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PREFAŢĂ
Asupra partidelor politice în România Sau Publicat
mai multe cărți de seamă, de care mam folosit cu
Brisosinţă în lucrarea de faţă. Mai cu seamă în ce
Driveşte întâia perioadă, dela origină fână la 1866,
mam putut să mă călăuzesc mai bine decât de excelenta lucrare a eminentului academician A. D. Xenopol,
Istoria partidelor politice în România. Zen
ani
cari urmează, până în zilele noastre, am consultat mai

cu seamă,

pe

lângă

Memoriile

M.

S.

Regelui

Ca-

TO Î, fubkcafiunile Academiei Române asupra dompiei Sale, alcătuite sudt îngrijirea ui Dimitrie Sturza,

Discursurile d-lpr 7. Maiorescu, 2. P. Carp, N, Fi-

bpescu, Take Ionescu, Vasile Lascăr ș2 altora, între
cari şi studiile speciale ale a-lor N. brga, P. Misir,
G. Manoii Lahovary, Fred. Dame, etc., a căror nume
se dor găsi în notele din josul paginilor și în lista
bbhografică de la sfârșitul lucrăvii.
În această prefață nam vrut să numesc decât fe
aceia cărora le sânt cu deosebire îndatorat Zentrucă
mi-au înlesnit alegerea faptelor, indicându-mi nl

futrea evenimentelor şi îndreptându-mă în unele aprecteri despre oameni şi lucruri, aprecieri asupra cărora

îmi iau personal răspunderea.

”
N. N. HERJEU

INTRODUCERE
Ținta ce o urmăresc

tidului

naţional-liberal

este de a descrie istoria par-

de la origină

până

în zilele

noastre.

Voi căută a pune în evidență, fără părtinire, meritele ce i se cuvin la crearea României moderne.

Nu numai că voi urmări evoluția

ideilor

liberale Și

reformele cari le-au inspirat, dar voi scoate în relief și evocă — și cred că-mi îndeplinesc o sfântă da-

torie, — şi pe oamenii cei mai de seamă, cari în mo-

dul cel mai

demn

le-au reprezentat.

Paginile ce urmează vor conţine deci, pentru dife-

zitele perioade pe care mi-am propus să le stabilesc,
istoria ideilor politice, istoria faptelor și mișcărilor
liberale, împreună cu note biografice asupra oamenilor celor mai de seamă ai partidului.

Acest

partid

își are fără îndoială rădăcinile într'o

epocă cu mult anterioară renașterii române şi chiar
a formării grupărilor politice și economice actuale.

Pe când poporul român, această insulă latină, născută din legiunile Traiane în Dacia, Panonia și Moesia,
a trebuit să lupte pentru existența sa ameninţată de
năvălirile

barbare

sau

pentru

independența

sa ex-

pusă timp de atâtea secole revendicărilor Turciei, Ru-

siei și Austriei, el n'a avut decât o singură grijă:
de-a trăi; de cât o singură datorie : să- -Și apere drep-
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tul la viață. Și a făcut-o vitejește cu prețul sângelui
care a curs pe câmpiile atâtor bătălii.
In cursul acestor secole de aspre încercări Și poate
datorită acestor lupte, poporul român a ajuns să-și

deă seamă de el însuși și de menirea
poare.

lui

între po-

In

această dureroasă și lungă perioadă românii
din vechea Dacie, ca și cei de peste Carpaţi, au fost
ursiţi să nu poată avea altă preocupare, altă lozincă de
cât să se opună dușmanului și să subsiste ca popor.

In timpul acesta de rezistență înverșunată începe
să se preciseze și să crească în sufletele conducăto-

rilor poporului român ideia unei patrii comune care
să strângă pe toți fiii ei într'o singură familie. Mihai Viteazu realizează această idee, car numai pentru scurt timp; de atunci însă ea rămâne în adâncul
inimilor ca cel mai sfânt ideal ce trebue împlinit,
chiar după constituirea regatului actual, care a ci-.
mentat pentru totdeauna unirea vechilor principate

ale Moldovei și Munteniei într'un singur stat liber Și

independent.

De altfel

formarea. partidelor

politice, în înțelesul

modern al cuvântului, nu S'ar fi produs dacă cele
două principate — cu toată atârnarea lor mai mult

sau mai puţin strânsă de turci, austriaci sau ruși —
n'ar fi ştiut să conserve, dacă nu o independență com-

pletă,

cel

puţin

o oarecare

autonomie

interioară,

va-

tra neamului subt a cărei cenușă ardea focul
sacru
al patriotismului și al naționalităţii.
De aceea vedem, de la prima jumătate a secolului
al
XIX-lea, ivindu-se probleme naționale în politica
internă

şi externă cu soluțiuni diverse, după

vederile cutărui

om de stat sau cutărui grup conducător,
fiecare privind în felul lor administrarea inte
reselor superioare

ale patriei.

11.

Dar înainte de a ajunge aci, trebue să aruncăm o:
privire retrospectivă asupra trecutului ca să studiem
cauzele formării celor două partide politice, zise istorice, liberalii și conservatorii, „roşii“ şi „albii“, după.
cum se numeau odinioară.

Rădăcinile lor fiind adânc înfipte în vechiul pământ
al țării, amândouă
fartide najzionale.

pot fi

numite,

cu drept

cuvânt,

Il
PARTIDUL NAȚION—AL.
BOERII ȘI "ȚĂRANII.—
REGIMUL PRINCIPELUI ELECTIV.—
REGIMUL

FANARIOT.

Este un fapt universal recunoscut că grupă
rile etnice au precedat formarea naționalităților
și naţiunilor. Au existat germani —cimbri, teutoni,
normanzi,

ostrogoți,

vizigo
— înain
țite de-a fi o Germanie sau

Austrie, galo-romani

și galo-franci, înainte de-a există

o Franţă, huni înainte de-a fi o Unga
rie și deasemenea români înainte de-a fi o Româ
nie. Dar
acești latini ai Orientului aveau cea
mai perfectă,

conștiință de etnicitatea lor, dacă pot
să întrebuințez.

acest neologism, aci cât și dincolo de
Carpaţi.

După istoricii noştri Muntenia s'ar fi
constituit în
anul 1290, la descălecarea lui Radu-Neg
ru, și Mol-dova la 1340, la descălecarea lui Bogd
an-Dragoș, amândoi veniți de peste Carpaţi ca să
scape de subt
jugul ungurilor și să-și întărească
neamul dincoace:

de munți. Atunci s'au format două
state cari prin
unitatea limbii și a religiei luară treptat-tr
eptat conștiință de ele însăși. Trebuind să lupte
pentru existență n'au putut face altcevă decât să-și
unească
forțele respective ca să se pună la adăpo
st de
năvăliri și cuceriri. Boerii și țăranii nu forma
ră a-
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tunci decât un singur grup pentru a se apără contra
dușmanului comun. "Totuși existau, chiar de pe atunci,
două clase în populaţiunea principatelor: mazores fer7ae sau boerii, cum îi numește un document al lui

Bela dela

anul

1247, şi

ţăranii,

adică

plugarii Și

păstorii.
Dar formarea principatelor fiind datorită
boerilor veniți din Transilvania și Ungaria
stabili în regiunile de dincoace de Carpaţi,
dus două fenomene istorice, cari nu sânt
portanță în ce privește origina partidelor de

şi vestul Carpaţilor. 1)
In Transilvania și în Maramureș
însoţiră

pe principi în

Muntenia

şi

emigrării
spre a se
s'au profără imla estul

nobilii, cari nu
Moldova,

răma-

seră în număr mic în țara mumă

și, vrând ne vrând,

se uniră și contopiră

unguri

cu magnații

că partidul boerilor, adevărații

conducători

în așa fel,

ai

naţi-

unii române, fu mult slăbit. Elementul românesc nu
mai eră reprezentat decât prin clasa rurală, a țăranilor apăsaţi de nobili, — magnați sau boerii ma-

ghiarizaţi — ; dar această clasă inferioară muncitoare
Tămase totuși în majoritate și, prin numeroase revolte
și revoluţiuni, știu să-și revendice drepturile la viață

continuând și astăzi să lupte mereu, în așteptarea
zilei sfinte a liberării.
Dincoace de Carpaţi se produse un fenomen invers. Numărul boerilor se ridică prin venirea nobililor

din Transilvania

și

Făgăraș

și

profită de autoritatea lor pentru
pe

nu

întărziară

a exploată

de-a

şi asupri

ţărani.

Acestea sânt
naștere la două
trarii

s'au

întrupat

1. Vezi Xenopol:
următoare.

cauzele cari dădură chiar de atunci
clase sociale, ale căror interese conIstoria

în

două

partide

opuse:

boerimea

partidelor politice în România,

p. 1 şi cele
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şi țărănimea. Între
şi o a treia, un fel

prindeă

pe

răzeșii

aceste două clase se mai găseă
de nobilime militară, care cu-

sau moșnenii coboriţi din vechii

soldaţi ce fuseseră răsplătiți pentru vitejia lor pe câmpul de luptă de către principii cari le-au dăruit pământ.
Propietari ca şi boerii, dar pe o scară mai mică, acești
răzeși sau moșneni înmulțindu-se ar fi putut să formeze o clasă mijlocie; cum ei însă erau mai cu
seamă datori înainte de toate să fie ostași, cu vre=

mea se întâmplă că familiile se stinseră. Pământurile

lor fură atunci confiscate de către boerii vecini, în
aşa fel că, cu timpul, nu mai existară decât nobilii,
marii proprietari, și țăranii reduși la robie, aproape
ca și ţiganii cari aveau, o parte din ei — nomazii
— facultatea de-a se duce de pe un loc pe altul,
pe când ţăranii erau întradevăr iobagi. Se înţelege

că rivalitatea care
fost

înainte

de

s'a produs

între boeri Și țărani a

toate o luptă de interese

sociale Și

economice. Dar din punctul de vedere național și unii

şi alţii sau unit
existenței lor.

pentru

aceeași

Cât despre viaţa politică

cauză:

propriu zisă,

apărarea

ea eră cu

totul în mâinile nobililor, cari formau ei singuri
clasa conducătoare ce se sbăteă mai cu seamă în
intrigi și comploturi pentru tronul electiv pe care
cei mari se certau. De aici grupări în jurul unei

persoane ce trebuiă să tie

aleasă,

pentru a-și asi-

gură favorurile principelui. Fără ca coroana
să fi
fost ereditară, totuși eră obiceiul să se aleagă
dom-

nitorii,

sau

în

Moldova

descendenții

cât și în

gospodarilor

Muntenia,
sau

dintre fiii

voevozilor.

In

Muntenia de pildă se dă o luptă, în felul aceleia
dintre
Montechi și Capuletti, între Drăculești, descendenți ai lui Vlad Dracu, fiul lui Mircea cel
Mare,

și Dănești,

descendenții

lui Dan Basarab,

fra-
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tele

lui Mircea.

N'am

putea

totuşi

să

comparăm.

aceste rivalități cu acelea ale diferitelor ligi
din Franţa,

înaintea lui Enric IV; căci acolo eră
vorba de-a
realiză un program pe care un princ
ipe sau altul îl
reprezentă mai bine sau mai rău, după
cum ne arată.
discursul lui Dobrei din satira Meni
pea, proclamând

pe Enric IV ca singurul moștenitor demn
La noi nu

e vorba

al tronului.

decât de interese pur materiale,

foarte rar de valoare personală, și când
Turcia e che-

mată să intervină, ea profită de
aceste revendicări
numai pentru ca să acorde coroana
aceluia care-i o-

feră mai mult. Ea ajunse până acolo
încât să-și im-

pue domnii după placul ei spre
nemulțumirea celor
două partide ale boerilor. Acest
amestec al Constantinopolului în alegerea principilor
șterse treptat-trep-

tat caracterul național din luptele inter
ne pentru tron,

singurele

lupte politice

de

pe

atunci,

căci

numirea

gospodarilor şi voevozilor nu mai eră
decât rezultatul
intrigilor țesute 1a curtea sultanului,
In timpul acesta țăranii sânt cu totul
la bunul plac
al claselor conducătoare și aceasta
durează până la au-

ora secolului al XIX-lea. Artel
e și meseriile, negoțul
și industria, Puțin desvoltate
de altfel, sânt aproape
toate practicate de străini —
germani, ovrei, italieni,
francezi

— și nau

Clase burgheze,

unei

dat naștere ca în Occident
a treia clase

unei

(Tiers 6tat) între-

pusă între nobilime și țărănime.
Intreaga clasă de meseriași şi de negustori, robi
nu ai pământului ci ai

meseriei,
gânizată,

dispreţuiţi ca în Roma antic
ă, eră totuși orca în evul mediu, în bresl
e şi corporaţii.

Ea nu căută decât să-și apere
interesele economice,
neavând drepturi politice, ca
și simplii țărani despre
care consulul Franței, Paran
t, spuneă în raportul său

dela

1805 ; „Această

Vârşire pasivă“, .

clasă a poporului

este cu desă-
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Dar ceea ce uită să adauge este

faptul că țăranii,

după cum observă cu drept cuvâ
nt D. Xenopol, au
păstrat în linişte şi resemnare
energia neamului în
nedesfundatele comori ale sufletul
ui lor, )
După mulţi și îndelungați ani
de luptă pentru

existență, Principatele Române crez
ură de cuviinţă să

se pună subt protecţia celui mai pute
rnic vecin, Turcia.
Ele acceptară. suzeranitatea Porț
ii specificând că în:
schimbul unui tribut, plătit sultanul
ui, vor aveă dreptul
de a-și alege domnii, de a se guv
ernă prin propriile
lor legi, de a face războiu, când
interesele lor vor cere,

şi de a încheiă tratate cu statele veci
ne, 2) Aceste capitulări se trag din secolul al XV-lea
și al XVI-lea;
primele fură semnate între Mircea Vod
ă al Munteniei
şi Mahomet 1 la anul 14]1, iar cele
lalte la 1511 între
Bog

CCS

1046

dan al Moldovei

și Sultanul

Selim.

Din nefericire

ele nu puseră sfârșit rivalităților inte
rioare pentru tron.

Se întâmplă foarte rar ca un principe
, numit pe Șapte ani,

să poată stă la putere până la expirare
a mandatului.

Rivalii nu întârziau de a face intr
igi contra lui, recurgând chiar la străinătate, la Ung
aria sau Polonia
și chiar la Turcia, pentru ca să-l
răstoarne.
Poarta, plictisită de a interveni la
orce moment în
aceste neînțelegeri intestine, hotă
rî în fine să pue

capăt acestui sistem de
aceasta,

prinți electivi și, în vederea

se înlocuiră principii indigeni de cătr
e grecii

din Fanar, pe cari Poarta îi impuneă și-i
destituiă după

bunul plac al ei, înlesnindu-le expl
oatarea acestor nenotocite provincii în profitul lor
şi al tezaurului turc.

Aceasta

fi

trista

perioadă

Cati, prin exploatările

a

domnilor

ce Je exercitau asupra

fanarioți
boerilor

cât şi asupra întregului popor, determ
inară redeșteptatea sentimentului naţional.

n
1) Vezi Xenopol,

zf

Ibidem, p.

