreptul de observaţiune; nimic mai mul,

:. ..,_..,

«Acestea sunt motivele cari au hotărit națiunea să nu intre în cercetarea

cestiunilor. de administraţiune interioară ; pentru aceste motive am

declarat

și noiîn sânul Comisiunei, că am îndeplinit mandatul nostru..
.
«Națiunea a. fost consultată asupra dorințelor privitoare la Organizarea,
ei

definitivă şi ca a dat răspunsul ei: tot ce putem . face!
prin noi - înşine, nu
avem. nevoia să, cerem: dela străini.
|
aaa
„«De aceea națiunea, are a rezumă dorinţele ei în cele :patru pune
: te
— Autonomia, căci cu toate că o posedăm, noi dorim ca ea
să ne fie. garantată
de Europa,— Guvern Constituțional, pe care îl avem, dar.a căruia
garantare
ne este mai ales necesară. Două cereri nouă au fost formula
te: aceea â

Unirei şi a Principelui Srăin. "Toată, agitația țărei a fost concentrată:
asupra,
“acestor două puncte.' Dacă ele ne sunt acordate de Puterile : Garante
, urmările: vin dela sine: dacă aceste două puncte nu. sunt îndeplinite,
nimic
bun nu poatefi făcut în ţară.
e
«Tractatul.de Paris:a zis că dorințele ţărei vor. fi luate în consideraţiune
.
„Națiunea a zis: aceste patru puncturi sunt existenţa noastră
naţională. Eu-

ropa să nu creadă că va fi făcut cevă pentru ţară, dacă ea nu ne dă aceste

patru puncturi ; dacă Europa
va. refuză, ca nu

Paris --va rămâneă neexecutaţ. :
N

a făcut: nimic,

'Tractatul de

pla

*
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«Adevărata moderație nu e desbrăcată .do energie. Poate cinev
ă să aibă
o. mare simpatie ;pentru progres -și dori tot binele posibil pentru patri
a sa,
fiind cu toate :acestea moderat în mersul său. Enorgia consistă nu în vorbe
pompoase, -ci în puţine cuvinte simple și :bine de înţeles pentr
u toţi».

In urma, d-lui Kreţulescu

"urcă

la 'Tribună

și zice:

și d-lui D. Ghica, d-l Ion Brătianu

se

«Dela, deschiderea sesiunii “acestei Adunări, -mi-am impus o lege,de
a nu
răspunde la atacuri personale.
|
«Subiectul -acestei discuţiuni, care durează de -câtovă zile, este acesta:
Cine

va face Legea Electorală pentru Constituantă? Această cestiun
e este foarte
importantă, penitrucă ea cuprinde autonomia ţărei. Câţivă pretind
'că autonomia țărei nu a fost niciodată violată ;:caa “fost violată din nenoroc
ire de mai

multe ori. D-l A.:G. Golescu a adus aminte în .cuvântarea sa mai multe violări
;
și:chiar una-a fost comisă de cur— ând
Convenţia dela Balta-Liman, în :con-

tra,

căreia

câţivă nu

au 'protestat—,

D-l A. G,

Golescu

a făcut

un

tablou

foarte exact şi foarte moderat de starea noastră; a expus poziţia fâcută
Puterilor Garante prin 'Tractatul.de Paris, precum și temerile țărei,
«Insă nici.«d-l Golescu, nici altul nu -a indicat mijlocul pentru -a
ieși :din

acest impas.

|

«D-l A. G. Golescu a zis, că Adunarea aceasta a fost convocată prin un
act, care nu emană din voința naţiunei, ci din .acecaa străinătăţii, și concluziunea a fost că Adunarea nu poate 'aveă o altă misiune, o 'altă
:autoritate, decât acelea ce i-au fost conferite de acest act. Sunt împrejurări
fatale,
în 'cari cinevă se sinucide prin logică. D- A. :G. Golescu zice
că, cu toate
că 'Tractatul de: Paris ne-a promis o reparaţiune, națiunea totuş,
geloasă de
autonomia

ei, declară că este

matură

pentru

a-și face ca însaş

reformele

interne. -In .adeviir, națiunea nu a uitat nimic :din ce ar puteă să-i
garanteze

autonomia sa, căci în prevederea sa, rea a însărcinat pe mandatarii săi
de

:a face Legea, Electorală, pentru a intră astfel în exerciț
iul

lui său de -autonomie.

legal -al 'dreptu-

«Congresul de Paris -a găsit ţara într'o stare anormală, fără un corp
con-

stituit care să reprezinte voinţa națională, și cu -autorități :cari
nu 'se bucură

de încrederea Românilor. Chiar de ar'fi fost posibil.
de a restitui imediat

țărei exerciţiul autonomiei sale, Inaltele Puteri au preferit să facă
ele Legea
Electorală. :Ori cât de ibune -să fi fost intenţiunile lor, nu este
mai :puțin:adevărat

că :autonomia

'noastră.a fost

violată.

Aceasta eră “o necesitate :şi na-

ţiunea a primit-o,
.
«Trebue examinat astăzi, dacă este posibil de -a evită :acecaș necesit
ate
Puterilor Garante. Nu am pretenţia de a fi legiuitor; -nu cunose
capacitățile
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fiecăruia din Domniile- Voastre, pentru a zice că daci nu vom: pune: noi
ba-

zele Constituţiunii, națiunea e pierdută. 'Tot co. vroesc este:
ca autonomia
să nu mai fie violată, ca: Legea: Electorală, să nu: mai: emane
delu străini, ci:
dela noi. Diferinţa dintre noi: consistă în: aceasta, că unii: recunosc
: acest drept
Naţiunei, dar nu totdodată şi: acestei: Adunări. Noi: recunoaştem
acest drept
şi Adunărei, care îl ţine dela naţiune. Națiunea. ni: l-a conf
erit
dar: națiunea
;
nu ni l-ar fi dat, că ar fi fost datoria noastrde
ă a ni-l apropriă şi numai na-

țiunea; singură ar [i putut să ni-l: conteste, Dacă nu vor face noi Legea
Elec-

torală, întreb cine o va face? Care este corpul

constituit; care poate repre-

zintă națiunea mai bine decât noi? Oricare ar fi fost: misiunea
ce ni sar Îi

dat de Puterile Garante, este o necesitate absolută pentru noi
do a fice noi
Legea Electorală; este totodată un drept, care ni s'a acordat
de naţiune.
De aceca am: și zis, că am fi dorit să se facă o lucrare,
în care am notifică Inaltelor Puteri, că noi ne-am apropriat acest drept, cedând:
unci neeesităţi absolute; că dacă am renunţă a face Legea Electorală,
am sacrifică
din nou autonomia ţări; Cred că trebue să întrebuințăm toate mijloace
le pentru.
a ieşi din impasul în care ne aflăm, şi să nu uităm un singur momen
tcă dacă

nu îndeplinim astfel! misiunea noastră, noi comitem o crimă
în contra naţiunei».

După aceste

cuvântări, cari:au emoționat Adunarea,

două propuneri de urgență, amândouă

se prozintă,

susținute de 30 de deputaţi.

Propunerea, d-lui Al. Petrescu e următoarea :

„.

cAcum că, prin votul nostru: din: ședința precedentă, am
rostit. dorinţa:
țărei, ca această Adunare să nu mai proceadă pentru: moment
la alte lucrări,
am onoarea a propune ca Adunarea să, închidă prima seric a
lucrărilor sale

prin: o adresă, către Inaltele Puteri Garante, în care să exprimăm

via: recu-:

noștinţă a ţărei pentru deciziunile luate până acum, precum
și întreaga: încredere ce are, că solicitudinea, Inaltelor Puteri nu no va părăsi
înainte.ca noua!

oxistință, politică, care i-a fost promisă, să-i fie asigurată», :

Propunerea, d-lui A7. Florescu e următoarea: -

«Adunarea,

opice moţiune

ad-hoc declară

că

ca încetează de a.lui, în considerare, în viitor,

făcută de unul din

mombrii

șăi şi: suspendă, orice

lucrare şi.

orice discuţiune până ce Inaltul Congres European va fi luat o deciziune
în.

privinfu voturilor tostite în: 9/21. Octomvrie».

-

Adunarea; procede la, alegerea unei Comisiuni de 5 membri,
pentru examinarea moţiunei de urgențăa d-lui Petrescu. Membri
i aleși
sunt d-nii: Alexandru Golescu, Alexandru "Florescu, Dimitrie
Ghica,
Lugeniu: Predescu și Hristache “Tell.
a
.

Li
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” In 4/16 Decemvrie, Comisiunea Europeană primește dela Divanul
ad-hoc al Valahiei adresa; următoare din 3/15 Decemwrie, semnat
ă
de Președintele Adunării Arhiepiscopul 'Mitropolit Nifon de
Vicepreședintele Nicolae Golescu și de Secretarii Ștefan Golescu, Dimi-:
trio Brătianu, Ion Cantacuzino, Scarlat 'Turnavitu:

Textul adresei e următorul:

n

«Am comunicat Adunării ad-hoc nota ce mi-aţi făcut onoare a-mi adresă
în 16/28 Noemvrie. Adunarea discută atuncio propunere prozintată de Prin-

cipele Dimitrie Ghica în cuprinderea. următoare :
|
«Adunarea ad-hoc a României, pentru motivele exprimate în Memorandul
«din 6/18 Noemvrie, exprimă dorința țărei, de a nu procede pentru moment la
«alte. lucrări, și de a aşteptă, ca Inaltelo Puteri garante să se pronunțe mai

«înainte asupra, dorințelor 'votate
„Această

propunere,

de această

Adunare în 9/21 Octomvrie».

având acelaş obiect ca nota E. V., Adunarea a trimis

și una și alta la o Comisiune spre a prezintă raportul ei.
«In urma raportului

acestei

Comisiuni, Adunarea a emis

î
votul următor,

pe care mă grăbesc a-l comunică E. V, ca răspuns la nota Voastră:
_— Adunarea,

considerând: |

,

«1. — Că ţara, de când ea aluat cunoștință de 'Tractatul de Paris din 18/30

Martie, după o cugetare matură asupra dorințelor ce Inaltele Puteri o che“mau să exprime în privirea Organizărei ci definitive, având în vedere auto-

nomia sa şi interesele sale, a formulat,ca, însăș aceste
de încredere în intenţiunile binevoitoare ale Inaltelor
dințat deputaţilor aleşi de ca, spre a le rosti în sânul
la cererea Inaltelor Puteri. Adunarea, a votat aceste
în ședința ei din 9/21 Octomvrie şi le-a desvoltat

dorințe —,
Puteri, ea.
Adunărei,
dorinţe în

şi că, plină
le-a încre-:
ca răspuns
unanimitate

în Memorandul ei, votat

în 6/18 Noemvrie.
A
.
«29,— Rezultă din aceste. fapte, că Adunarea, chemată a reprezinti voinţa
țărei, nu poate, după voturilă privitoare la reviziunea părţii politice şi gene-

rale a Statutelor şi Regulamentelor noastre, să exprime şi alte dorințe
privitoare la amănuntele organizărei administrative: şi ale reformelor legislat
ive;—

o asemenea lucrare se va puteă îndeplini prin exerciţiul regulat al dreptulu
i

ci de autonomie.

:

.-

.:

|

«3%—Dacă Adunarea, neţiind- cont de aceste considerantă, ar vroi să între=

prindăo asemenea, lucrare, natura, chiar a dorințelor exprimate, precum
şi
împrejurările în cari ţara se află, s'ar opune, precum Memorandul
o arată în

mod suficient.

|

4*—In ceeace priveşte însă bazele viitoarei noastre Constituţiuni şi
Legea
Electorală pentru o Constituantă care va elaboră această Constituţiune,
Adu-
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narea şi-a rezervat în Memorandul ei de a proced
ă, -după ce Congresul de
Paris se „va fi pronunţat asupra dorințelor Românilor.
Se a
«Pentru aceste: motive, Adunarea a votat 'concl
uziunile următoare : ,
«19—Adanarea, declară, că astăzi ca nu mai are
de exprimat alte dorinţe.
» 429,— Adunarea, în virtutea dreptului de autonomie
a țăroi, își rezervă dreptul, după ce Congresul de Paris va fiadmis dorinţ
ele Românilor, de a pune!
bazele viitoarei lor Constituţiuni şi de a face
Legea - Electorală pentru o

Constituantă, care va 'elaboră această Constituţiune.
«39,— Adunarea

o

|

invită pe Președintele ci a comunică Inaltei Comis
iuni Eu-

ropeane acest vot, precum şi motivele sale.
«Profit de această ocazie pentru a reiteră

inaltei mele consideraţiuni»,

e

.

i
i]
E. Voastre ' asigurarea, prea;

|

*

,

.