2) Vezi Dan6, La Roumen

77

4,5703
/ AA
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/
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In

aceste dureroase

împrejurări

s'a format

în fine

un partid, pe care l-am puteă numi deadreptul partidul apărării naţionale. In aceste două secole de
apăsare

se

produc

primele

revolte

politice

regimului mârșav al fanarioților, impus
de către Poartă. Din această luptă, ale
nunte le trecem cu vederea, eși în fine un
nal, partidul anti-grec !) care coprinde şi

contra

principatelor
cărei amă-!
partid naţionobilimea și

țărănimea : pe nobili pentru că pierdeau de fapt, din
cauza dominaţiunii fanariote, toate locurile de onoare
gras plătite pe cari boerii și le distribuiau altădată
între ei şi cari acuma, cu toate avantajele lor, erau

în mâinile străinilor ; poporul, pentrucă el eră acela
care suportă, ca rob al pământului, toată greutatea ma-.
rilor impozite şi tributuri şi tot aurul pe care-l înghițeă
visteria sultanului și buzunarele fără fund ale jefuitorilor din Fanar. Tot în această perioadă se produse un

fenomen întocmai la fel și dincolo de Carpaţi,

unde

magnații unguri exploatau pe românii din Transilvania
ca şi turcii şi grecii pe cei din provinciile dunărene.
Dar, după cum am spus mai sus, viaţa politică

fiind concentrată în clasa boerilor, primele începuturi
ale partidului naţional, apărătorul libertăţii și independenţii, trebue căutate în pătura boerilor români, în
care s'a redeșteptat conștiința intereselor lor subt
apăsarea fără margini a fanarioţilor. 2) Odată redeșteptată, ea rămâne în picioare. Clasa conducătoare, din
care se născură cele două partide viitoare ca două

ramuri ale aceluiaș trunchiu, stârși prin a recunoaște,
cu preţul atâtor încercări, că nu trebue să se bazeze
decât pe ea însăși şi că, precum luptase timp de
aproape două secole contra grecilor din Fanar, va fi
adusă să lupte împotriva Austriei, Rusiei și a Turciei.
1) Vezi Xenopul, Ibidem, p. î şi următoarele,

2) Xenopol, Ibidem, p. 11,

Il
PRIMA OCUPAȚIUNE AUSTRIACĂ. PIERDEREA BUCOVINEI. — PRIMA OCUPAȚIUNE RUSEASCĂ. PIERDEREA
BASARABIEI.—PROTESTAREA PARTIDULUI NAȚIONAL. —
REINTOARCEREA LA SUZERANITATEA TURCIEI. — STAREA POLITICĂ ȘI SOCIALĂ LA SFÂRŞITUL SECOLULUI
AL XVIII-LEA.
Subt

jugul teribil al semilunii provinciile dunărene

recurseră adesea la alianțe cu creștinii în vederea liberării.

Mihai Viteazu fă printre cei dintâi care-și îndreptă
privirile

spre

Austria,

cu toată

opunerea

unor

boeri,

cari se temeau să nu se introducă astfel propaganda
catolică în Principatele Române. Și nu mai încape

îndoială că Roma, invitând pe Mihai Viteazu să trimeată
delegaţi în consiliul dela Florenţa, unde nu s'a dus

nimeni, î) n'a neglijat nimic ca să atragă pe

români

în sânul bisericii catolice.
Aceasta nu împiedecă de loc ca politica sprijinită
pe concursul Austriei să nu fie continuată de către
urmași încă în timpul lui Mavrocordat, la începutul
secolului al XVIII-lea. Nu se auzeă decât un strigăt:
„De ar veni odată nemţii să ne mântue de Turci“.2)
Ce se întâmplă însă? Războiul între Turcia și Monarchia

Habsburgilor

se termină prin victoria austria-

1) Vezi Iorga, Geschichle des Rumânischen Volkes, Vol. 1., p. 398.
2) Xenopol, Ibidem, p. 12,

20

cilor,

cari,

prin

tratatul

dela

Pasaroviţ

dela

1718,

stipulară concesionarea Serbiei și Olteniei imperiului
austriac. Austria căută atunci să-și asimileze aceste:
provincii introducând mai multă ordine în administrațiune și reforme bine-voitoare poate, dar desigur pre-

mature, așa .că nu reuși decât să indispună ţara : nobi-.
limea, clerul, călugării și ţăranii. Inlocuirea numeroaselor

impozite

de altădată cu patru impozite unice,

mult mai considerabile întradevăr și mult mai riguros
percepute, nemulțumi populaţiunea în gradul cel mai
înalt, căci în haosul care domneă mai înainte un
mare număr de boeri, de mănăstiri și de țărani, găseau
mijlocul de a se sustrage impozitelor.

Trebue să menționăm printre altele că două din
aceste impozite, acela asupra tutunului şi acela asu-

pra oieritului care trebuiau să fie percepute și asupra
boerilor, indispuseră mai cu seamă întreagă această
clasă fără a vorbi de deprecierea aurului ture care.

nu circulă decât pe preţul redus de 25%/,. Aceste măsuri vexatoare grăbiră sfârșitul dominaţiunii austriace.
Poporul

care-o dorise nu o găsi mai bună, după

ex-

periența făcută, decât aceea a turcilor, la care reveni
la anul 1739.41)
La nemulțumirile cari se produseră în Oltenia, se

adăugă indignarea și durerea mult mai mare care
cuprinse pe boerii moldoveni, când chiar Austria făcu

marea greșală
Subt cuvânt că
cilor, Monarhia
cuiască în apă

și

nedreptate anexându-și Bucovina,
vine în ajutor românilor contra tur.
Habsburgică nu tindeă decât să pestulbure și anexând provinciile pe cari

pretindea să le protejeze, dădu la iveală intențiunile
sale secrete.
Această amputare criminală contribui în mare parte

la consolidarea unui

1) Xenopol, Ibidem, p. 18.

partid

național.

Acelaș lucru
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se întâmplă și cu Rusia, pravoslavnica Rusie
, care
treceă drept protectoarea creștinilor subjugaţi
de semilună — a bulgarilor, sârbilor, grecilor, bosni
acilor

şi românilor.

Ea promise sprijinul ei tuturor și mai cu seamă
celor
din urmă. Prin graiul lui Mihalovici Romanof,
Rusia fă-

găduise în 1674 lui Petriceicu al Moldovei și lui Grigo
re

Ghica al Munteniei că „după săvârșirea jurământul
ui de

supunere, îi va apără cu oștirile sale de dușma
nii
sfintei cruci și le va dă și ajutor bănescu. 1)

Când Petru cel Mare, după victoria dela Pulta
va,
întreprinse o campanie contra Turcilor, boerii
și țăranii celor două provincii trecură de partea
rușilor,

fericiți că aveau contra Sultanului
protector,

ca

ţarul

văd

tuturor

ivindu-se

păreri

dejă

un

așa

puternic

rușilor. In acest timp

deosebite

în

se

ce privește

chestiunea protectoratului moscovit. Cantacuzin
ii iau
parte Rusiei în așa fel, că Domnitorul Toma
Spătarul
este nevoit, pentru a stă pe tron, să se arunc
e în

brațele

Sultanului.

In

Moldova,

Iordache

Ruset

și

Niculae Costin, cronicarul, fiul lui Miron,
combat
ingerința Rusiei. Costin fu, din cauza aceast
a, nu

numai arestat, ci și deportat în Rusia.

anfi-rus, din vremea

aceea,

se mărește

Acest fartid
cu atât mai

mult în cele două țări, cu cât dominațiunea rusă,
deși
creștină cum se pretindeă, devine tot așă de împo-

vărătoare

ca și aceea

a Poartei.

Petru cel Mare, pentru a năvăli în Turcia,
treci
prin provinciile dunărene, ca liberator, în
numele
sfintei cruci, și luă întradevăr toate măsurile
nece-

sare ca populațiunea să nu sufere de trecer
ea armatelor.
Dar nu se întâmplă la fel cu războiul a] doilea
contra
turcilor. Generalul Miinnich, un german în
serviciul
1) Xenopol, Ibidem, p. 15,
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Rusiei, fu trimis ca să ocupe provinciile române. Îngrijindu-se numai de nevoile soldaţilor săi și nici de
cum

de

scopurile

politice

ale

imperiului

moscovit

pe care-l reprezentă, el forţă pe boeri și pe ţărani să
se supună ordinelor sale, făcii abuz de rechizițiuni
şi corvoade, amenințând orașele cele mari, ca și pe
cele mici, cu

focul, în caz de nesupunere.

Primele conflicte, unde interesele naționale și economice

ale principatelor se opun

acelora a apăsătorilor

TUȘi, se precisează mai mult subt regimul Caterinei II,
în timpul celor şase ani când principatele fură ocupate
și guvernate de moscoviți. Boerii, obligați de a-și plecă.
capul subt puterea absolută a Rusiei, dar dorind în
acelaș timp să salveze o parte din privilegiile clasei con-

ducătoare, se căzniră să obțină dela protector creiarea
unui guvernământ din care să facă parte şi ei. Acest
guvernământ fu constituit subt forma unui fel de con-

siliu unde funcționă fiecare

la rândul său și cu însăr-

cinările cu cari îl angajă administrația. Dar generalul rus trimis ca guvernator aveă puterea supremă și

porunceă marilor boeri în așa

fel, încât

și

totul

puterile

acordate

erau

cu

demnităţile

zadarnice

deși

erau bănoase în unele ocaziuni. Ceeace cauză cea
mai mare nemulțumire fu chestiunea aprovizionării
armatei de ocupaţiune. Locuitorii se așteptau, după
cum

promisese

Petru

cel Mare

în

tratatul

său

cu

principele Cantemir, să fie scutiți de toate impozitele.
Crudă amăgire ! Nu numai că Rusia menține impozitele, dar ea prelevă altele, subt formă de rechiziție,

tot așă de inegale ca și vexatoare.
Aceste abuzuri de putere, la care

se

adăogau

prestații de tot felul, se reînoiră în timpul

războiu-.

lui dela

1786—1792,

și mai

celui dela 1806—1812
care se
capăt deziluziilor, prin anexarea

mult

încă

în timpul

termină, ca să pue
Basarabiei de către.
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Rusia întocmai cum ocupaţiunea austriacă se sfirși
prin alipirea Bucovinei la Austria.
Dacă în timpul acesta nobilimea nu este supusă

la corvoadă, ea suferă totuși din cauza numărului
de braţe cari sânt luate de la cultura pământurilor lor.
Ea fu direct lovită când generalul Kutusoff îi impuse să plătească, împreună cu clerul, un impozit de
un milion două sute de mii lei, impozit care sa
ridicat mai târziu la două milioane, fără a socoti

predarea producţiunii fânului, plătită jumătate în bani
și jumătate în natură, măsură care ti luată de către
generalul Tschitschakoff la 1812, dar redusă, e adevărat, la două sute

mii

lei, grație stăruințelor

divanului.

Nu trebue să se uite însă că vechile procedări
abuzive, pentru perceperea impozitelor, pentru dobândirea sarcinilor câștigate, subsistau ca în timpul

Fanarioţilor. Fiecare căută să câștige cât
Cine sufereă din cauza acestor jafuri şi
Sărmanul popor! De aceea găsim până și
mentele timpului acest strigăt de disperare
nilor:

mai mult.
nelegiuri?
în docual româ-

„să vadă cât de curând oștirile rusești departe

de nenorocita lor ţară.“
Se înţelege că tratamentul rău din partea grecilor,
austriacilor, ruşilor nu s'a uitat cu ușurință și căa
lăsat în sufletele românilor un germene de ură contra
acestor apăsători; a avut însă pe de altă parte un

efect îmbucurător strângând mai mult legăturile naţionalității române.
Să aruncăm

o privire asupra stării sociale a prin-

cipatelor pe la sfârșitul secolului al XVIII-lea şi la începutul secolului al XIX-lea. î) Voevozii continuară să
fie numiţi şi destituiți de către Poartă, ca și simplii
funcționari. Ei nu sânt decât greci hrăpitori cari au
1) Pasagiul acesta este luat după Fred. Dam

contemporaine, p. 10 şi următoarea.

: Histoire de la Roumanie
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plătit destul de scump la Constantinopol demnitatea
ce li s'a concedat, și cari jefuesc principatele spre a-și

achită datoriile și a se îmbogăți. Nici unul nu ajunge
la sfârșitul celor șapte ani de domnie stipulați. Al.

Ghica e masacrat la conacul ture din lași de către
ieniceri, subt ordinul unui trimis dela Constantinopol la 1777; Mavrogheni este decapitat în lagărul ture
la 1789; Hangherli strangulat chiar în propiul său

palat dela București la 1799; Al. Ipsilante și Al.
Moruzi sânt destituiţi de către heterie, dar reintegrați
din ordinul Rusiei la 1806; Caragia e forțat să fugă
pentru a-și scăpă viaţă la 1815; Al. Şutzo fi otrăvit
de către eteriști,
In

jurul

voevozilor

erau

boerii

cei mari

care-i

invidiau și-i denunțau când Porții, când Rusiei, unii
dintre ei fiind români, alţii românizați, cei mai mulţi

greci, veniţi în urma domnilor fanarioți. Scutiţi
de
orice sarcini către stat, având singuri dreptul
la înal-

tele funcțiuni, fiind în număr de 75 în Muntenia și de

300 aproape în Moldova, ei formau o oligarhie lacomă și îndrăcită, după cum se exprimă guvernatorul

rus Kiseleff. A intrigă

pentrua

obține tronul la care

fiecare credeă că are dreptul, apoi a intrigă pentru
a
răsturnă pe cel ales: aceasta eră Ocupâţiunea
lor de
căpetenie..
Da
Subt aceștia eră boierimea mică, invidioasă

mare, compusă din oameni inculți,

țiuni înjosindu-se, Slugarnici față de
cei mici

cei mai tari și

pe cari îi exploatau

fără

rușine.
Mai jos eră pătura socială a țăranilor,
robi ai pământului, adevărate vite de corvoadă.
Exploataţi de
către

ea

față de

decimaţi de friguri, de holeră și
de

Da GA

obraznici

pe cea

ajunși la func-

proprietari sau arendași,

copleșiți de

ciumă,

impozite,

nutrin-

TU DOR
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du-se mizerabil cu mămăligă de meiu, 1) locuind în
bordee sau în colibe primitive, ei trăiau într'o neliniște continuă, totdeauna gata de-a se retrage cu
vitele lor în păduri sau în munți spre a scăpă de
hrăpirile perceptorilor și de jafurile năvălitorilor.
Inaltul cler, recrutat numai din călugări greci cari
administrau întinsele domenii ale mânăstirilor închinate, storceau pe lucrătorii pământului întocmai ca

boerii și ceilalți proprietari.
Clerul de jos, resrutat dintre țărani, incult tot ca
și ei, superstițios și ticălos, n'aveă nici-o autoritate,
nefiind capabil de-a dă credincioșilor nici pilde nici

mângâeri, abiă fiind în stare să împartă grijaniile și
să-i împărtășească cu cele sfinte.
Cât despre

instrucțiunea publică, este aproape nulă,

Nici o şcoală rurală, ca să zicem așa. In orașe, câteva școli private, grecești sau

stituții

de

educație

franceze,

aparținând

Singurile

adăposturi

mai mult

religioasă, erau

de

şi câteva

eforiilor

o cultură

bisericeşti.

mai

mânăstirile,

superioară,

dintre

unele aveau și tipografii.

In

orașe

meseriașii

mici

—

in-

tăbăcarii,

care

boiangii,

tinichigii, căruțașii, tâmplarii, dulgherii,
măcelarii,
blănarii, brutarii — erau cea mai mare parte străini,
evrei, nemți, unguri, sârbi Și bulgari, organizaţi în

bresle. În ce privește negoțul, eră mai cu seamă în

mâinile grecilor, armenilor Și jidovilor.

Iasfârșit, în marginea acestei societăți fără coeziune

sânt ţiganii, robii boerilor, pe cari îi vindeau împreună

cu pământurile lor. Până la jumătatea secolului al
XIX-lea, s'au putut vedeă încă, pe piețele publice ale
orașelor românești, familii întregi de țigani, puşi la
1) Mâmăliga de mei a fost înlocuită ca hrană național
ă cu cea de
porumb după introducerea acestei plante în România
de către Şerban
“Cantacuzino care a adus-o, după d-nul Tocilescu, din
Turcia la sfârşitul
secolului al XVIII-lea,
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licitaţie, tatăl cumpărat de un proprietar, mama de
altul și copilul de al treilea, în mijlocul râsetelor și

strigătelor

mulțimii

care

se

înveseleă

la

vederea

acestor scene întristătoare.
Nici o armată ; un fel de jandarmerie, tot așă de
temută, ca și hoţii cari ciupeau pe locuitori. De drumuri
nu mai încape vorbă, iar acelea cari existau erau prea

puțin

sigure

bătaia

și tortura

și

fără

poduri.

Nici

pentru toată lumea,

o

dreptate,

dar

chiar și pentru

boeri. O administrație mitarnică și coruptă, ce nu
făceă altceva decât să smulgă cât mai mult dela
săraci,

luând

nouă

piei de

pe o oa€, după

cum zice

încă țăranul nostru.
Și toate aceste ticăloșii omenești într'una din cele
mai frumoase țări din lume, așa de bogată încât n'a
putut fi sărăcită de toate neajunsurile vremurilor. Păduri

întinse, cu fel de fel de copaci, pășuni grase, în stare
să hrănească cele mai frumoase turme, pământuri de
o fertilitate minunată, podgorii vestite, mine de sare
nesecate: atâta bogăţie care explică avântul vertiginos,
care l-a luat România dela jumătatea secolului al

XIX-lea încoace, când renăscui
modern.
După cele spuse mai

și se organiză ca stat

sus, cititorii au

putut

vedeă

cât de mult românii și-au dat seama de menirea
lor, cum au știut să lupte pentru existență și independență

contra

manilor. Timp

năvălirilor barbare,

de mai

apoi contra oto-

multe secole, ei s'au luptat

ca credincioși creștini împotriva semilunei
vitejiei lor, singuri dintre toate popoarele,
supuse

Porții — bulgarii,

grecii,

sârbii,

și graţie,
odinioară.

macedonenii

și albanezii—au putut să obțină dela turci ca religia, limba și autonomia interioară a principatelor să fie
respectate. 1) Pe urmă
1) Vezi
tuel) p. 59.

Xenopol,

au

trebuit să se apere contra.

Les Roumains, (histoire, 6tat materiel et intellec-
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regimului de corupţiune, de înșelăciune și de jefuire al fanarioţior, de care. Turcia nu eră decât
pe jumătate răspunzătoare, în fine în contra regimului nu mai puțin periculos și spoliator al ocu-

paţiunilor austriace și rusești. Aliați, protectori, suzerani, toți aceşti vecini erau mai mult sau mai puţin
interesaţi să exploateze, dacă nu să asuprească aceste
sărmane provincii ; dar după atâtea experiențe dureroase, românii au ajuns la convingerea că nu vor
puteă să-și atingă ţinta decât prin propriile lor puteri,
liberându-se de orice protecţii străine, oricari ar fi.
Iată cum, în mijlocul atâtor sbuciume istorice, ideile

de independență și naționalitate au înflăcărat neîntrerupt
câțiva oameni ai claselor conducătoare și au aprins
prima scântee a unui partid naţional, menit, după.
cum 0 spune cu mândrie d-nul Xenopol, „să înalțe

mai repede încă de cum se putea așteptă, soarta poporului român din umilință către vrednicie, din robie
către viața de sine.“ 1)
Capitolele următoare vor arătă cum din această
tulpină se vor desvoltă mai târziu, ca două crăci puter-

nice, cele două partide istorice, liberalii și conservatorii,
crăci din cari vor eşi mai târziu alte ramuri.
În fine, ne propunem să alcâtuim arborele genealogic al partidelor politice, dând totuși o atențiune

mai deosebită evoluţiunei și istoriei Partidului NaţionalLiberal.

1) Xenopol,

Ibidem, p. 26.
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Am

expus

împrejurările

istorice, cari au determinat

crearea unui partid național. La această

formare

au

împins nu numai mizeriile îndurate, opresiunile umilitoare, amorul propriu jignit — dar şi ideile mereu
progresive ale menirii poporului român. Ceeace instinc-

tul rasci și spiritul de conservare au făcut încă într'un
mod vag, na întârziat să fie formulat întrun mod
mai clar de către câțiva patrioți şi scriitori.
Prima redeșteptare semnificativă a românismului se
anunță prin introducerea limbii românești în biserică,
mai întâi în Transilvania, pe urmă în Moldova şi
și Muntenia,

Lupu.

în timpul

lui Matei

Basarab

și

Vasile

Cele trei provincii latine luară astfel conştiinţă

de origina lor romană,

de unitatea

lor

etnică

și de

statornicia lor istorică în Dacia-Traiană și în Ungaria.
Chiar pe vremea când fanarioți erau ' atotputernici,
nau

putut

să introducă

cile și documentele

limba greacă în toate biseri-

oficiale au continuat

dactate în limba românească.
general al gândirii poporului
150 de ani cât a predominat
Cronicarii moldoveni Conta,

să

fie re-

Ea a rămas organul
și scriitorilor timp de
cultura greacă.
Mustea, Kogălniceanu
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și mai cu seamă Neculcea, ca și cei din Muntenia,
Dionisie Ecleziarcul şi Zilot Românul, întreţinură
iubirea neamului și limbei românești. La sfârșitul
secolului al XVIII-lea și la începutul secolului al

XIX-lea, scriitorii de valoare
Miron, Petru Maior, Gheorghe

ca Gheorghe Samuil
Șincai provoacă, prin

învățământul lor patriotic și scrierile lor entuziaste, o
puternică mișcare de renaştere națională în Transil-

vania. Ei reamintesc

compatrioților lor asupriţi, că ei

sânt urmașii marei Romi și că trebue să fie mândri
și demni

de această origină.

Această redeșteptare a sufletulni românesc

se res-

frânse şi asupra principatelor. La 1804, la Mănăstirea
Socola din apropierea Iaşului, s'a înființat o Șroală
de catehezie, un fel de seminar, menit nu numai
să

formeze preoți, dar să formeze și oameni
tură generală, adevăraţi apostoli ai unui
luminat. Se hotări ca întregul învățământ
filozofia, matematica și gramatica—să fie
limba

română,

considerată ca

cu

cu 0 culromânism
— istoria,
predate în

scopul de-a arătă că această

prea sărăcăcioasă,

limbă,

poate să servească

Și ca instrument studiilor înalte și că e în stare de-a
exprimă orice și de a trăi și ea din propria ei viață.
Câţiva ani mai

târziu,

Gheorghe

Asache,

unui arhimandrit, după ce fusese trimis

fiu

at

să studieze

la Lemberg, la Viena și la Roma, improviză, la piciorul columnei lui Traian, aceste versuri irumoase,
reproduse de către d-nul Xenopol :
„Un român al Dachiei vine la strămoși, ca să sărute
Țărna după a lor morminte şi să "nveţe a lor virtutee,

Asache,

reîntors la Iași, deschide,

pelui Scarlat Kalimake,

cu

voia princi-.

de origină român, deși greci-

Zat, o școală de ingineri, spre a formă mai cu seamă.

ingineri hotarnici, de care se simțea nevoe din cauza.
nenumărataior procese privitoare la delimitarea moșiilor.
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Se înţelege
tehnic,

dela

sine

că

pe

lângă

învățământul

propriu zis, elevii acestei instituţiuni, trebuiau

de asemenea să șe obișnuiască cu descifrarea vechilor
documente

De

de proprietate, redactate în limba română.

aceea și aici

limba

naţională

fu

favorizată și

cultivată.

Pilda lui Asache îndemnă pe un învățat din Transilvania, Gheorghe

Lazăr,

nemulţumit

cu

soarta lui

de acolo, să plece la Bucureşti și să înființeze şi
0 școală asemănătoare cu aceea dela Iași. El sosi
'Capitală pe vremea când lupta contra fanarioților
pronunță mai puternic şi știu să se folosească
dibăcie de această împrejurare

ca să

el
în
se
cu

strângă împre-

jurul lui tinerimea anti-greacă pe care o entusiasmă
prin patriotismul arzător al învățământului său. Printre
cei dintâi elevi cari au alergat la Liceul Sfântu Sava,
ca să-l asculte, trebue citat Petre Poenaru, Eufrosiniu
Poteca, Simion Marcovici, loan Pandele, Const. Moroiu

și alţii, fericiţi de a părăsi celelalte școale grecești
și româneşti. Diferenţa dintre cele două şcoli din
Iaşi şi din Bucureşti eră că discipolii lui Lazăr nu
erau fii de boeri ca aceia ai lui Asache, ci fii de negustori

şi de mici boeri. De altă parte pe când Ia Iași elevii
erau mai mult îndrumați spre inginerie, în București
se cultivă mai cu seamă naționalismul. lată de ce
mulţi din elevii lui Lazăr îmbrățișează cauza revoluţiunii

lui Tudor Vladimirescu, după cum vom vedeă mai
târziu.
După ce am arătat pe inițiatorii acestei mișcări de
renaștere română, să notăm deasemenea câteva din
scrierile cari au contribuit la propagarea ideilor lor.
lată mai întâi /p/Amplările războiului Franfozilor, de
Alexe Lazăr, apărut la Buda, la 1814, în care autorul

se întitulează zuâzfor al neamului și apelează la senti-
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mentul naţional. Ei publică pe urmă o geografie, tot în

românește, unde procedează la fel.
O carte anonimă, la aceeași epocă, cheamă pe romani
să vie în ajutorul școalelor româneşti din Banat. Se
găsesc

în această

carte,

ca o primă

tecului naţional român, „Deșteaptăte
toarele versuri :

versiune

a cân-

române“,

urmă-

Din somn sculaţi-vă
Odată deşteptaţi-vă!

Dintr'o carte mică a lui Asache, Yucăria norocului
Sau Îstorisire pentru principul Meșnicofi, tăbmăcită pe
dimba românească de Lazăr Asaki (1816), extragem
aceste rânduri caracteristice : „Mă rog să bine-voiţi
a nu dă cutezare către mai multe osteneli a tâlmăcirii eticeștilor (morarelor) cărți, cu care îndeletni-

cindu-se iubitorii de citire, patrioții limbei românești,

să se îndemne a fi următorii strămoșilor săi romani,
a căror măreţe fapte până astăzi de toată lumea în

dreptate sânt lăudate.« 1)

Un anume Petrovici, dorind să tipărească o carte
de pedagogie, găsește în fine la 1816 în Nicula Popovici, directorul şcoalelor din Banat, un om care se

interesează de cultura iubitei nații românești

şi care

este gata de-a susține un „raziona/zs4“. Pentru prima
oară probabil găsim în citațiunea aceasta termenul

de „naţionalist“ în literatura noastră

istorică.

Văcărescu, ca să amintim de un poet din vremea
aceea, este mai afirmativ încă în testamentul său [i-

terar când spune:

Urmaşilor mei Văcăreşti
Las vouă moştenire
Creșterea limbei românești,
Și-a patriei cinstire,

Printre poeţi notăm încă pe Naum Râmniceanu
care tună contra fanarioților ce „prin faptele lor
1) Xenopol,

[bidew, p. 33.

cele diavoleşti, încetul cu încetul ne-au supus cu
totul cererilor lor, ne-au împopulat necazului, ne-au

slăbit braţul armelor, ne-au răcit dragostea patriei și,
cu un

cuvânt, cu totul ne-au adus

mai rău decât pe

noroadele din Africa și din America.“ Inainte de Mureşeanu el strigă : „Români ticăloși, nevrednici, până
când așă nemernici să trăiţi, să chinuiți ? Nu vă deş-

teptați odată ?*
Un

an

înainte,

la 1815,. cronicari

grăvesc apăsătoarea
nisie Ecleziarcul

de

seamă

zu-

perioadă a fanarioţilor, ca Dio-

și Zilot Românul din Muntenia, cari

prin povestirile lor docuimentate, au provocat firește
indignarea contra acestui regim păcătos și au contribuit.

să i se pună capăt. In 1822 apare la București o culegere de poezii patriotice inspirate fără îndoială de
evenimentele dela 1821 și de revoluția greacă împotriva turcilor. Dintr'un poem -al lui loan Văcărescu,
d-nul Xenopol“ extrage

o apostrofă

dela Milcov

care

exprimă - poate, pentru prima. oară dorința unirii principatelor :..

|

|

De unde-ţi vine numele, pârâu fără putere,
Ce despărțirea fieamului ai îndrăznita cere?

Tot lui Asache îi datorim una din. piesele de teatru scrisă în românește. Este, în adevăr, o adaptare
după Florian, dar ceea ce ne interesează este că ea

a fost jucată de către aristocrați unea din lași în saloanele lui Const. Ghica, ceeace probează că elita,
care până atunci vorbeă tranțuzește sau grecește, în-

cepuse să prinză dragoste de iimba ţării.
Toate aceste protestări impotriva grecilor, toate aceste chemări la iubirea limbii românești, la iubirea
țării și a neamului, făcură să tresară din amorțeala

lor pe boieri și pe țărani, cei dintâi, împinși de pofta
s-a răsturnă pe domnitorii străini, ceilalți pentru a
căpă de jefuirile la cari erau expuși. Astfel se pro=

a;
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duse o primă mișcare agrară care precedează pe aceea
a lui Tudor Vladimirescu, dar îndreptată împotriva

tuturor boerilor în genere.

Eră în 1805 cu ocazia celor 12 zile de corvezi, fără
a vorbi de dijmele pe cari țăranii le datorau proprie-

tarilor și la cari refuzau să se supună.

' N'a fost decât o răscoală locală, dar destul de sem-

nificativă. Mitropolitul Veniamin

ceru în privinţa

a-

cestei răzvrătiri părerea unui boier, Vasile Malinescu,

„Acesta propuse Sfinţiei Sale să se iă mai multe
măsuri în favoarea țăranilor, „căci toată revoluţia se
cuibărește în inimile oamenilor cari nu au drum legiuit de a-și arătă ahturile și necazurile sale, ca o
scântee ce se tăinuiește în cenușă. “1) Insă Mitropolitul Veniamin, în loc să urmeze sfaturile înțelepte ale
acestui boer patriot şi prevăzător, se asociă la hotărârile Divanului, care îngreună corvezile în loc să le
ușureze, impunând țăranilor să facă în 12 zile lucrări urbane (probabil de edilitate) pe care n'ar fi
putut să le facă chiar în 40 de zile.
Câţiva ani mai târziu, în 1819, se semnalează o
răscoală de acelaș fel în districtul Gorjului și la 1820
o alta în districtul Romanați, pe moșiile banulul Brân-

coveanu. Dacă aceste revoluţiuni n'au avut nici un
rezultat, ele totuși ne arată că chiar de pe atunci
există o chestiune agrară care a preocupat din timpul
acela toate partidele și care nu este încă rezolvată, cu
toate că astăzi se prezintă subt o formă mai modernă,

"În ce privește boerii, știm îndeajuns că ţinta lor
eră ca în cele două Principate să pună capăt întronării Fanarioţilor, spre a reveni la sistemul electiv

al principilor indigeni,

care le eră mult

mai

favota-

bil din punctul de vedere material ca și onorific. Chiar
în 1774 au prilejul de a-și manifestă această dorință,
1) Vezi Xenopol, Ibidem, p. 4V.
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referindu-se la articolul 8 al tratatatului dela Kuciuk-Kainargi, articol care prevede că provinciile ro-

mâne se vor bucură de aceeași situație politică pe
care o avuseră în timpul lui Mahomed IV. Inchipuindu-și

că, prin această

clauză, ei recăpătară

drep-

tul de-a desemnă principii lor, boerii din Muntenia
aleseră pe Ștefan Prescoveanu din Craiova şi cerură
generalului rus Romanţof să confirme această alegere. Acesta

știind că Poarta

nu

înţelege

astfel, răs-

punse într'un mod evaziv, trimiţându-i dela Ana la
Caiafa, Nedumeriţi, boerii se gândesc să trimeată o
deputațiune la Constantinopol pentru a obţine confirmarea

alegerii făcute.