-

:
In urma unui schimb de vederi, la, care au
luat parte toţi membrii Comisiunei Internaţionale, aceasta hotărește
a, trimite Președintelui Divanului ad-hoc al Valahiei în 4/16 Docem
vrio umătoarea, serisoare semnată de Talloyrand ca răspuns:
e
«Comisiunea a luat cunoștință de conţinutul scrisor
ii . cu data din 3/15

Decemvrie.

a

-

De

«Comisiunea V'a informat prin nota sa, din 10/22 Noemv
rie, că în virtutea Art. 23 al Tratatului din 30 Martie 1856 şi în
conformitate cu „Ferma=,

nul de Convocare, Divanul trebuii, încă să proce
adă la reviziunca Statutolor şi Reglementelor în vigoare. Prin nota sa din
16/28 Noemvrie ea aob- .

_servat, că în virtutea stipulaţiunilor menţionatului Tracta
t, Conferinţa
nu se
a întruni la Paris, decât „după ce Divanurile vor. termin
ă lucrările lor. |
«Comisiunea, crede că și-a împlinit datoria sa, lumin
ând Divanul Valahi

ei
„ asupra mersului lucrărilor sale, !|
|
a
„«Dar această adunare, declarând că nu are alte dorințe de
rostit decât acele.
pe cari le-a exprimat, Comisiunea, consideră, această declar
ațiune ca defini-

tivă, şi se abţine prin urmarede a mai adresă Divanului
cestiuni, pe cari
de altfel le-ar fi făcut».
|
|
In ȘedințXX
a din 7 Decemvrie, d-l Hristache 'Tell, Raportor
al Comis
iunei

Al.

Petrescu,

pentru

dă

organizarea

cetire

respingerea. propunerei.

"In urma 'unei schimbări

și raportul

propunerei
' de urgență

a d-lui

Raportului Comisiunei, care conchide la,

e adoptat cu 41

|

de vederi, se votează cu apel nominal,
de voturi

în contra 38.

.
“D- Scarlat Turnavitu cetește scrisoatea Comisiunei
Internaţionale: cu data, din 4 (16) Decemvrie.
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»D-A A. G: Golescu să urcă la; tribună și rostește următorul dis-

curs care, în urma propunerii d-lui Voinescu, votată în unanimitate, e' trecut în întregimoea lui în Procesul Verbal al Adunării.
«In, urma comunicării ce su. cotit, trebue să recunoaștem că poziţiunea,
unde am ajuns, e bine definită; şi: destul de delicată.. Comisiunea. Internaţio-

nală declară: că ca nu a aflat în: Divanul “ad-hoc ușurința ce ea; aşteptă,
pentru a procede la revizuirea statutelor în vigoare. Cu tot respectul și buna,
voinţă. a: fiecăruia dintre noi de a: fi favorabili. dorințelor Înaltei Comisiuni
Europeane, noi am cugetat, în faţa dreptului naţiunei,. ca nu noi să-i dăm

ușurințele ce ea cră în drept a aşteptă dela noi. Conflictul este evident.

«Doresc să dau oarecari
română.
«Pun

desluișiri, pentru a scuză
|
,

Adunarea
”

și națiunea

dar întrebarea : calea: în care a intrat această Adunare este ea demnă

de a: fi reprobată sau merită a fi lăudată? Mai. întreb încă: temerea națiunei”

este ea; fundață

ori nu? Iată. ce trebue

lămurit, pentru: a închide

gura, celor

ce no acuză, pentru a răspunde unei prese stăine, care nu încetează a: umpleă

Europa de calomniile cele mai odioase în contra națiunei și în contra Adunărei noastre. Eu zic din contra, că purtarea noastră este demnă de toată.

lauda, și aceasta se poate dovedi în puţine cuvinte.
«Inalta, Comisiune Europeană a. venit printre noi, pentru a. ascultă, toate
plângerile diferitelor clase ale _naţiunei române, Națiunea, temându-se de

a compromite autonomia sa, dând străinilor mijloace a se amestecă în cla-

borarea, legilor, s'a mărginit a rosti cele patru dorinţe generale. Ce faptă mai
vrednică de laudă, de a, vedeă Clase, cari suferiau și aveau multe: plângeri,

să zică Europei prin a „lor. purtare : — Avem multe plângeri de făcut, dar
interesul naţional nu ne permite de a le expune acum ;. noi suntem convinși
că. compatrioţii noștri ne vor da dreptatea, la timpul oportun. Cred că ar fi
greu să se găsească în. Europa civilizată o naţiune, unde clasele suforinde
să dea dovezi de o abnegaţiune atât de mare. Si în acelaș timp, în cât pri-:

veşte partidul progresist, adică partidul care, bucurându-se de oarecari privilegii, dorește totuş reforme în ţară, ce dovadă mai mare de patriotism
ar putei el da, decât a înăduși, pentru a zice așă,. via nerăbdare ce are
de a realiză în sfârșit principiile şi doctrinele, pentru cari el a luptat până
astăzi? Ce lucru mai natural, când străinilor, cari veniau la noi și ne ziceau:

— «Am venit la voi să îndreptim suferințele voastre
— », noi cu toții am
răspunde: — «lată, durerile ce am suferit, iată ideile pentru cari am luptat —»?

Persistinţa însă a nu răspunde ne pare a fi hotărire mare şi frumoasă, Am
văzut în alte ţări partidele politice așteptând dela străini realizarea dorințelor, ce nu puteau satisface prin propria. lor putere. Prin urmare, și clasele
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cari suferiau și cari n'au primit o educațiune. politic
ă întreagă, și clasele
cari au luptat pentru a dobândi realizarea unor doctrin
e,. şi unele şi altele
au făcut :abnegaţiune, 'cele întâi de suferințele lor, cele din
urmă de via dorință de a excută ideile lor. Ce dovadă mai mare de
patriotism, de încredere în viitor puteau da atât -elasele cari Suferiau, cât
şi noi cari luptam
pentru a obţineă o orecare ameliorare? Prin această atitudi
ne Adunarea a închis mai bine gurile străinilor calomniatori, decât când
am fi. venit la tribună și le-am [i răspuns cu amărăciune. Adunarea a
răspuns prin cea.mai

nobilă purtare ce puteă avea o Adunare naţională, -

pi

E

«Daţi-mi voie să, revin asupra celor zise în şedinţa preced
entă, pentru -a
justifică temerile naţiunei, ca dreptul de .autonomie
să nu fie violat.. Voiu
adaoge puţine cuvinte la .ce a'fost zis. In 1818 a.
fost în ţară o :revoluţie.
Partea acestei Adunări, care a luat parte la acea revolu
țiune, a făcut :aceasta,

sunt convins, din patriotism înainte de toate; ci au fost povăţui
ţi de interesul

politic, care 'eră cel adevărat... Adevăratul motiv a
fost următorul: țara,
credeă, pe drept ori nu, că autonomia ei eră violată, :că:
amestecul -unei
Puteri străine o oprimăși înădușă glasul ei. lată singurul
.motiv adevărat
al .revoluţiunei. Nu vreau si susțin că multe suferințe
.nu au „contribuit şi
ele, însă „suferinţele manifestate de jos nu pot, produce
decât turburări sau
revolte. O revoluţiune izbueneşte numai atunci, când idea
fulgerătoare. a
emancipărei “vine din :clasele înalte 'ale societăţii. In
adevăr, națiunea se
simțiă „strânsă şi: oprimată
.de o mână străină în exerciţiul drepturilor -sale

cele mai bine definite. Care a fost sborul simţimintelor. noastre
în :1818? Na-

țiunea reclamă drepturi, cari izvorau din Tractate, spriji
nindu-se . în acelaş
timp pe o mai bună înţelegere cu Inalta Poartă. Ea a făcut,
aceasta nu numai
prin propria ei mișcare, ci instigată, şi -consiliată - de „Europa
, .cel „puţin de
Europa Occidentală. Europa Occidentală apăreă geloasă
de preponderența,
Rusiei :po malurile Dunărei de jos. Ni se zicea necontenit:
— Când veţi da

dovezi, că puteţi conservă 'legături strânse cu Inalta Poartă și
core în .acelaş

timp drepturi naţionale în virtutea: acestor legături,
Europa, va . simpatiză
cu voi şi vă'va da ce cereţi. Aceasta, vrea să zică, .că
în 1848 -erau mari
speranţe, că Înalta Poartă va apreciă simţemintele cari
ne apropiau de Puterea suzerană, pentru a consolidă mai bine legăturile,
cari sunt atât în in-

teresul

Înaltei

Porţi, cât şi în

aceasta mii mult ori.mai puţin.

interesul

nostru.

Intreaga
pn

:naţiune -simţiă
DR

«Să examinăm cum s'a răspuns la această aşteptare a naţiune
i. Nu vreau

să vorbesc 'de 'Tractatul -dela Balta-Liman, pentrucă Inalta,
Poartă-a invocat
împrejurăr
cari
i au silit-o să-l subserie. Insă după Răsboiul 'din Orient,când

asemenea

împrejurări nu existau, când. Europa Occidentală cerea dela Inalta

Poartă, şi când

aceasta da, .cu :graţiozitate

nouăle libertăţi. tuturor supușilor
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ei, subjugaţi cu'puterea sabici,— "ţările : noastre :ce: âu primit prin iniţiativa
Inaltei Porţi ? Noi am. lost obicotul unor acte, cari nu pot să ne inspire cea
-mai mică încredere. Ultimul act răspândit prin jurnale eră, că Inalta Poartă
“nu: recunoaşte Capitulaţiunile- noastre și că are pretenţiunea la drepturile de

'suverânitate ! asupra Principatelor. Ce au făcut Puterile Garante în favoarea
acestor. naţiuni, în faţa unor pretențiuni atât de exagerate? O singură
Putere le-a contestat. până astăzi; Rusia singură a protestat. Rusia e singura Putere, care.a. declarat că nu poate recunoaște această denegare a Ca-

pitulaţiunilor, precum nici pretenţiunea de a substitui un drept 'de suveranitate, acelui de suzeranitate. Sunt convins că Puterile Occidentale 'nu vor

puteă. să: nu dozaprobe

conform-eu al Rusici,

aceste pretențiuni: exagerate,

când va

sosi timpul.

și că limbajul lor va fi

Dar țara nu a văzut încă din

partea lor o. reprobare a actului Cancelariei dela
drept să nu aibă încredere,
E
Na

Constantinopole şi cră în
.

„ «Traotatul de Paris a hotărit ca o Comisiune, compusă de delegaţi ai Sta-

telor riverane-al&.. Dunărei,

Regulament

să se întrunească la Viena, pentru a prelueră un

de: navigaţie a acestui fluviu.

Care. au fost pretenţiile Inaltei

Porţi? Ea nici nu: vrea, să recunoască Principatelor dreptul de a aveă o voce
proprie -a lor, când ca nu va [i cu totul conformă cu avizul Comisărului
Otoman. Ea nu vrea măcar să .recunoască dreptul Principatelor de a avea

fiecare o Copie ratificată a Convenţiei definitive ;-aceca 'ce 6ste al lor, ca o

consecință a dreptului

lor, de a aveă propriii lor reprezintanţi în sânul' Co-

misiunei Dunărene. Las la o pante pretenţiunea extraordinară a Inaltei Porţi

de a avei patra voturi, în loc de un vot, în sânul Comisiunei. Țara este
în drept să întrebe, cum i se contestă astăzi! un drept, care îi eră . recu-

noscut de Poartă şi de Austria, sunt acum

«In: 1853 Impărăţia Austriei a propus

Convenţiuni

speciale pentru interesele

cipatelor. Negociaţiunile asupra acestei

douăzeci de ani.