Insă

niciunul dintre ei nu în-

drăznește să se însărcineze cu această delicată misiune, și Poarta supărată impune drept răspuns un nou
prinţ tot fanariot, pe Alexandru Ipsilante.

Câţiva ani după aceasta, când Napoleon deveni primconsul, partidul național din Muntenia
— format din
Scarlat Câmpineanu, Știrbey, Grigore și Dumitru Ghica,

Niculae Dudescu şi Văcărescu, cu care se uniră câţiva
boeri din Moldova,—Catargi, Sturza, Beldiman —hotări să recurgă la autoritatea marelui dictator, viitor
împărat al francezilor.

Ei trimiseră pe Niculae Dudescu la Paris, care se
ruină cu daruri şi cheltuieli nebune de reprezentații
în așă fel că se întoarse în ţară sărăcit, iar familia sa
trebui

să-i servească

o pensie ca să trăiască.

Cu toate aceste sacrificii, el nu ajunse la nici un
rezultat, din cauză că Napoleon se gândeă atunci să
cedeze, la prima ocazie, Principatele dunărene, Austriei, spre a tace din Monarhia Habsburgică un stat
tampon mai rezistent împotriva Turciei și Rusiei.
Nemulțumirea boerilor ajunsese până la urechile

sultanului, care, când

maânul

de

domn,

remise

introduse

lui Const.

mai

multe

Ipsilante

fir-

dispozițiuni
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speciale ca, pentru înaltele demnități și funcțiuni, bo-

erii cei de baștină să fie preferaţi boătilor greci, că

aceşti din urmă să nu fie riuihiţi în aceste posturi
decât prin excepție și'n fină că domnitorii vor aveă 0bligaţiunea de-a pedepsi pe boerii gieci de care țară
sar plânge.
Ca şi boerii din Principate, cei dela Brașov și din

Transilvania au încercat să facă, prin rhijlozirea Îui
Champigny, atunci ambasador al Franţei la Viena, nouă
demersuri pe lângă Napoleon |. Acesta răspunde, caii
supărat, că nu pricepe ce vor acești zudivâzi; totuș el
ordonă ministrului său să-l informeze cam ce ar putâă
să iacă pentru ei.

In 1810, o nouă delegațiune : Iordache Catargiu este
trimis la Napoleon să-i ceară protecțiune în contră
Rusiei, demers care avi ca consecință arestarea de
către ruși a acestui boer.
Jioartea lui Alex. Şuţu dete un nou prilej unui
număr de boeri din Muntenia să intervină pentru ras-

tabilirea principilor indigeni, pe când

ceilalți boeri,

uniţi cu grecii, susțineau pe fanarioți.
In timpul răscoalei grecești, când grecii începură
să fie rău văzuţi de către Poartă, cu atât mai mult
că mișcarea eteristă eră puternic susţinută de către
grecii din România, partidul naţional, atât cel diri

Moldova ca și cel din Muntenia, se folosi de aceste
împrejurări spre a reclamăcu mai multă stăruință
restaurarea principilor indigeni și desființarea regimului de nesuierit al jefuitorilor greci.
Lupta de căpetenie a partidului naţional, odată cons-

tituit după cum am văzut, a fost deci de a scutură
cu desăvâişire jugul atât politic cât și administrativ
-al fanarioților.
Revoluţiunea aceasta s'a produs într'un mod diferit
în fiecare principat.
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În Moldova,

ea a fost instigată de către bcerii cari

șe folosiră de țărani, ca de un instrument, ca să ajungă
la propriul lor scop. Doi boieri mai cu seamă se dis-

tinseră în această mișcare: Theodor Balș și Spătarul
Petre Sturza, care într'o proclamare către popor grăește

astfel : „Inarmaţi brațul vostru dela cel mai mic începând cu orice fel de arme aveţi: pușcă, coasă, lance, topor, și să mergem unde ne vom întâlni cu alți simpatrioți şi să izgonim numai decât pe tâlharii aceștia din
pământul nostru ?).«
" Răsculaţii se strânseră în sfârșit, în număr de
aproape

3000,

pe

malurile

Siretului.

Dar

această

mișcare amorți, pentrucă țăranii o părăsiră, îndată ce
văzură

că nu făceau

decât jocul

boerilor,

fără folos

pentru ei înşişi.
In Muntenia s'a întâmplat altfel. Aci revoluţiunea
porni de jos, și nu de sus; ea avi ca șef pe un
fiu de țăran, din districtul Gorj, din comuna Vladimir,

care

este

cunoscut subt numele de Tudor Vla-

dimirescu. Eră un om extraordinar
parabil cu Miloș al Serbiei, dacă ar
să înființeze o dinastie. Cu toate
bucurat de o educaţiune destul de

în genul său,
fi reușit ca Și
că eră țăran,
îngrijită, căci

comacesta
el s'a
a fost

crescut într'o familie mare, a Glogovenilor, în care fi
admis ca tovarăș și prieten al fiului casei, Niculae Glogoveanu, și încredințat, împreună cu acesta, aceluiaș

dascăl.2) EI învăţă elena, germana şi câteva noțiuni
de drept și legislaţie.
Tot atât de inteligent dar mai învățat ca Miloș, el.

rămase multă vreme

în serviciul

Glogovenilor

ca om

de încredere, cari îl trimiseră chiar în misiuni familiare la Viena și-l însărcinară cu vânzarea porcilor de
pe moșii,

pe cari îi transportă la Orșova.

1) Vezi Xenopol, Ibidem, p. 46.
2) Vezi N. Iorga, „Neamul Românesc“, Iunie
1945.

Mai târziu.
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ajunse la rangul de mic boer şi deveni

vătaful plaiului

Cloşanilor. Voinic, de o statură impunătoare, stimat de
cei mari și iubit de cei mici, așă eră omul care într'o
Zi, în primăvara anului 1821, se ridică ca răsbunătorui
suferințelor poporului, pe care el eră în stare mai mult
ca oricine să le înțeleagă şi să le simtă. Și el făcu o
proclamaţie, în felul aceleia a Spătarului Sturza, dar
protestează contra tuturor boerilor hrăpăreți

cât şi indigeni:

„Până

când

vor suferi

atât greci

ei pe ba-

laurii cari i-au înghiţit de vii, adică pe căpeteniile lor

atât cele politicești, cât și cele bisericeşti?
Să alegem

din căpeteniile noastre pe aceia cari pot să fie buni, și

aceia să fie ai noștri. Să vină deci în grabă teți acei
cari au arme, cu arme,
cu lănci.“

cari nu, cu furci de fier sau

Cu toate acestea mai adaogă:

«Să știți că nimeni

dintre noi nu e slobod să se atingă măcar de un grăunte, de binele sau de casa vreunui negustor, orășan

sau țăran, sau de al vreunui locuitor, decât numai
binele și averile cele 7ău agonisite ale tiranilor boieri
să se jefuiască, însă ale acelora “ce nu vor urmă
nouă,

precum

suntem

făgăduiţi,

se iee pentru folosul de obşte»).

numai

ale celora să

In această proclamaţiune sânt mai multe puncte
de semnalat, după cum ne arată d-nul Xenopol:
1. Că Tudor Vladimirescu sfătuește pe popor să
respecte averea celor mici și să nu atenteze decât Ia

proprietatea boerilor, fie greci sau români ;

2. Că el se înțelese cu o parte dintre boeri, adică
cu acei ai partidului naţional, pe care îi fereşte de jefuirea bandelor sale ;

3. Că a trebuit să se înțeleagă chiar prealabil cu
acești boeri ai Partidului Naţional și că numai după
îndrumarea lor, fără îndoială, a răsculat pe țărani,
1) Vezi Xenopol,

Ibidem, p. 48,
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Cu toate acestea el ţine să fie absolut independent în
acţiunea

sa și nu

admite

ca boerii să-i poruncească,

dar ei să-i deă concursul lor, dacă vor să fie cruțaţi
de excesele maselor.
Printre boerii, cari se uniră cu el, putem cită pe
Grigore Băleanu, Episcopul Ilarion, Filipescu Vulpe,
Scarlat Grădișteanu, Niculae Văcărescu, Scarlat Câmp:-

neanu, Mihăiţă și Grigore Filipescu, Ştetan Bălăceanu,
Mitropolitul Dionisie Lupu și alți boeri mari și mici
din cele trei clase.
Cu toate măsurile restrictive luate, proclamația lui
Tudor Vladimirescu deveni un pericol pentru toți boerii,

fără deosebire, căci se grupară în jurul lui tot felul de
elemente primejdioase societații — condamnații și puș-

căriaşii scăpați, chiar și hoţii şi haiducii—cari priveau
orice avere ca rău agonisită, şi deci se apucară de jefuit
fără milă, tără

a se întrebă

dacă este vorba de bunuri

aparținând, da sau nu, boerilor legaţi de șef. lată cum
această revoluţie, cu toate că a fost sugerată de Par-

tidul Naţional, are mai mult un caracter social și agrar
decât politic.
Aceasta se explică întrun mod foarte natural prin
faptul că șeful mișcării, un țăran parvenit, întrupă
durerile și revendicările seculare ale unei mase poporane îndelungat asuprită.
Intr'o jalbă adresată lui Dervis

Pașa

dela

Vidin,

Tudor Vladimirescu deslușește lucrurile astfel:
«Domnii

ţării, dimpreună

cu boerii greci și români,

unindu-se cu toţii, ne-au prădat și ne-au despoiat, încât am rămas numai cu sufletele, rugămu-ne ca să se
trimeată un om credincios care să vază nevoile ce le

tragem de către acești lupi nemilostivi, și să fie știut
că ridicarea noastră nu este pentru altcevă nici întrun
chip, decât numai

dreptăţile

asupra

noastre.»1)

1) Xenopol, Ibidem, p. 30.

boierilor cari ne-au mâncat
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Ar fi ușor a îngrămădi citaţiuni, dar faptele vorbesc
destul de tare. Tudor Vladimirescu însuși se vede nevoit să înfrâneze devastările și jefuirile pandurilor săi.

Când sosi la București (Capitala eră tocmai atunci
amenințată de un atac al bandelor grecești, subt conducerea principelui Ipsilante), cea mai mare parte din
locuitori fugiră, mai cu seamă acei boeri cari nu erau
legaţi prin jurământ secret de Tudor Vladimirescu, și
aceștia erau : Spătarul Brâncoveanu, Banul Văcărescu,
logofătul Ștefan Belu, vistiernicul Ion Manu, și alții.

Cei

cari

nu fugiră,

împreună

cu

câţiva

greci

cari

se uniseră cu boerii indigeni, rămaseră în capitală în
număr de 56 pentru a primi pe Tudor Vladimirescu.
Ei au tratat cu el cu scopul de-a transformă revoluțiunea în favoarea lor.
Este neîndoelnic că Tudor

Vladimirescu nu mai ştiă

bine încotro s'apuce. Mișcarea nu o mai conducea el,
ci 'massa

poporului. Primit de către boerii naționaliști,

cari îl convinseră ușor, se hotări să constituiască un
fel de ligă, cu boerii și poporul, împotriva numai a
boerilor fanarioți. Printr'o proclamaţie, el pofti pe
tovarășii lui să se unească în contra uzurpătorilor

comuni din

Fanar.

consimt

recunoască

să

Subt

această
legimitatea

condiţiune, boerii
revoluțiunii

lui

Tudor Vladimirescu și bunele sale gânduri de a-și servi
patria. EI însuși dându-și seama de ce-ar puteă face,
sfătui pe pandurii săi să spună turcilor cari veniseră,

să facă o anchetă, că s'au răsculat ca să gonească
grecii din țară și să descarce poporul de feluritele și
grelele impozite, ceeace intră în vederea unora și altora.

Reese deci, din ceeace am expus—așă închee d-nul
Xenopol — „că mișcarea

lui Tudor Vladimirescu, înce-

pută întâiu pe tărâmul social și cu caracter anarhic, se
întoarse pe acel politic și național prin amestecul boierilor în ea.“
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Nu e mai puţin adevărat că această schimbare de front

și de direcţie a pricinuit moartea lui Tudor Vladimirescu. Tovarășii săi, văzându-se părăsiți și crezându-se
trădaţi, se întoarseră împotriva lui și o mână de greci
reușiră să-l ridice din propriul său lagăr și să-l omoare.

Concluzie : revoluțiunea contra grecilor a plecat de
la partidul naţional al boerilor ; țăranii din Moldova
subt îndemnul Spătarului Sturza, ca acei din Muntenia
de subt conducerea lui Tudor

Vladimirescu, au servit,

unii mai puțin, ceilalți mai mult, interesele şi vederile

boerilor cari vroiau să restabilească regimul principilor indigeni. Faptul că au ajuns la această țintă politică
și patriotică, dovedește puterea partidului național. Născut din nevoi politice, reprezentate de o singură clasă
întrun mod conştient, acest partid s'ar fi ocupat încă
mai departe numai și numai de chestiunile politice de

cari eră legat, fără însă să se îngrijească de evoluiunea socială și economică care priveă și poporul.
A trebuit să se producă alte curente, venite de departe,
ca să despartă acest partid naţional în două tabere: ve-

chiul partid naţionalist, legat de tradiţii, și partidul cel

nou, îndrumat
rescu a arătat
Consecința
1822 în, că

spre progrese și reforme. Tudor Viadiminevoiau nei revoluții, dar fără s'o realizeze.
imediată a acestor tulburări dela 1821—
principatele căpătară din nou posibilitatea

de a alege principi indigeni.
Boerii însă continuară cu intrigile lor. Cei doi dom-

nitori noi, Grigore Ghica în Muntenia și Ion Sturza în
Moldova, fură confirmaţi de către Turcia, fără concursul
Rusiei. Ei aveau deci în contra lor pe toți boerii cari emigraseră și cari erau partizanii Rusiei.
Consecințele

acestor neînțelegeri

sânt de prevăzut.

Când armatele ţarului ocupară principatele, la 1828,
Grigore Ghica și Ion Sturza căzură în disgrație și
influența rusească deveni atotputernică,

GH.
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INFLUENȚA REVOLUȚIEI FRANCEZE.—ORIGINA IDEILOR
LIBERALE.)
Am

văzut înjghebându-se

un

partid naţional între

boeri, cari s'au unit spre a restabili regimul principilor
indigeni,

spre

a

cumpăni

amestecările

suzeranității

turcești și protecțiunii rusești, în virtutea unui naționalism de clasă, strâmt şi egoist, ca să zicem așă, dar care
supus altor înrâuriri, venite din străinătate, va produce

o epurație și o cisiune în partidul naţional al boerilor,
care sa va ramifică în două grupe:

conservatorii, legaţi

de tradiţiile vechi boerești, și /zfera/zz, propagatorii
ideilor noi primite din Occident,
Lucru ciudat, tocmai turcilor li se datorește influența
franceză infiltrată puţin câte puţin în spiritul și sufletul
românilor. Și iată cum : Turcii, prin lenevia intelectuală
și disprețul fanatic de tot ce vine de la gheauri, neglija-

seră cu totul cultura și învăţătura limbilor europene. Câtă
vreme stindardele profetului Mahomet înspăimântau
Europa, fâlfâind până subt zidurile Vienei, turcii nu
avuseseră nevoe de aceste limbi ca să fie înțeleși ; ei
se impuneau și porunceau prin sabie. Insă după ce,
ajunși la culmea puterii lor, începură să se coboare, fură

siliți a adăogă

și negocieri diplomatice la armele lor

slăbite.
1) Acest capitol este luat aproape textual după cartea d-lui Xenopol:
Les Roumaius (Histoire, €tat maltriel et înteliectuel) cap. IV, şi o parte
după Frâd, Dam6 : Histoire de la Roumanie Contemporaine, cap. VII.
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Limbile diplomatice erau la început italiana și mai
târziu, după Ludovic XIV,
când

aceste limbi,

franceza. Turcii,

necunos-

recurseră, îndată ce avură

nevoe de

ele, la supușii lor greci, îmbuibaţi

de cultura franceză,

şi pe cari îi angajară în posturile însemnate de interpreţi. Cel dintâi dintre ei, numit marele dragoman,
ajunse în curând să fie ministrul cel mai autorizat al

guvernului otoman.

Marile familii grecești din Cons-

tantinopol, locuind

mai cu seamă în Fanar, concurară

„toate spre a obține acest post atât de însemnat și de
bănos.
Ca

să ajungă acolo se luau la întrecere, în studiul și

exercițiul

limbei

franceze. Astfel orice familie fana-

riotă, care se respectă, aduceă cu cheltueli mari secretari
și perceptori francezi cari învățau pe copii să întrebuințeze cu ușurință limba diplomatică a timpului.
Așadar aproape toți dragomanii mari erau răsplătiți
de serviciile lor diplimatice (făceau și altele, mai puţin
onorabile, prin intrigile lor), dându-li-se un tron în Principatele Române. Gospodarii greci, numiţi la lași sau la
București, aduceau cu ei obiceiurile și personalul
lor

francez, dând astfel un exemplu pe care boerii români
se grăbeau să-l

imiteze

ca să fie la acelaș

nivei cu

stăpânii țării. In telul acesta influența franceză fi
introdusă și înfiptă în țările române, în care a progresat până în zilele noastre. Faptul acesta, pe lângă
atâtea rele, este poate singurul serviciu serios ȘI durabil

pe care l-au făcut fanarioții Principatelor dunărene.
Graţie înrudirii de rasă, limba franceză deveni în
scurt timo limbajul saloanelor și înaltei societăți, atât
la Iași cât și la București. Transilvănenii au fost fără
îndoială cei dintâi cari sau mândrit de origina latină
a românilor, însă nu s'au adăpat Ia civilizaţia franceză,
astfel că chiar astăzi nu găsim decât foarte rar tran-

silvăneni cari ştiu franțuzește,

pe când în România
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nu există un om cult care să n'o cunoască. Și această,
datează de un veac și jumătate. Astfel în 1761 Gri-gore Calimache are ca secretar un anumit Nagny,
Grigore Ghica un anume De la Roche, pe care îl găsim.
mai târziu în serviciul princepelui Caragia, pe lângă
Tissandier, ca al doilea secretar. Ca să cităm și alţii,
menţionăm pe Martinot, adus de către Calimache ca.
profesor ge matematică și mai târziu întrebuințat ca.
secretar de către Al. Ipsilante. Subt Constantin Ipsilante,

un aventurier francez 1) care-și dădeă numele de Gaspari, conte

de Belleval, fu la început secretarul pat-

ticular al Domnitoruiui și deveni mai târziu ministrul
afacerilor străine. Afară de aceste personagii mai mult
sau mai puţin oficiale găsim un mare număr de preceptori și de profesori: Cl&maron, Beaupoil-de-SainteAulaire, Jacques Ledaulx, frații Trecourt, Lauranșou,
F. Colson, Recordan, Mandeville și alţii.

Societatea nu se mulțumește de avorbi franțuzește
numai, dar citește şi autori francezi. Operele lui Voltaire sânt în toate mâinile. Patriarhul de la Constantinopol se alarmează de această pasiune nesănătoasă
pentru patriarhul de la Ferney. Un consul austriac, Rai-

cevitch, constată la sfârșitul secolului al XVIII-lea că.
chiar nevestele boerilor se silesc să vorbească franțuzeşte.
Un jurnal din Paris, Ze Spectateur du Nord, din

luna Decemvrie 1801, ne povestește că curtea dela,
Bucureşti se distră cu jocuri de spirit în franțuzește.
Și gospodarul însuși, Mihail Șuţu, crescut de un francez, amic al francezilor, vorbind

limba lor tot așă de

bine ca ei, înconjurat de demnitarii compuși pe jumătate din emigraţi francezi, din cari îşi făcuse societatea
intimă, dă pildă de reflecții și morală chiar în petrecerile cele mai copilărești. Tot pentru acest prinţ Cons1) După

Dame;

după

d. Xenopol, ar fi fost italian.
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tantin

Stamati,

agent al republicei franceze

în Bucu-

Franţa, un exemplar al marei enciclopedii.
Ipsilante aduse un alt exemplar în țară.

Principele

rești, cere lui Le Brun, ministrul afacerilor străine din
In 1804 Wilkinson,

consulul Angliei la Bucureşti,

spune că jurnalele franceze pătrunseră în ţările românești și că jurnalul clerical și anti- -revoluţionar, Ze Courviey de Londres, redactat de abatele Calonne, eră foarte

răspândit în București.

Dar boerii nu se mulțumeau să deă o cultură franzeză copiilor lor prin preceptorii și profesorii veniţi
din Franţa ; din primii ani ai secolului al XIX- lea, ei

obișnuiză să trimeată pe fii lor în Franţa, pentru studii.
In 1803 gasim un tânăr boer moldovean, Gheorghe
Bogdan, făcându-și studiile de drept la Paris ; tot la

aceeași epocă aflăm

acolo pe Barbu

Catargi

din Mun-

tenia și pe fraţii Rosnovanu din Moldova. Intre 1817

şi 1829 putem cită încă pe G. D. Bibescu, Barbu Știrbey, C. Cantacuzino, C. Filipescu, Al, Lenș, M. Mar-

geala, Băleanu, Vlădoianu, Brăiloiu și Dimitrie Golescu.
Astfel, relațiunile cu Franţa devenind din ce în ce mai

îrecuente, se produse în scurt timp o infiltrare a ideilor
franceze, care nu rămase în marginile sferei intelectuale, dar găsi repercuțiune și în viața politică și socială. Această atmosferă, cu totul îmbuibată de principii revoluţionare, determină prima mișcare spre libar
tate și egalitate, sfioasă la început dar ce merse crescînd,

V

IDEILE REVOLUȚIONARE. — MIȘCAREA
INRÂURIREA SA.—NAȚIONALISMUL

ETERISTĂ ŞI
INDIGEN.

* In studiul acesta despre înrâurirea ideilor franceze:
sânt de luat în considerație două curente: unul por-

nind dela greci, iar altul dela francezii imigrați și
de-

la românii franțuziţi.

Să arătăm întâi ceiace grecii, pe cari i-am cunoscut
ca apăsătorii principatelor, au făcut fără să vreă pentru:

răspândirea în România a principiilor zise nemuritoare
dela 1789.
|

S'au găsit, în toate epocile și la toate popoarele, oa-.
meni generoși, cari împinși de sentimentul dreptăţii
s'au ridicat împotriva nelegiuirilor sociale, dar ale căror

protestări și chiar revolte izolate au rămas fără rezultate durabile.
Nu se întâmplă așă când raţiunea dictează Și când

o mişcare are ca resort principii şi idei clar concepute.

Acest fenomen s'a ivit în România pe la sfârșitul se-colului al XVIII-lea

lului al XIX-lea.
De mult ideile

și s'a accentuat

filozofilor francezi

în cursul seco-

din

secolul

al

XVIII lea și principiile revoluţiunii franceze au căpătat

adepți numeroși, cari vedeau în ele salvarea naţionali-tății și independenţei lor, Un ideal politic și patriotic,
dar cu totul altu! decât acela de-a se îmbogăţi Ia curtea.
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gospodarilor români, însuflețește chiar pe grecii stabiliți sau trimiși în Principate.
Bucureștii și Iașii devin două focare ale renașterii
elenice. Sufletul acestei mișcări fu un cuţoviah grecizat, Riga Veleștinliul, originar dela Pind, din satul Veleștin din Tesalia, lângă Volo, din acea provincie care

se numeşte chiar a doua Valahie,
Riga alese, ca centru de acţiune și de propagandă,
Muntenia, fiindcă acolo eră țara cea mai apropiată unde
grecii puteau să respire mai liber.

El ar fi venit în ţară la 1787, după ce fusese secretarul lui Ipsilante la Constantinopol, fi angajat în
aceeași calitate de către boerul Brâncoveanu și pe urmă
ce către principele Mavrogheni. Se
suficiente, zice d-nul Xenopol, că ar
o întrevedere cu Napoleon I. Cum
sigur, adică că Riga a fost iniţiatorul
nice dela 1821. In 1797 el publică,

spune, tără probe
fi avut la Veneţia
o fi, un lucru e
revoluţiunii elela tipografia lui

Frantz Miiller dela Viena, marea hartă a Greciei prin
care vreă să arate compatrioţilor săi şi străinătății
ce eră și ce trebuiă să fie întinderea poporului elenic.
Afară de asta el dă la tipar, la laşi, la 1814, o culegere de cântece patriotice printre cari se găseşte un
tel de Marsilieză grecească, care începe astfel :
Sculaţi fii ai elenilor
Timpul gloriei a sosit.

Se găsește de asemenea în această culegere un apel

către poporul grec, un fel de «Deşteaptă-te Române» :
Iubiţii mei compatrioți
Până când vom fi noi toți
Sclavii crunţilor osmani
Ai Eladei cruzi tirani? ?)

Intreaga carte nu se compune decât din strigăte de
alarmă

de acest fel.

1) Xenopol,

Ibidim, p. 62.
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Autorul întreţineă relaţiuni personale cu mai mulți
francezi

cunoscuţi

ca jacobini înfocaţi, de ex. : Emile

Gaudin, secretar al legaţiunei franceze la Constantinopol, Marie Descorches, primul ambasador pe lângă
Poartă subt teroare, Hortolan, comersant francez în
București, alt jacobin convins.
Tot Riga înființase prima asociaţiune de propagandă

revoluționară în favoarea Greciei, subt denumirea de
Etera
Amicilor, din care făceau. parte nu numai
greci dar și bulgari, albanezi, români şi chiar vestitul
pașă revoluționar Pasvantoglu.

Siârşitul acestui patriot fi acela al unui martir
al libertăţii. Trecând prin Triest cu niște proclamațiuni destinate creștinilor din Imperiul Otoman, el fă
prins de către guvernatorul austriac şi predat turcilor
cari îl condamnară, împreună cu trei sau patru tova-

răși de-ai săi, la spânzurătoare. Când îi veni rândul,
voinic cum eră, el trânti pe călău la pământ și se
apără cu atâta energie încât trebui să-l împuște. Innainte de a-și dă sufletul, ar fi pronunțat

aceste cu-

vinte profetice: «Aşă mor giganții ; ce-am semănat eu
alții vor culege».
La Atena i sa ridicat o statue în faţa universităţii,
unde se găsește de asemenea statuia unui alt erou al
revoluțiunii

greceşti, patriarhul Grigore.

mân, d-nul

Averof din

Tot un aro-

Cairo, un patriot tot atât de

bogat ca și generos, a luat pe seama lui cheltuielile
pentru ridicarea acestor două monumente. Să reamintim, cu acest prilej, darul de treizeci de milioane, ce
l-a făcut flotei grecești în ultimul războiu balcanic
contra turcilor,

Uneltirile lui Riga avură mai întâi ca efect să provoace, în 1795, subt conducerea

lui Mavrocordat, o revoltă
împotriva turcilor.

secretă a domnitoru-

a grecilor

din Principate
-
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Tot în vremea aceea, Hangherliu descoperă la Bucureşti că un anume Turnavitul, grec devenit supus iran-

cez, eră în corespondență cu niște redactori de manifeste revoluționare dela Viena și că apără interesele
Republicei Franceze întrun timp când aceea nu aveă
încă reprezentanţi în Principate,
„În tot timpul acestei perioade grecii, cari își făcuseră studiile la Paris și se întorseseră în Principate, se

dădeau

mai mult

sau

mai

puţin drept agenți oficiali

ai guvernului francez și împrăștiau

ideile franceze în

Jurul lor, astfelcă Kreuchely a putut să zică cu drept
cuvânt: „Grecii, şi prin ei valahii, începură să vor-

bească politică în epoca revoluțiunii franceze“. !)
Să urmăm acum curentul ideilor revoluţionare printre
românii de baştină și să examinăm ce rezultate po-

litice a adus acest curent. Dacă n'a avut efecte tot
așă de imediate ca în Grecia, unde a condus deodată

la independență, el va ajunge totuși mai încet la
aceeași ţintă.
Să dovedim înainte de toate că sântem în fața unor
fermente aruncate în depărtare de vulcanul revoluţiei
iranceze. Probă despre aceasta ni se dă chiar de către
boerii înșiși cari o afirmă și o recunosc. Și iată în ce
împrejurare : în 1804 apăru un pamflet anonim care
plecă de sigur dela clasa micilor boeri. Cei mari, în-

grijorați de aceasta, cerură o întrunire a Divanului
care emise o deciziune amănunţit motivată prin care

cereau

principelui

să ia măsurile cele mai severe pen-

tru a descoperi și a pedepsi pe autorul și complicele
acestei satire și de-a aduce măsurile luate la cunoștința
Inaltei Porţi. Marii boeri își dădură instinctiv seama că
acest pamflet eră primul asalt contra cetăţii privilegiilor

lor și veștejiră această

scriere

„din

PN
1) Citat de a. Xenogo),

Ibidevi, p. 85, în notă,

cauza

lipsei sale
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bestiale de sentiment care îndrăzneşte
patria cu spiritul revoluționar francez.i)

să amenințe

Tocmai acelaș spirit novator apare 18 ani mai târziu
mai clar și mai deslușit, într'un proect de constituție
dela 1822, la care trebue să ne oprim spre a notă
punctele principale.
Această schiță de constituție însemnează o dată importantă în istoria politicei interne a poporului român.
Atunci apare pentru prima oară în spiritul public ten-

dinţa liberală temută și batjocorită de către cadrele vechi.
Partizanii libertăţii și egalităţii, după ideile franceze, erau
porecliți zovafori, carbonari şi bonjurişii sau parve-

niţi, pe cari românii îi zefleriseau subt denumirea de
czocoi, pe când boerii reacţionari, cari respingeau proectul de consituție, se mândreau cu titlul de cozservazors,
titlu care li s'a dat pentru prima oară într'o scrisoare
dela 1 Februarie 1823. Această scrisoare, a boerului
Mihail Sturza, viitorul gospodar al Moldovei, adresată
de către consilierul rus Minciaky, constitue, ca să
zicem așă, şi actul de naștere al partidului conservator în România.?)
Treptat, treptat ideile liberale, pătrunzând de sus în
jos prin toate clasele societăţii, atrag spre ele adepți
noi, din ce în ce mai numeroși, cari în sfârșit vor răsturnă edificiul de privilegii și de nedreptăți pe cari
veacurile le clădiseră pe pământul țărilor românești.
Intr'adevăr, găsim pentru prima oară în zisul proect
de constituție pentru Moldova, propus la 1822 principelui Ion Alex. Sturza de către boerii din clasa inferioară, o aplicare a principiilor proclamate de către
revoluţiunea franceză.
lată ce scrie Mihail Sturza, în ziua de 16 Noemvrie

a anului

1823 consilierului de stat rus Minciaky, în

1) Vezi Xenopol

2)

»

»

Les Roumains,

»

»

ete

p. 12.

ete. p. 72.
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ce privește pe Ion Sturza, atunci principe al Moldovei :
„A

dat, în ultimul timp,

torizează pe
asupra

o ordonanță

răsvrătitori

constituției

să

se

pe care au

prin care au-

adune și
redactat-o

să voteze
anul

trecut

în șaptezeci și șase de articole. Copia acestui act atentator este consemnată în arhivele consulatului general

din lași“. 1) Este vorba de consulatul general rus unde
de fapt d-nul Xenopola

avut norocul de a descoperi

zisa constituție, a cărei publicaţie o datorim d-sale.
lată în rezumat ce găsim în această constituţie.