Moldo-Românilor

particulare

Convenţiuni

:

încheierea unei

ale Austriei și ale Prin-

au durat trei ani. "Ca:

binetul do Viena nu a avute recurs la intervenţiunea Turciei ; el s'a adresat

direct la ţară. I-a recunoscut! prin urmare

autonomia

ţionale: drepturi naturale îîn ce se âtinge de interesele

și drepturile interna:
particulare ale na-

ţiunei și mărginite. numai prin condiţiunea de a nu slăbi legăturile noastre
cu Inalta Poartă.
Die
:
«Cum nu ar privi națiunea astăzi cu neîncredere starea actuală a lucru
rilor, când aceleași Puteri -cari, înainte de 20 de âni, recunoșteau naţiunei

aceste drepturi, voesce astăzi să i le conteste?. Si-mi fie permis a adaoge,
că, în afacerea, Coimisiunei Dunărene, Guvernul Valahici a ficut ce eră obligat

să facă în calitatea, sa: de guvern naţional.
«După

afacerea Comisiunei Statelor riverane, se prezintă o altă: 'ocaziune de
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la o linie telegrafică

sa semnăt chiar acum între Imperiul Austriei și Turci
a.
. Cu toate că această
Convenţie priveşte și Principatele, autorităţile noastre
nici nu au fost măcar
consultate. Mai mult încă, s'a dispus de materialul
nostru, de banii noştri,

fără să fim consultaţi, şi dispoziţiunile Convenţiunei au
fost comunicate de
Serviciul telegrafic din Viena Ministrului nostru de Interne
. Oare națiunea

poate eâ să privească aceasta altfel decât ca o viola
re-a drepturilor sale?
Când armata austriacă ocupă Principatele, Cabinetul
austriac a: întrebat el
însuș Guvernul nostru, dacă ar vrea să încheie .o
Convenţiune pentru o
linie telegrafică, conformă cu aceea care există între
' Imperiul Austriei și
celelalte State Germane. Guvernul nostru a, răspuns,
dând adeziunea, sa. Cum
poate Austria anulă astăzi cecace ea a crezut convenabil si
facă în Principate
sunt. acum doi ani ?. Cum poate Austria să dispună de
banii noştri și să ne

impună îndatorirea de a transportă gratis

depeșele, străine ?.. Oare nu am

cheltuit noi pentru istalarea, telegrafului nostru, şi nu avem
drâptul a ne des-

păgubi ? Nu

«După

avem

oare

o asemenea

dreptul

a, fixă

taxele

noastre

și tarifele

noastre?

violare, națiunea nu e oare îndreptăţită a se teme, că

într'o zi altă Convenţiune va

regulă fără știrea noastră „trecerea, în . transit

prin Principate a scrisorilor, chiar a mărfurilor străine
?. ....
«Națiunea nici nu poate prevedea unde se vor opri aceste
violări ale drep-

turilor ei. Eu nu vorbese de "drepturi istorice sau naturale,ci
numai de
drepturi pozitive, de drepturi ce ni s'au recunoscut de. Cabine
tul austriac:

chiar în anii din urmă, de drepturi pe cari nimeni nu
le contestă, şi. cari,
în urma 'Tractatului de Adrianopole, au fos recunoscute
de Inaltele Puteri,
pentrucă, după acest 'Tractat, Puterile Occidentale au
încheiat cu Inalta Poartă

Tractate de Comerţ, cari nu sunt obligatorii pentru
Principate. Aceste Puteri au recunoscut.că tarifele stabilite între dânseleși
Inalta, Poartă nu. pot
să fie

aplicate în Principate, şi în realitate ele nu au fost
aplicate. Dar iată
că astăzi se încheie Convenţiuni, prin cari se dispune
de ceeace ne aparţine,

fără consimţimântul nostru. Drepturi până astăzi necontestabile
: sunt. astăzi
puse în chestiune. Cum să mai fie națiunea, încrezătoare
? Cum să nu se
teamă,

că cu cât ni se promite mai
-a fi violate?
E

mult, drepturile noastre pot fi expuse
A
|
A
:

«Nimic nu e dar mai natural decât obligaţiunea impusă
de naţiune man-

datarilor ei, de a expune Europei

că drepturile ei:sunt violate. Tot ce noi.

putem face, este de a, protestă prin reacţiunea noastră. Astfel
înţeleg cel:
puţin eu datoria mea.
i
E
«Inimicii cauzei noastre naţionale ne pun însă întrebarea: Cum s'a
întâmplat că fraţii: noştri din Moldova au înțeles lucrul întriin chip și noi
în altul?
Aceasta nu. dovedește:o mare -diversitate de opiniuni 'şi de “intere
se între a%

172

int

DIMITRIE A. STURDZA:

+.

ii

1762

mândouă: 'malurile iAlileovului: Răspunsul nostru este: următorul: 2—:Suntem

convinșii că: Moldoveni:nu au' luat'.calea: urmată: de noi, pentriică: adunare
lor: nu a: fost:restrânsă: câ-ar noastră: prin: obligaţiuni puternice. Noi am” avut!

toatib libertatea: în timp: de:'un'an' pentru a-'ne lumină și: a: discută- asupra:
intereselor: naţiunei, și: a: mijloacelor cele: mai' proprii de a apără: drepturile

ei. în: împrejurările: în' cari» ne 'aflam.: Fraţii: noştri: Moldoveni

erau apăsaţi de

mâna do'fier'a unui Caimacam” grec». : :
i
DR
1 D-: lon' Brătianu: se: urcă,la tribunăși zice:: — «Unanimitatea' care. a

decis: ea:'întreg. discursul: d-luii: Al,. G.: Golescu: să

Verbal:al. ședinței !Adunirii,. dovedeşte . că el

fie: inserat; în': Procesul

a: constatat: adevăruri

cu-

noscu
de: toată!
te.
lumea, adică: necesitatea :do a: apără: drepturi: moştenite
de

străbunii: noştri și de'a'fi: vigilenţi: Când. formam: noi: majoritatea,
toată: răs--