Ea stabilește, înainte de toate, supunerea tuturor în faţa
legilor, chiar a principelui, care până atunci eră ex
degibus solutus. Ea consacră un fel de reprezentațiune
națională subt forma unui consiliu general, jucând rolul însemnat și necunoscut până atunci de a-și im-

pune voințele sale domnitorului. Vechiul Divan n'aveă
decât voce consultativă și principele domneă după pla-

cul său. Consiliul cel nou însă dictează și impune legea
și domnitorului. Afară de aceste două principii fundamentale ale constituţionalismului, adică supunerea prin-

cipelui în fața legilor şi reprezentațiunea naţională, sin-

gura competentă în materie de legislaţie, constituțiunea moldavă dela 1822 consacră încă alte principii,

până atunci necunoscute în provinciile române :

1) Respectarea proprietăţii, limitată totuși prin drep-

tul de expropriere din cauza utilității publice ; 2) Respectarea personalității și libertății individuale, prevăzând
pedepse pentru orice fel de violare de femee sau de domiciliu, oricine ar fi vinovatul; 3) Libertatea muncii

și comerțului;

4) Garanţia onoarei, mai cu seamă faţă

de brutalitățile organelor administrative ; 5) Egalitatea

în faţa legii, la care se adaogă accesibilitatea funcțiu-

nilor, acordate
1) Xenopol,

fără deosebire

Ibidem, p. 81, în notă,

de rang celui mai

me-
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ritos ; 6. Promulgarea legilor înainte de a fi puse în
vigoare.
Afară de acestea zisul proiect de constituţie conţine
și dispozițiuni diverse cu un caracter special: asupra
naturalizării ; asupra inviolabilităţii capului de stat;
asupra interzicerii străinilor de a cumpără imobile ruvale și chiar urbane ; asupra funcţionării justiţiei ; asupra organizaţiunii financiare ; asupra menținerei ordinei publice ; asupra raporturilor între proprietari și țărani ; asupra interzicerii făcută jidanilor de a luă moşii în arendă și de-a ține cârciumi. EI fixează scutirile
de impozite ; el prevede secularizarea mănăstirilor,
înfințarea de școli românești, delimitarea exactă a

moşiilor,

o legiferare spre a regulă situațiunea țiga-

nilor și dreptul de-a petiționă la Inalta Poartă.

Cu toate că este destul de liberală, această constituţie
consacră încă câteva privilegii vechi. Consiliul general, adică reprezentațiunea națională, nu este compus
decât din boeri, afară de cei trei membri ai clerului
“cari fac de drept parte din el și cari ar puteă să fie

de origină țărănească ; eră însă recrutat

astfel

încât

boerii cei mici să fie în majoritate. Egalitară în felul
ei, această constituție nu aplică principiile egalitarismului decât nobilimii, ocupându-se de almintrelea
foarte puţin sau de loc, de binele public și de drepturile poporului. Cu toate acestea ea înseamnă un progres.
Acest proect de constituție odată cunoscut, fu atacat întrun mod violent de boerii din clasa întâia, re-

fugiaţi în cea mai mare parte la Cernăuţi și cari simțeau că precumpănirea lor le scapă. Cel mai neîmpăcat
adversar eră Mihail Sturza, fiul logofătului Grigore
Sturza, un om cult, energic și de o activitate atât de
îndrăcită încât spuneă „că se simte murind când se

vede că trăește în nelucrare“.!)
1) Vezi Xenopol, Ibidem, p. 90.
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Sinceră sau nu, obiecțiuinea ce o făceă el nu con-

ține decât teza generală a tuturor conse
rvatorilor :
«Orice schimbare făcută în principiile unei
ocârmuiri
este privită ca o înoire, și orice prefacere
a acestor

principii răstoarnă mai totdeauna așezămintele
consfințite prin legitimitate și cărora succesiunea
veacurilor
le-a întipărit un caracter neschimbător. Așezăminte
le.
cari ocârmuesc Moldova sânt întemeiate pe
autoritatea

ordonanțelor emanate de la guvernul
otoman, cari nu
au fost decât confirmarea vechilor întoc
miri ale Prin-

cipatului. Orice abatere dela acest sistem
primordial
este o înfrângere vădită a cuprinsului tracta
telor şi a
voinței autorităței supreme».1)

Această argumentaţie nu este în fond
decât o prefăcătorie, căci chiar aceia cari se folose
sc de ea, ca

Mihail Sturza, nu se sfiau să ceară, tot
în acelaș moment, inovațiuni mult mai subversive. Aceșt
i emigrați

n'au adresat oare Porții o jalbă prin

tituirea

care ei cer des-

principelui Ion Sturza și înlocuirea lui
prin-

trun guvern

provizor,

format

prezidați de un boer mare, ceea
mai gravă a convențiunilor și
mele citate mai sus? Pentru
acuzau pe domnitor de fraude

de un comitet de boeri.

ce eră o violare mult
tradiţiilor decât refora întări cererea lor ei
şi de furturi, prin care

s'ar fi îmbogăţit în paguba Principatului,
ceeace eră,
cel puţin foarte exagerat, de oarece el
a părăsit puterea tot așă de sărac după cum venise
. Adevăratul

motiv eră că Ion Sturza împărtășeă ideile noii
constituţii și- era chiar dispus s'o introducă.
Adversarii

înșiși o mărturisesc printr'o declarație
a lui Mihail
Sturza spunând: „Că clauzele de căpet
enie ale aces„tor dispozițiuni răuvoitoare este
tendința spiritelor la
principiul de egal/a7e care se hrăne
ște prin înaintările
nemeritate în ranguri. Indivizii cari
compun această.
aa

NI

1) Vezi Xenopol, Ibidem, p. 90.
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clasă au fost scoși din starea lor întunecoasă
prin
înaintări câștigate pe bani. Nu se poate privi încăpă
țânarea novatorilor, ca gospodarul să întărească constituția pe care au redactat-o, decât ca o îndrumare
la un proiect care tinde a slăbi coardele puterei legiuite și a preschimbă ocârmuirea Principatului întrun
7egim reprezentativ. Această Constituţie este întocmită pe principii răsturnătoare și în deobște reprobate ; dispoziţiile sale nu se pot împăcă cu liniștea
rincipatului și cu buna stare a locuitorilor săi ; ea

răstoarnă vechile așezăminte şi sfarmă astfel mănun-

chiul binefacerilor create prin o Jumătate de veac de
salutară protecţie. Iată urmările înălțărilor, prin cari

persoane de condiţia cea mai întunecată au fost ridi-

cate le cele întâi vrednicii ale ţării“. 1)

Puțin mai departe jalba adresată sultanuiui accen-

tuează mai clar încă supărarea boerilor, geloși de
rangul și privilegiile lor amenințate : „Domnul a făcut

chiar

aplicarea

practică a acestui

act,

încuviințând

parveniţilor să voteze, în puterea dreptului de nobleţă pe care le hărăzeă, în toate afacerile Principatului, și a fotări toate întrebările Prin majoritatea glasurilor asupra vechilor nobili ai Moldovei.
Ceeace boerii nu puteau mistui era că „un Sim=
plu şatrar să aibă acelaşi glas ca un logofăt mare“, 2

Asistăm aci la prima luptă între conservatori şi li-

eraki.

„Principiile

boerilor

mari

erau

calificațe

de

fruntașul lor apărător, vornicul

M. Sturza, de grzp-

cipuile

emigraţi;

conservatoare ale verilor

cările de reformă erau hulite ca apucăturile

iar încer-

70va7o-

rilor (nu se întrebuință încă terminul de liberal) sau,
cu rostiri mai puţin măgulitoare: ale parveniţilor,

carbonarilor sau ciocoilor.“ 3)
1)

Vezi

Xenopol, Ibidem, p. 92-93,

2)

»

»

»

p.

9%.

3)

>

»

2

p.

4.

|
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Pentru a nu pierde privilegiile lor boerii recurg la:
intervenții pe lângă Turcia, Rusia și Austria. Pe lângă:

Turcia și Rusia, din cauză că soarta Moldovei atârnă
de ele ; pe lângă Austria, din cauză că boerii emigrați găsiseră un adăpost în Monarhia Habsburgică.
Ei se gândeau chiar, în caz de ocupaţiune rusă, să
intervină pe lângă generalul guvernator să revoace
înaintările făcute în boerime.
La această dată, la 1 Februarie 1823, găsim deoparte un partid care zice, după deviza legitimiştilor

francezi : vom
vatori,

menține şi cari se întitulează

consez-.

iar de altă parte un partid de zovazori,

pore-

cliți revoluționari de către adversarii lor. Aceștia reprezintă însă în fond ideile de progres şi de libertate,
și noi salutăm în ei pe primii
mului.
„Aceşti ciocoi, din Moldova,

luptători ai
după

cum

//bezrakzsle ziceau,

nu sau mulțumit să elaboreze și să propună o nouă
constituţie, căreia România îi datorește regenerarea sa.
naţională,

dar combat

abuzurile și privilegiile şi ame-

nință chiar cu revoluţia, ca şi în Franţa,

spre a im-

pune drepturile lor. Ei merg până acolo încât să recunoască nevoia unei dinastii străine.
Un raport consular dela 12 Ianuarie 1824, adresat

lui Chateaubriand, zice că „Moldovenii, chiar care au
ajuns din pivniţă în pod (adică novatorii), spun cu
glaş tare, că ei nu pot să se ocârmuiască singuri și

că le-ar trebui numai decât un stăpân

străin.“ 1)

Ori cum ar fi, mișcarea progresistă a plecat din
sânul acestei boerimi de mâna a doua. Nu puteă să

vină de la burghezime fiindcă politicește nu există.
Cu toate acestea nu se poate negă că mulți din

acești boeri parveniţi fuseseră agenții şi servitorii ma-

rilor boeri, ridicaţi prin favoare sau prin mită la ran1) Vezi Xenopol, 1didem,

p. 99.
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gul de mici boeri, căci pentru a jucă un rol în stat

trebuiă să îmbrace haina boerească. Eră vorba ca
acești boeri mici, taxaţi de „slugi, de oameni fără
căpătâi,

de pretinși nobili ce până

din satele lor,

drojdia

societăţii“

atunci

să

nu ieșiseră

dea

asalt

ce-

tăţii boerilor mari, Divanului, în care numai ei aveau
dreptul la scaun, de la logofăt până la ban.
Lupta aceasta ar fi rămas fără rod dacă partidul
liberal ar fi fost compus numai din boeri mici; însă
câţiva boeri mari, cu idei mai largi, sau asociat cu
cei mici și le-au susţinut ideile. Asttel că după cum
spune d-l Xenopol, „deosebirea partidelor din ţara
noastră, ca în orice altă ţară din lume, s'a făcut pe
baza zeilor, nu pe baza persoanelor, nici a claselor
gin cari făceau parte. Nu toţi boerii erau conservatori, precum iarăși nu toți erau liberali, ci partidul
boerilor liberali luptă cu acela al boerilor conserva-

tori dela conducerea intereselor ţărei. Fiindcă pe atunci
această conducere eră numai în mâinile clasei boerești,
de aceea și diferențiarea partidelor a trebuit să se facă

la început numai în sânul boerimei'“.1)
Lucru ciudat, boerii cei mari cari ştiau toți franțuzește se opun în mare parte ideilor franceze, pe
când boerii cei mici, cari habar n'aveau de limba
franceză, sânt aderenții și propagatorii ideilor revoluţionare—din interes, bine înţeles.
Dealtminterea, mișcarea egalitară găsi deasemenea

aderenți în societate și chiar în cler. Un agent rus din
Chișinău, delegat de către consilierul de stat Daschkoff
la Petersburg,

zice

că a primit o copie

tuție și că na avut timp

s'o

după consti-

traducă; apoi adaugă,

că Meletie, episcop dela Huși, slujind în ziua de Crăciun ar fi introdus o inovaţie, spre marea mirare a
întregii adunări, declarând „că nu trebue să se re1) Vezi Xenopol, Ibidem, p. 101.
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cunoască

nici o nobilime“.)

Probabil

că această ino-

vaţie consistase în a prezentă crucea și

a împărtăși

binecuvântările credincioșilor îngenunchiaţi fără a începe cu boerii, după cum se obișnuiă, probă că principiile de egalitate pătrunseseră până și în biserică.
Ideile reformatoare nu se referă numai la organi-

Zațiunea politică, ele tind și spre a îmbunătăţi soarta
țăranilor,

ridicând

chiar atunci

problema

agrară, Tot

prin corespondența mai sus citată a marelui boer
Vasile Malinescu cu Mitropolitul Veniamin, cunoaștem
starea mizerabilă în care se găseau țăranii. Printre
mijloacele de lecuire el propune, spre a înlătură o

Tăscoală a țăranilor, soluțiunile următoare : să se deă
țăranilor,

în schimbul

muncii lor, nu numai

pămân-

turi îndestulătoare pentru existență, dar și o răsplată
pentru ostenelile lor, o dijmă, sau chiar mai 'mult,
asupra semănăturilor şi secerișului boerilor, căci-aceștia
luau o dijmă chiar din recolta pământului cedat ţăranului ; să sfătuiască pe boeri să nu se îngrijească
numai de câștigul lor, dar să se gândească și'la, binele
obștesc; să cerceteze starea țăranilor români din Bucovina și să vadă dacă n'ar puteă să introducă câteva

îmbunătățiri folositoare dela ei, astăzi străini, dar odinioară supuși Moldovei. El merge până acolo încât
să ceară împroprietărirea țăranilor, Țăranii n'au pământurile lor şi din cauza aceasta nu se îngrijesc de

pământurile altora şi aproape toţi sânt săraci, ne având
nici vite pentru muncă...
noștri ; am

intrat

prin

„Eu

casele

știu ticăloșia
lor,

i-am

văzut

ţăranilor
la iar-

maroace vânzându-și cea imai de pe urmă pereche de
boi. Adevăr arăt, inima fierbând se fărâmă în mine,
încât socoteam de ar fi fost cu putință să cumpăr eu
toate vitele din

iarmaroc

1) Yezi Xenopol,

Ibiden, p. 102.

și să le împart pe la toți cei
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ce nu au, până când nici un gospodar să nu rămână

să nu aibă o pereche de boi şi o vacă“.!)
lată de ce sentimente și gânduri eră însufleţit acest
mare boer și iată prin ce mijloace voiă să înlăture
pericolul unei răscoale a țăranilor împotriva boerilor,
răscoală ce eră privită de cei din urmă ca o molipsire
a ideilor revoluţionare iranceze.

Constituţia dela 1822 trebuiă, după dorinţa acelora
cari au alcătuit-o, să fie pusă în aplicare, iar Ion
Sturza nu fu ales domnitor decât subt condițiunea că
va sancționă reformele propuse de micii boeri. El
aveă cea mai bună intenție ca să se țină de cuvânt,
dar fu împiedecat mai întâi de către Rusia, care-i adu-

sese la cunoștință prin agenții săi că orice schimbare
în ocârmuirea Principatului va fi dezaprobată de către
țar. Pe de altă parte boerii cei mari, atât aceia cari
fugiseră în Bucovina cât și aceia cari se adăpostiseră

în Basarabia, se înţeleseră cu colegii rămași în Moldova 'ca să înmâneze o plângere sultanului împotriva
oricărui proect de inovație

constituțională.

Delegaţiunea aceasta totuși nu ajunse decât până
la Silistra

unde

pașa o opri, fiind prevenit de

Domnitor și partizanii săi. lon
un firman dela Poartă

Sturza

obțin

către

chiar

şi profită de acest prilej spre

a adresă o alocuțiune energică boerilor mari, invitându-i, subt amenințarea

de a-i pedepsi,

domnitorului lor. Nu întârzie de a uză
lui împotriva rebelilor închizând pe unii
pe alții în mănăstiri. In ce privește pe
miţi, cari erau în străinătate refuzând
toarce în țară și de a-i dă titlul de
e! habar

nare

de

ei,

după

cum

ne

să se supună

de autoritatea
și internând
cei nemulțude a se în„Măria Sa“,
arată

un

ra-

port consular al lui Hugot către Chateaubriand dela
15 Noemvrie

1823:

„Domnitorul

1) Vezi Xenopol, Ibidem, p. 104.

Moldovei

declară

58

în fața Divanului sus și tare că prea puțin îi pasă
că boerii emigrați vreau sau nu să se întoarcă în
țară ; că el nare nevoe nici de prezența lor, nici de
sfaturile

lor,

și că nu

va încetă de

a

se înconjură.

cu acei cari în împrejurări critice s'au arătat sprijinitorii tronului și ai guvernului său“.!)
Favorurile și încurajările acordate de către Domnitor boerilor mici n'au fost fără neajunsuri pentru el.
Unii din acești parveniţi îşi închipuiau că totul le
este îngăduit. Unul dintre ei, după ce pierduse un
proces în fața Divanului, se luă la ceartă cu Vornicul de aprozi, cumnatul Domnitorului, care-l pălmui.

Acesta, spre a se răzbună, îmbrânci aşa de tare pe
Vornicul de aprozi încât îl trânti la pământ. Domnitorul fie că vru să deă
că a vrut să placă boerilor
să fie bătut la tălpi. Micii
cu colegul lor și se plânseră

o dovadă de dreptate, fie
mari, porunci ca vinovatul
boeri însă se solidarizară
lui Aip-Aga, comandantul

ienicerilor dela Iași, cari nu părăsiseră încă Moldova
după răscoala grecească. Neprimind
puns după placul lor, ei invadară

torii lor înarmați cu topoare
AipeAga

şi

dela el un răscurtea cu servi-

ciomege,

tu nevoit să vină în ajutorul

astfel

că

Domnitorului

cu soldații săi spre a-l salvă.
Insă incidente de felul acesta sânt fâră însemnătate
pe lângă veșnica amenințare a împăcării Turziei cu
Rusia, certate pe atunci din cauza cruzimilor săvâr-

şite de turci împotriva clerului ortodox dela Constantinopol.

Desigur

că

odată înțelegerea

stabilită

între

aceste puteri, boerii emigraţi, cari erau inamicii Domnitorului, s'ar fi întors în țară. Greutatea ce se opunea.
la

reluarea

relaţiunilor

etă

menţinerea

ocupaţiunei

militare a turcilor în țară după ce se potolise de mult
Ievoluțiunea

grecească.

Ion

Sturza

1) Vezi Xenopol, Ibidem, p. 107, în notă.

ştiă foarte

bine
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că boerii pribegi nu așteptau altcevă de cât plecarea:
trupelor turceşti spre a se înapoia în Principate cu
scopul

de a execută

Domnitor.

proectul lor ca să detroneze pe

Din cauza

aceasta și el

întârziă pe

cât

puteă rechemarea ienicerilor în Turcia, cu toate că ei
găseau într'una pretexte pentru a devastă și jefui pe
locuitori. Turcii de partea lor nu cereau mai mult decât

obișnuita tărăgăneală.

In fine ei consimt

tragă trupele de ocupaţiune,

nu se vor mai întâmplă

să-și

dar subt condițiunea

recă

tulburări.

Actul prin care boerii își iau asupra lor acest angajament există şi astăzi, dar nu se află pe el iscăliturile acelora cari l-au redactat. După conţinut el pleacă
de la boerii cei mici, cari se ubligau a păstră ordinea
cerând însă în schimb „ca Moldova să devie un stat
demn de a figură între celelalte; ca Domnul să fie pe
viață și domnia pe moștenire „la fiul cel mai mare,
sau la o mai apropiată rudă, de partea bărbătească“.
Celelalte condițiuni corespund întocmai cu principiile
şi articolele proectului de constituție ce am analizat.
Pe când boerii cei noi luptau pentru ca să menţină
și să stabilească noul regim constituţional, boerii cei
vechi, cari se opuneau la orice schimbare în ocârmuire,
continuară să protesteze pe lângă Rusia contra inovatorilor revoluționari cerând să li se ia titlurile date pe
nedrept.
Opoziția, pe care o putem numi conservatoare sau
retrogradă, învinse însfârșit căci prin convenția de la

Akerman (1826) relațiunile între Rusia și Turcia se
restabiliră pe baza vechiului hatișerif de la 1802 şi
emigraţii putură astfel să, se reîntoarcă în ţară, reluându-și moșiile,

drepturile și privilegiile lor. Indată

ce mitropolitul Veniamin Costache și înfocatul apărător al principiilor conservatoare Mihail Sturza se întoarseră în ţară, reacţiunea triumfă. Astfel partidul ruso-
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fil era învingător și Ion Sturza, domnitorul fi silit să
capituleze și să acorde boerilor mari chiar mai multe

privilegii decât aveau înainte. Proectul

constituţiei fă

din acest moment îngropat. Totuși el nu rămase literă
moartă, căci principiile pe cari le proclamă fiind întemeiate pe dreptate și rațiune nu întârziară să se
ivească, cu toate tendinţele reacționare ale convențiunei dela Akerman. Această convenţiune deveni chiar

un

isvor

de neînțelegeri

în clasa conducătoare care

începi să simtă tot mai mult apăsarea protectoratului rus. Atunci se ivi dorința ori a unei independenţe
garantată de către puteri, ori cel puţin a unui protectorat mai îndepărtat decât acel al Rusiei totdeauna

gata de a interveni în afacerile ţării.

VI
PARTIDUL

LIBERAL ȘI PARTIDUL CONSERVATOR
MUNTENIA DE LA 1822—1828

IN

A scăpă de dominațiunea greacă, a reluă din mâna
grecilor moșiile mănăstirilor închinate, a înființă un

învățământ naţional
național—acestea

și mai

târziu

erau ideile pe

chiar

cari le

un

teatru

împărtăşeau

toți patrioţii, atât cei din Muntenia cât și cei din Moldova. Numai fanarioții şi câţiva români legaţi de ei
prin interese familiare și materiale,

le respingeau. In

această îndrumare naționalistă din Muntenia se ivește:

un curent liberal asemănator aceluia care s'a format
printre micii boeri din Moldova. Programul pe care
îl urmărește se poate rezumă astfel: să se desființeze
privilegiile politice ; să se impună tuturor locuitorilor
contribuțiunile ; să se desrobească ţiganii Și mai cu
seamă să se îmbunătățească soarta plugarilor. Acest
curent liberal nu coprindeă de cât o parte din aristocrație, pe câţiva boeri cu inimi mai largi Și cu idei:

mai progresiste. El s'a mărit încă prin elemente
crutate din popor

și ajunse prin

treaptă mai înaltă în societate.
Totuși

cultură să ocupe

reo

el nu dă naștere în Muntenia la un partid

liberal aşa de hotărât ca cel din Moldova, lucru ce
ne miră cu atât mai mult cu cât contactul cu Oecidentul, isvorul ideilor liberale și revoluţionare, eră mai
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intens

şi vechiu

dincoace

de Milcov

de cât

dincolo.

Din Muntenia totuși sânt trimeși în străinătate cei
dintâi bursieri. Mitropolitul Dionisie și banul Const.
Bălăceanu trimet la Pisa în Italia și pe urmă la Paris
pe Eufrosin Poteca, Ion Pandele, Const. Moroi și Simion Marcovici, toți fii ai poporului şi prin urmare
mai apți spre a-şi asimilă aspirațiunile poporane. Ei
plecară la 1820 și se reîntoarseră la 1825. Printre
boerii munteni, cari s'au dus pentru studii în străinătate, găsim pe Petru Manega, Gheorghe Bibescu şi

Barbu Știrbey.
Și unii și alții, nobilii și burghezii, aduseră din
Occident o comoară de idei cari nu întârziară să deă
roade.
Tot așă, după cum am
boer generos Malinescu,

soana

lui

Const.

Radovici

găsit în Moldova un mare
găsim aci unul în per-

din

Golești.

El

însă se

deosebește prin faptul că nu manifestează ideile sale
întrun mod ocazional ca Malinescu, ci subt o formă
bine cugetată, într'o expunere amănunţită și o frumoasa limbă românească. E vorba de cartea /psemnare a călătoriei mele făcută în anul 1824, 1825 şi

7826, Buda, 1826, care conţine interesante și instructive comparaţiuni între ceea ce vede autorul în străinătate

și starea înapoiată în care se găsesc Principa-

tele Române.
Cartea aceasta
arătăm,

merită o deosebită

înainte de toate, scopul

atențiune.

pe care-l

Să

urmărește

autorul: „Cum puteam, ochi având, să nu văd; văzând, să nu iau aminte ; luând aminte, să nu aseamăn;
asemănând să nu judec binele și să nu pohtesc a-l
face arătat compatrioţilor mei ?*.
Pe urmă vin observări asupra stării sociale și economice.

Cum

trecu frontiera el observă că „Saşii din

Brașov locuesc în case de zid prin sate; cu câte trei
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și patru odăi cu geamuri pe la ferestre; cu paturi,
lavițe, mese, lăzi, scaune, toate văpsite ; oglinzi, chipuri,

ceasornice,

rânduri

masă cu prisos,

de așternuturi destule

și de

și ori câte vase spre gătirea bucatelor

și întrebuințarea mesei,

şi în veci îmbrăcaţi

curat;

iar sas cu piciorul gol nu se va învrednici nimenea
să vadă“. 1)
Văzând starea bună a ţăranilor din Europa el caută

să-și deă seama care este cauza prosperității de acolo
Şi a mizeriei de aci.
Prima

mân

cauză

este, după

este obligat

părerea lui, că țăranul ro-

să deă mai mulţi

bani de cât

îi

aduce munca lui.
A doua cauză a relei stări a ţăranilor o găsește
“Golescu în faptul „că nici un boer nu-şi vede vreo-

dată țăranii, ci îi văd numai acei ce merg să-i

îm-

plinească:*,
A treia cauză este că dregătoriile fiind luate prin
licitaţie de către aceia cari dădeau mai mult, dădeau
ocazie să stoarcă cât mai bine poporul.
In această scriere de seamă, închee d. Xenopol, se
pune pentru prima oară chestiunea bunei stări a ţăranului în legătură cu chestiunea agrară care va deveni
cea dintâi preocupare a partidului naţional-liberal.
Dela această epocă (1826—1830) ne găsim în fața
a două curente a clasei politice progresiste: unii cari
luptă pentru egalitarismul politic și alţii cari luptă
mai mult pe terenul social și economic pentru solu=

iunea chestiunei agrare. 2)
Ca să eșim din domeniul ideologic
privim

acum

mișcarea

și teoretic

să

politică propriu zisă așă cum

se prezintă în Muntenia. Pe când în Moldova această
mișcare de renaștere eră condusă mai mult de idei,
1) Gitaţiile după d. Xenopol, Ibidem, pag. 120,
2)

»

»

»

»

pâg.

123.
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în Muntenia

ea se învârteă

numai

în jurul

luptelor

sterile de persoane ce se certau pentru coroană.
La începutul revoluţiei eontra grecilor, combinată pe
urmă cu aceea a lui Tudor Vladimirescu, un mare număr
de tamilii boerești din Muntenia fugiră în Transilvania,

întocmai ca și acelea cari au fugit din Moldova în Bucovina și Basarabia în timpul lui loan Sturza. Aceia
cari au plecat din București

erau firește aceia cari nu

se înţeleseseră cu șefii mișcării agrare. Ei declară
Porții întrun act de mulţumire „că fugiseră de frica
Zăvanilor hoți ce năvăliseră cu mari vrăjmășii şi răutăţi asupra țării ca niște fiare sălbatice și înveninate“i, 1)

Cea mai mare parte din acești boieri se întorc în
țară după sfatul caimacanului Const. Negri și mai
târziu la suirea pe tron a lui Grigore Ghica. Dacă nu
S'au

întors

toți,

nu

eră

din

marii boieri din Moldova,

cauză

că

de opunerea

cari ar fi putut în înțelegere

cu

se temeau,

ca

micilor boieri

Domnitorul

să

se

atingă de perogativele lor. Dacă rămân în Transilvania
este numai din cauza stăruinței consulului rus Pini,
după cum o explică Kreuchely, consulul prusiac:
„Boerii ce stau încă la Brașov și la Sibiu au dat să

se înțeleagă că nu se vor

întoarce decât după sfâr-

șitul congresului (dela Verona

1822), şi se presupune

că sânt îndemnați sau cel puţin întăriţi în nesupunerea lor la invitaţiile repetate ale Domnitorului de către
d-nul de Pini, care este cu ei“.2)
Rusia, reținând pe emigraţii români în Transilvania,
căută prin aceasta de a exercită o presiune asupra Porții
care urmă, cu toate că revoluțiunea grecească eră sfârșită, să menţină în Principate trupele de ocupaţiune și
careconiirmasealegerea domnitorilor indigeni, lonSturza
în Moldova și Grigore Ghica în Muntenia, fără a cere
1) Vezi Xenopol, Ibidem, p. 124.
2

»

»

»

p.

125,

în notă,
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aprobarea Rusici. Atunci boerii rămași în Transilvania, într'o jalbă către țar prin care cereau un ajutor
de. 500.000 de ruble, declară că nu pot să coopereze

la jefuirea și la

ruina

completă a unei țări așă de

nenorocită, primind funcţii dela un guvern

uzurpator.