"punderea ne: apăsă. pe: noi::' Astăzi” majoritatea. s'a. mutat; ca a trecul la par-:
tidul' conservator, cum a:'spus d-l Tell.
SI
a

“D-I' Hristuche Tell“ întrerupe 'pentru'a' constată: că d-sa: a: zis— când e:
vorba. de: interesul: naţiunii; nu'este majoritate și minoritate, ci: unanimitate.
"D-l Jon: Brătianu reieă cuvântul:şi zice:— «Majoritatea: este: mutată. : Cât
timp partidul: nostru 'a avut majoritatea, purtarea. noastră:a fost, precum

ne:

sfătuiă Dumnezeu; astăzi : acei' cari'au majoritatea: trebue- să gândeascăcăi
,

națiune
și: lumea
a, au! ochii: aţintiți spre ei. D-l'A. G; Golescu: zice — că nu
e: de 'ajuns a; rosti: dorinţe şi a: avea drepturi garantate, dar că este” încă mai
necesar a 'veghiă! zi: și noapte
că" 'aceste
a,
drepturi: să nu fie: vidate. Cu

toate că din inimă împărtășesc
în: totul aceste idei ale d-lui Golescu, eu 'res-

- ping coneluziunea» cuvântării sale. Nu pot'pricepe, cum poate cinevă rămâneă

„eu braţele încrucișate; când" drepturile - naţiuneiar fi 'căleate

și desfiinţate,

Misiunea. partidului: conservatâr, care: s'a: bucuratde privilegii,. care: prin pozițiunea saâ'și” prin luminele 'sale poate privi lucrurile: dintr'un punct de vedere înalt; este: de-a: veghiă la: conservarea drepturilor politice și: onoarei:

A
tipe
națiunii,
D-l Hristashe: Tell; adresândi-se-Coriservatorilor zice:—«D-I Ion Biătianu-

va făcut; o:lecţiune asupra: modului!de a' apără interesele ţărei: Şi cu sunt!
convins că este: o: datorie a'tuturora:a: apără, cauza naţiunei prin toate
mij-

loacele legale. Când toată Europa e monarhică, nu trebue să apărăm. cauza
*
republicană;: precum; ar fi o greșeală; 'când Europa ar fi republicană; să apărăm cauza! monartiiilor
Cred! căi trebue
i să umblu pe calea urmată de toată:

Buropa»;,

.

PI

E II

Ca

Ia

Pi

CI

-

Ii

Pa

(O parte din Adunare dă semne de dezaprobare).

„Nu-și terminase

d-I, Hristache

Tell 'lecţiunea, sa proprie

modului, de a apără interesele . și. demnitatea

asupra,

națiunei,. şi. o. nouă
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foarte înalte. datoriile
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în care se. discută din puncturi de

cetățenești în îinprejurări grave... -

Purtima o ridică țăranul clăcaș Tănase Constantin, care,la ve-

rificarea

titlurilor

deputaţilor

Divanului ad-hoc, a avut îndrăzneala,

să-și. apere alogerea sa în contra silniciilor agenților Guvern
ului.
Tănase Constantin ridică vocea;sa, în numele clăcașilor, clasă
care

eră apăsată, care avea „cel puţin dreptul
'de a; vorbi, dar nu i-a fost
dată voia de a-și” spuno și ca, suferinţele și necazurile ci:

"Tănase" Constantin: se urcă; li: trib
şi susțin
unută de deputații
clăcași cetește: urmă
discur
to
s, care
ru
să l”
hotărât sc, fie trecut

în întregime: în Procesul: Verbal!al Şedinței:

«Ca: Români;
. cari am jertfit, . trebue: și suntem” gata să jertfim : orice
interes: al:nostru,.ca: să. păstrăm în întregime sfintele drepturi:ale
țărei noastre;
aşă cum. ne-au. fost lăsate. de: strămoși:— ca: reprezintanţi:
credincioși. şi
supuși ai alegătorilor: noştri şi: ca cetățeni
. țărani, cari: dorim din tot sufletul
nostru pacea, liniştea, buna înţelegere, unireași fericirea obșteas
că a tuturor

claselor de: Români,— venim: acum. plini d6. încredere : săarătium

în: sânul

acestei: cinstite Adunări crudele: noastre suferințe. și . neclinti
ta.. și :statornica
noastră iubire pentru scumpa şi nenorocita. noastră patrie.
«In adevăr, nu este de nici un:folos: să vă înşir marele număr'
de suferinţe
Înspăimântătoare,.
cari ne-au schingiuit și ne: mai 'schingiuese'“pe noi ţăranii
plugari români, fraţii voştri: cei mai adevăraţi ; deoarece
credem că inimile
voastre, pline :de--simţiri: omeneștiși româneşti, le cunose
ţoţ așă de: bine ca .

și noi, şi că ele nu vor rămâneă reci faţă de aceia, faţă. de.-cari au
dat dovezi
netăgăduite că voese'să fi calde.
:
Si
aa

«Acuma dar, după ce'noi
ami votat dorințele“politiceşti fundamentale: ale
țărei şi actul care le desvoltă, cu voi, ca și voi, şi în urma răspuns
ului :ce

am făcut: împreună: cu voi:celor. două: note ale Inaltei

Comisiuni. Interna-

ționale.; —:credem:că este datoria: noastră cca mai ncapărată,.
potrivit po=
runcii ce.ne-au dat alegătorii inoştri, şi-ca să fim împăcaţi și în cugetul
. nostru;

să amintim. cele -ce;:urmează
:în faţa: sfântului altar. al. Patriei

noastre... .

chiar:cu; priinejdia, vieţii noastre şi noi nu ne-am: pus:capul

sub; jugul: lui

«Intru cât; priveşte dreptul de: Autonomie a-țărei,. țăranul plugar
'român să
aibă:și el. parte” la. ca, În :mod. natural, ca ori'.și care Român.
Regulamentul
Organic, care ne-a apăsat și ne apasă de: moarte, Regula
ment care: chiar
Tractatul din Păris a hotărit
să fi6. modificat;. n'a: fostialcătuit cu știrea,..nici
cu învoirea noastră a țăranilor:, Noi nu l-am: aprobat, .dinpotrivă
„l-am. respins
atât de -greu,. decât când în:mai „multe-punete ale.țărei am: fost
“uciși. cu tunul

şi cu baioneta!

E

E

a

îi
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«Toate legile cari au fost făcute după Regulamentul
fără noi şi în dauna noastră!
a

764

Organic, au fost făcute
a

«Noi vedem!cu adâncă durere, că cu cât ţara se îndreaptă prin
munca
noastră şi prin' sudoarea noastră, cu atâta soarta noastră a țăranilor ajunge

de plâns și de nesuferit! Astăzi să se ştie nu numai
de către Români, dar
și de întreagă lumea, cât este de rău organizată această țară
și cât de

asuprite aci poporul!

Noi am

fost chemaţi

în această

cinstită

Adunare,

pentrucă şapte Impărați, potrivit autonomiei ţărei, au găsit cu cale să
fucă
În țară aşezăminte .nouă,. cari statornicite pe dreptate, să fie spre folosul
tuturor “Românilor și să întărească, Patria. Noi țăranii plugari români am
suferit și suferim în chip tot mai dureros din pricina nedreptăţii legilor
şi
a așezămintelor cari stăpânese astăzi țara noastră,
|
- «Dacă n'am deschis gura ca să spunem asuprirea de moarte, ce ne
apasi,
asuprire care În aceeaș vreme oste şi nenorocirea, țărei, pricina este
că am
înăbuşit în fundul inimilor noastre amintirea tuturor suferințe
lor clasei
noastre, pentru a nu luă, în seamă acum decât suferințele ţărei
întregi. Cu
toate acestea nimeni să nu se gândească a tâlmăci tăcerea noastră
ca o

dovadă că suntem

gândim

mulţumiţi de starea noastră

lăuntrică de acum. Noi ne

înainte de toate, cu o grijă nesfârșită, ca şi voi toți, să apărăm

tonomia Patriei noastre

obștești.

«Dacă, noi țăranii ! români am

țărei şi dacă stăruim în această

votat să nu cereetăm trebile

hotărire, aceasta nu o facem

știință, nici de frică să nu pierdem

vreun folos

oarecare,

au-

e
dinăuntru ale

dar

nici din nedin

dorinţa

fierbinte ca să nu -vătămăm noi înșine Autonomia țărei noastre.
«Noi țăranii români ne oprim aci, așteptând hotărirea -Inaltului Congres

din Paris asupra celor patru dorințe politicești ale

cinstită Adunare în 9/21 Octomvrie, şi cari cuprind
mânilor, : - e
|

ţărei, votate

de această

vieaţa .viitoare a Ro-

«Noi țăranii plugari români, cari suntem partea cea, mai numeroasă
a unei

țări autonome, avem dreptul. netăgăduit să luăm parte Ia, viitoarele adunări,
cari vor alcătui Constituţia, țărei și legiuirile ei lăuntrice. Prin urmare noi

țăranii. români ne păstrăm dreptul să aducem la cunoştinţă în Adunarea
, care
va alcătui legiuirile lăuntrice ale țărei, toate sarcinile ce ne-au
fost puse de

legile în ființă şi să arătăm îndreptările de lipsă, pentru ca să se întemeieze
fericirea şi pacea, adevărată în ţară.
- «In sfârşit, dacă locul nostru al țăranilor plugari români ne va
pit în: Adunarea viitoare; noi protestim mai dinainte și aducem
noștință prin aceasta, că toate legile ce se vor face fără de
noi
privite de ţară ca nedrepte și asupritoare, și nu vor fi recunoscute

decât ca un rod al silei, așă cum a fost şi Regulamentul Organic
.

fi răla curor fi
de noi

763
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cerem prin urmareeu Stăruinţă,
în numele. dreptăţii, ca mărturisirea noastră să fie trecută în proc
esul verbal al ședinței de astăzi.»
(Sem
mi

at,

i.

ie

naţi): Tinase Constantin, 'Tică
Ion, Ion Roateş, “Tudose. Mungescu
,
Nicolae Maziliu, Marin: Pârcălăbescu
, Ştoica' Cojocaru, Stan Panait, Stroe Ivașcu, Mircea Mălăeru,
lene . Cojocaru, Ion' Roibu,
Stancu Stănilă, Constantin Moglan,
Stamate Buduresci, Preda
Cernat.
pi
Da
ADE
a
.
i]
PI
în
A
PI

„Nimeni nu se aștoptă în Adunare

la, o

EE

cuvântare atât de patriotică și liniștită, atât de cumpănită
și dreaptă, da» totdeodată atât
de energică, Ea a fost pentru.
toți o amintire, că apărarea, drep
turilor politice și onoarea, națiunii
cere dela, toţi, ca fiecarsă
e
veg
heze
necontenit ca acestea să
nu fie în pericol de a, fi sfărâmate, prin
ne:
Pa
„După Tănase Constantin.
sa urcat la 'Tribună Priricipele Dim
itrie
Ghic
şi a.
a zis: »
a

putinţele noastre omenești.

«D-l Ion Brătianu, în loc

de a da sfaturi clasei, pe care-i
place să.0 numească Clasa Privilegiaţilor, ar face
mai bine să se adreseze la acei cu cari
are relaţiuni continue: și
asupr

a. cărora are o mare înrâurire.i
D-l Brătianu ar
li nimerit-o-mai bine să sfătuească pe
ţărani să nu pionune aci un discurs,
care pare că zice străinilor: Veniţi să
ne faceţi legile noastre, căci -aristocraţii nu voesc să ne dea drep

tate. Ar fi o mare nedreptate
a acuză, înalta
clasă a, Aristocraţiei, că ea vrea
să înădușe. „vocea plugarilor, -pen
trucă Aristocraţia, în împrejurările

actuale,u considerat; ca o sacră dato
rie a conservă
dreptul de Autonomiea Românilor. Dacă
d-]
[
Brăt
ianu
a
zis,
că Voevozii
români nu au fost decât desp

oți și tirani,—s'a citat de altă parte
în Memorandul Adunării, la redacţiunea
căruia a dat concursul său, nume
le u, doj
Voevozi, cari au plătit cu capul
lor apărarea drepturilor Românilor,»

D- ou Brătianu zice: «Domnilor ! Aplaudaţ
i !»

D-l Ghica urmează: «De câteori
am fost nevoit să icau cuvântul, nu
a fost
pentru a provocă aplauze, ci pent
ru a zice adevăruri, cari nu plac
unora,
dintre noi. Unica, preocupare a
proprietarilor a fost a conservă intac
te drepturile noastre sacre

de Autonomie, iar nu de a înăduși,
precum pretind
unii, vocea țăranilor. Aştept cu cea
mai vie nerăbdare regularea definiti
vă

a drepturilor proprietăţii şi a datoriil
or țăranilor, o linie definitivă de
demarcare a drepturilor reciproce, o disp
oziţiune hotărîtoare, pentru ca, să nu
să mai exploateze teoria că propriet
atea e o răpire de drepturi. Odată
ce
buna înţelegere va fi stabilită, nu e prop
rietar cu inimă atât de aspră să nu
dorească ameliorarea soartei țăranilor,
în ce priveşte mai ales stingerea abu-

e
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zurilor și altele, Astăzi, insă
î
e vorba .de a apără Autonomia țărei; în urmă
"vom regulă: și socotelile dintre noi. »

După câtovă,. ohsonvaţiuni, a-l Dimitrie : Brătianu. face propunerea
somnată de. 30 deputaţi, prin care se.cere, că Adunarea ica vacanţă
dela 10 Decemvrie până la 3 Ianuarie viitor,
|
Se alege o Comisiune de.5 membri .pentru a prezintă Adunări |
Raportul în ședința, următoare. Comisiunea, a fost compusă din d-nii:
Gr. Maxghiloman, p. Cornăteseu, Cr, sSerurie, Culoglu. și Dimitrie
Ghica,
In Şedinţa XXI din 10, „Decemvric, d- ] Marghiloman coteşte Raportul Comisiunei de. 5 membri, care propune următoarea Conelu-

ziune:

«Adunarea hotăreşte- să iea vacanță până, la. 20 Ianuarie st. v., epocă' până

când sperăm

un răspuns dela Congresul de Paris; dară în caz de îîmprejurări

cari ar reclamă
imediat,

întrunirea noastră,

Biuroul

să fie. însăroinat
Ai

piei

| - Puindu- se, Raportul la vot cu1 apel. nominal:

a. ne „convocă
Pa)

.

au - votat peritinu 42,

contra 38. Prin urmare a, fost, adoptat cu o majoritaţe de patru

voturi,;.

|

,

n

ni

i

ii

ma

tag

12! Decemivrie, “A dunarea

pentru
E

it

.. 4

ep

ta

a 'se „da
VI.

.

.

ad-hoc

a:fost

invitată de Mitropolit

cotire! ultimului” ei Proces Verbal.
Dai

ci

i

„i

|
LR

i

*nalele

A ademiei

Române,

!

L. B
Cronica Bohotinului, de Radu
Rosetti
Noţiunea valorii în istorie, de
ee
21,60
4.
ee
a ae
Din Nichita Acominatos IIoniatul, 2, Aenopol
—30
traducere a părților privitoare
Istoria Asanizilor, cu introduc
la
ere și index, de Gheorghe Murn
Note genealogice şi biografice
u
1,20
despre familiile Buhuș și Roset
ti,
foști proprietari ai moșiei Boho
tinu
l,
de
Radu
Ros
ett
i.
Câtevă manuseripte şi document
—40
e
la istoria Românilor, de A. Zorga din țară și străinătate relative
.
î ee — 80
Cauzalitatea în succesiune, de
4. p. Aenopol .
Originile partidului naţional în
. —,50
Româ
nia,
de
4.
D.
Xenopol
Tom. AAA — Desbaterile Academiei
..
—,20
în
1906—
7.
>
ANZIN —Alemoriile Secţiunii Istor
ice.
P
e.
Cronica Vascanilor (Judeţul Sucea
„
8.—
va), de Radu Rosetti
„a
Despre originea şi transformările
21,50
clasei stăpânitoare din Moldova,
de Radu Rosetti
„e
e.
—,10
Un boier oltean la Karlsbad în
1796-1797: călătoria lui Barbu
Ştirbei în apus, de A, Iorga
._. —,20
Congresul pentru Proprietatea
literară şi artistică, de A. D.
Xenopol,
E
e
—0
Câtovă fărâme din corespondenţa
lui Alexandru Vodă Ghica, Domn
și Caimacam al Ţerii-Româneșşti,
de X, Iorga a...
—,20
Congresul sociologie din Londra
și organizarea militară a şcoalelor
în România, de A. D. Xenopol
a
—80
Despre censura în Moldova. |, Infii
nţarea censurii de guvernul
provizor rus și funcţionarea ei
sub acel regim, 1828—1831, de
fiadu Rosetti...
CI
II
aie
—,40
— II. Censura sub Mihaiu Sturdza,
1881—1819, de Radu Bosetti .
1,50
—- III. Censura cărţilor evreeșşti
în Moldova sub domniile regulamentare, de Radu Rosetti.
—,60
Neconştiutul în istorie, de 4, D. Xenop
ol .
—,30
Evoluţia în istorie, de „i. 2. Xenop
ol
—,30
Tradiţia istorică în chestiunea origi
nilorromâne, de Dimitre Onciul.
—,20
Două Zamfire, domniţe române
din secolul AVI, trecute în 'Tran-"
silvania, de Joaa Pușcariu
„2 —,30
Câtovă osbervaţiuni asupra îndat
oririlor militare ale Cnejilor şi
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