Acești boeri merg așă departe în supunerea lor față de
Rusia, încât cer desăvârșita încorporare a Munteniei
la Imperiul Rusesc, cerere care de altmintrelea fusese
adresată cincizeci de ani în urmă Caterinei Il a Ru-

siei de către toți boerii din Muntenia.
Faptul acesta ne arată nu numai o lipsă incalificabilă de patriotism, ci și o lipsă de prevedere din
partea celor interesați, căci anexarea de către Rusia,
după cum observă Kreuchely într'un raport consular

al său, ar fi luat desigur cu timpul boerilor funcțiunile ce le ocupau și posibilitatea de a se îmbogăți
în dauna poporului ca şi în trecut.
Pentru a explică această ciudată propunere, d-nul
Xenopol adaugă : „Nu e vorba, boerii tăcuseră această
ofertă atât de favorabilă Rusiei sperând că, ademenită

de ea, țarul

va încuviință

ajutorul

de 500.000 de

ruble pe care-l ceruseră prin jalba lor.“
Se înţelege dela sine că acești rusofili, cari
rău văzuţi de turci şi de domnitorul Ghica,

erau
sus-

ținut de partidul turc, au căutat să-i facă cât mai
multe neajunsuri. Toţi pribegii sau înțeles între ei
iar acei din Transilvania

au

plănuit

chiar

uciderea

Domnitorului prin doi panduri cari luaseră parte la
revoluțiunea lui Tudor Vladimirescu. Dar principele
Ghica îi prinse și-i condamnă la moarte.
Boerii rămași în țară cu cei reîntorși din Transilvania

constituiră atunci ceeace s'a numit partidul turc,

în opoziţie cu partidul rus al boerilor emigrați. Partidul turc, numit

de altfel și far/z/dul parriopilor,

eră

mai numeros decât acela al rusofililor şi se mândreă
3
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cu această denumire măgulitoare, subt pretext că emigraţii din partidul rus se dădeau la petreceri intelectuale şi la altele mai ușoare, pe când cei din ţară
erau expuşi la iel de fel de pericole şi neajunsuri.
Ei se plângeau chiar Porții de nepotismul Domnitorului nou ales: Grigore Ghica, într'adevăr, numise
pe primul său fiu, Constantin, ban al Craiovei; pe
al doilea, Gheorghe, mare postelnic; pe fratele său
Alecu Ghica, mare logofăt; pe vărul său Nicolae

Ghica,

cămăraș,

apropiate

sau

fără a mai vorbi de alte rude
mai

îndepărtate,

înzestrate

toate

mai
cu

funcțiuni gras plătite şi de nenumărate pensiuni acordate diferiților protejaţi ai săi.
Boerii nemulțumiți de regimul introdus de către
Domnitorul Ghica aveau întotdeauna pe buze cuvântul de patriot. Filip Lenș nu se sfiește să declare

într'o contestaţie cu un boer al casei domnitoare
„sânt fazrzor înainte de a fi prietenul Domnului“.1)
Insă opunerea

cea adevărată

a boerilor

faptului că Grigore Ghica se gândeă
țărani

de

câteva

impozite

pe

se

datoră

să descarce pe

cari subt altă formă

aveă de gând să le impună boerilor. Este vorba de
darea vinăritului, ce a vrut s'o reintroducă după ce
boerii scăpaseră

de ea în timpul

fanarioților. Domni-

torul aveă negreșit nevoe de acest venit spre a umpleă
un gol de 5.000.000 de lei al tezaurului statului. Acest
mijloc totuși n'ar fi fost decât un expedient momentan ; în orice caz nu eră bazat pe ideia unei repartizări mai egalitare a impozitelor, Cu toate că ideile
“cele noi n'au găsit un teren așă de prielnic în Mun-

tenia ca şi în Moldova,

s'a produs și aci o mișcare

naționalistă îndreptată înainte de toate împotriva evrei-

lor şi mai târziu in contra străinilor în genere. Intr'un
proces

în

care jidanii se plângeau

1) Vezi Xenopol,

I2idem, p. 129,

că au fost bătuţi
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și supăraţi la o serbare a lor, slugerul Costache se
exprimă astfel în rechizitorul lui: „Chiar dacă jidanii nu au fost acei ce au atacat, încă e trebuiau să
se lase a fi bătuți, căci nu au nici un drept să se
apere contra Muntenilor... Noi fazrzozz2 domnim acuma
în țară şi vom ști să ne purtăm astfel ca să scăpăm

de toţi străinii. Scăpaţi de ei, nu vom mai aveă nevoie
de consuli, cari sânt numai niște spioni. Trebue ca
noi singuri să devenim stăpânii țărei“.!)
Dacă lovește în consuli, aceasta se explică prin
faptul că cea mai mare parte dintre jidani, ca şi
astăzi încă, erau supuși austriaci sau germani şi din

cauza asta puternic apăraţi și susținuți de autorităţile
consulare respective.
Modul în care slugerul Costache atacă pe consuli
„ne arată prima protestare împotriva autorităților con-

sulare cari formau state în stat. Totuși jurisdicțiunile
consulare au persistat mai multă vreme și n'au putut
să fie desfiinţate decât după proclamația independenței.

Vom

vedeă mai departe cum

s'a desfășurat

luptă împotriva amestecărei statelor
flictele juridice ale supușilor lor.

această

străine în con-

In ce privește jidanii, ei au năvălit întâi

în

Mol-

„dova şi deacolo unii dintre. ei au căutat să emigreze
în Muntenia și mai cu -seamă în București. Guvernul
din Muntenia se îngriji de această înfiltrare a unui

neam străin și informă pe consulul prusac dela Iaşi
că nu li se va îngădui jidanilor veniţi din Iaşi să se

stabilească în București.
Găsim în cele spuse mai sus, prima protestare
a patriotismului român împotriva străinilor în genere

şi jidanilor îndeosebi. Chestiunea aceasta odată ridicată va dă naștere la multe discuţiuni a căror conclu1) Vezi Xenopol,

Ibidem, p. 131,
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ziune este articolul 7 al Constituţiei și legile referitoare-

la acest articol.

Să revenim la emigraţii dela Brașov. În timpul şe-.

derii lor acolo s'au ocupat

de literatură, de filosofie,

de economie politică și socială subt îndemnul

profe-.

sorilor și preceptorilor ce-i aduseseră cu familiile lor..
Printre aceștia, Claude Coulin pare să fi fost unuf
din cei mai distinși, căci îl vedem recompensat,
la
1844, cu o gratificație de 1000 de galbeni şi cu
o.
pensie viageră egală cu a marilor demnitari ai
statu-

lui.
ceau
țiuni
dejă

Pe
cu
cu
Ion

lângă distracţiile
intrigi la curtea
rudele și amicii
Eliade Rădulescu.

Radovici

din Golești,

lor intelectuale se îndeletnirusească și întrețineau reladela București, unde se află
Graţie iniţiativei lui Const,

se formă

la întoarcerea emigra-

ilor în București, după convențiunea dela Akerm
an,
o societate care îi întruneşte pe toți și care cuprin
deă
pe: Mihalache, Alexandru și Const. Ghica (frații
Domnitorului),

Banii

Grigore

Brâncoveanu,

Grigore

Bă-

leanu, Alex. Filipescu și Vornicul Ștefan Bălăce
anu și
Logofeţii Alexandru Vilara şi Ioan Câmpineanu.!
)
Această mișcare intelectuală n'a lipsit să aibă
o influenţă asupra mişcărei politice care s'a manifestat
mai
mult prin pamflete și satire decât prin proecte
și pro-.
grame bine chibzuite. Insă se simte o
frământare de

idei în spirite și inimi care va duce cu timpul
la re-

zultate practice.
Primul document este o caricatură politică
dela anul
1822, tipărită la Lipsca, care bajocoreşte
indiferența

marilor puteri, față de sângele răspândit
de către turci

subt pretext de a pune

capăt revoluțiunei grecești.

AI doilea document este un pamflet, :care
a fost aruncat în curtea palatului, reprezintând
pe Domnitorul

condus

de

un

covrigar

(Vornicul

1) Vezi Xenopol, Ibidem, p. 134,

Belu),

de un câr-
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ciumar (Filip Lenș), de un țigan (Trăsnea) și de un
ciocoi (căminarul Kiriak).
Al treilea document este un pamflet mai nostim,
care ne vorbeşte de un curier străin călătorind prin
Muntenia. El ajunge la un popas şi cere cai.— N'am,
răspunde pristavul poștei.— Unde sânt? întreabă curierul. —Au plecat cu tătarii Voivodului să ducă cores=
pondenţa politică.—Și eu duc corespondența politică ;
să-mi dai cai numai decât !—Nu ţi-am zis că n'am...

dar... ași puteă să-ți dau epe.—Ce epe? Pristavul poştei
începe să le numească: Profira Ghica, sora şi Sul-

tana Zevcaridi,

Merg

născută

Ghica,

nepoata

Domnului...

bine? întrebă curierul.— Subt surugiul care le

este drag merg foarte bine.—Cine-i surugiul acela ?
— E domnul de Liehmann, secretarul consului austriac

din București.!)
Al patrulea pamflet este mai serios, mai aspru, dar
mai puțin hazliu. El face personalități, lovind direct
în sfetnicii Domnitorului: Filip Lenș, Bălăceanu Şi
alţii, însă nu merge mai departe decât să batjocorească, El însă nu este o protestare ca “aceea a boe-

rilor din Moldova dela 1804, cari amenințau cu o revoluţie ca în Franţa.
Afară

de aceste pamflete

s'a găsit între hârtiile Vă-

căreștilor o cerere de reforme foarte curioasă în care
se accentuiază într'un mod mai deslușit ideile de

regenerare

naţională.

de

Principatelor;

unirea

Se pomenește
de

în această cerere

aducerea

unei

dinastii

străine, însă din Germania de Nord, nici decum din
Austria ; de neatârnarea absolută de Turcia, care ar
fi tost cumpărată cu o sumă oarecare plătită odată

pentru totdeauna în locul tributului datorit anual,
Acest proect stipulează că Domnitorul va adoptă religia țărei și că va jură, împreună cu descendenții săi,
1) Vezi Xenopol,

Ibidem, p. 155.
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să nu recunoască

altă patrie decât Principatele ; că el

și descendenții lui vor fi români și că nu vor părăsi
țara ; că limba oficiala va fi limba română şi că Domnitorul va trebui să apere independența, Constituţia și

biserica ţării.

|

Această scriere caracteristică din punct de vedere poli-

tic, nu conţine însă nimic în ce privește aplicarea ideilor
de libertate și egalitate. Provine desigur dela boeri emi-

grai la Brașov și reîntorși în ţară.
In rezumat se poate spune că în Muntenia se găsesc la câţiva boeri aceleași tendințe spre independență și libertate ca și în Moldova, totuși aceste idei
răslețe nau fost destul de răspândite și adânc înfipte
în inimile lor spre

a dă naștere

unui

partid înaintat

ca şi în Moldova.
Dacă acum aruncăm o privire retrospectivă asupra
celor expuse până aci, vom constată că s'a format

înainte de toate un partid naţional care

s'a bifurcat

în două curente: acela al conservatorilor și acela al novatorilor, la cari mai târziu, se adaugă un curent agrar.

Aproape în acelaș timp apare în amândouă Principatele ideia unirii lor și a înființărei unei dinastii
străine. In fine se ivește o mișcare contra jidanilor
(antisemitismul) şi o mișcare împotriva străinilor în
genere (xenofobia).
Cu
boeri

toate simpatiile, totdeauna interesate, a câtorva
pentru ruși sau austriaci și a “câtorva pentru

turci, ideia națională și visul unirei tuturor românilor într'un singur stat, câștigă din zi în zi mai mulți
adepți.
Perioada ce-am parcurs a ridicat mai multe probleme însemnate din cari două, unirea Principatelor
Și aducerea unei dinastii străine, s'au realizat, pe
când chestiunea agrară și semitică, pe jumătate reZolvate, așteaptă încă o soluțiune mai completă.

VII
NOUL PROTECTORAT RUS SUBT SUZERANITATEA
PORŢII.—REGULAMENTUL ORGANIC. — TENDINŢELE
CONSERVATOARE.

După revoluţiunea lui Tudor Vladimirescu,

Rusia

pare a-și schimbă planurile sale în ce priveşte Principa-

tele. Ea își aduse frontiera până la Prut, după anexarea
Basarabiei ; prin Dobrogea ea se mărgineă cu Turcia.
Fa nu mai aveă nevoe să pună mâna pe Moldova și
Muntenia, pentrucă singura ei dorinţă eră să facă din
Principate

state cari să depindă

de

dânsa, cari ar ga-

rantă frontiera ei dela vest și să-i deschidă un drum
sigur în ziua când ar vreă să trimeată armatele sale
în Balcani sau spre Sava. D-nul de Nesselrode scriă
atunci cu o claritate uimitoare: „Rusia ar fi putut
poate să deă ultima lovitură Monarhiei Otomane. Dar
această monarhie fiind redusă să nu mai existe decât

subt protecțiunea Rusiei, îi conveneă

mai bine pen-

tru interesele sale politice şi comerciale,

combinațiunile

cari ar

fi forțat-o

decât

toate

fie să se întindă

prea mult prin cuceriri, fie să înlocuiască Imperiul Oto-

man cu state cari nar fi întârziat să rivalizeze cu
Rusia—în putere, civilizaţie, industrie și bogăție“.!)
Oricum Rusia eră ferm hotărâtă, la 1828, să ridice
Principatele îmbunătățindu-le starea economică, socială
și administrativă. Țarul încredință această sarcină grea
1) Vezi Frâd. Dam,

Histoire de la Roumas:ie Contemporaine,

p. 12.

2

Generalului Conte Paul Kiseleff, pe care-l numi comandant șef al armatelor de ocupaţiune și guvernor
general al Principatelor Dunărene.

Ochiul Țarului nu s'a înşelat încredințând această
misiune

grea şi însemnată

ca Contele
În timpul

unui

om

așă

de

distins

Kiseleff.
celor cinci ani, cât a fost guvernator,

a

făcut minuni și a știut să-şi câștige toate simpatiile.
A început prin a scăpă ţara de ciumă, organizând un
serviciu sanitar. Deabiă reușește să învingă acest flagel și
isbucneșşte o altă epidemie, holera, pe care o stinse. După
aceasta bântue foametea ; Kiseleff împărțește atunci 10cuitorilor făina de rezervă a armatei de ocupaţiune şi
aduce proviziuni din Rusia. In anul următor, recolta
fiind bogată, el profită de acesi prilej pentru a creă grâ-

nare așă zise ge abondenţă în vederea. unei noi secete.
În acelaș timp caută să deă o oarecare siguranță
țării. In locul jandarmeriei rudimentare pe care o comandă în Muntenia un spătar și în Moldova un hat-

man, cari n'aveau și unul şi altul ca soldă decât dijma
obiectelor luate de hoţi, sistem care favoriza înţelegerea între poliție și răufăcători, el creă un corp special plătit de către stat. Infiinţă pe de altă parte o
companie de grăniceri, ca şi o mică armată compusă

din 5000
— 6000
După

aceasta

de oameni în total.
generalul Kiseleff întreprinde reforma

instituţiilor politice și culturale. Inainte de a sosi în
Principate, rușii, conform convenției dela Akerman, înființaseră, pentru a administră aceste provincii, o co-

misiune la Iași și una la Bucureşti, compuse din boeri
însărcinați cu elaborerea legilor și ordonanţelor noi. El
înființă două comisiuni noi, compusă fiecare din patru
boeri, cari continuară opera începută și cari o termi-

nară la 1830. Totalitatea acestor legi constituește ceia
ce s'a numit Regulamentul Organic. O comisiune, al-

|

|

GENERALUL

KISSELEFF
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cătuită din trei boeri români și dia doi funcţionari ruși,
se întruni la Petersburg subt preşidenţia consilierului
de stat Daschkoftf spre a examină proectul elaborat

de comisiunile

Moldovei

și Munteniei.

Proectul

fi

modificat în unele puncte și apoi transmis Porții spre
a-l confirmă. EI intră în vigoare ca lege în Muntenia
în luna Iulie 1831 și în Moldova la | Januarie 1832.
Afară de dispoziţiunile relative Ia carantină, la grânarele de rezervă, la poliţie şi la armată, Regulamentul Organic prevedeă măsuri de luat spre întrumuseţarea și

asanarea orașelor ca și pentru construirea de drumuri.!)
EI introduse pentru prima oară în Țările Româneşti
o contabilitate ordonată și regulă serviciul pensiunilor,

care fu astfel sustras dela bunul plac al Domnitorului. El
organiză instituţiunile publice și supuse instrucțiunea
publică supravegherii

de comitete speciale.

El

stabili

regulamente pentru farmaciști, pentru moașe, pentru
copii găsiți, creă un corp sanitar, reformă regimul
închisorilor şi înființă registrele stării civile, pe cari
le încredință bisericelor spre a le ţine.

E! reorganiză administrația judiciară introducând
principiul inamovibilităţii magistraților și creă patru instanțe judecătoreşti: judecătorii de sate pentru certuri

între ţărani ; tribunale de prima instanță ; curţi de apel
şi, pentru a se prenunţa în ultimă instanță, Divanul
princiar.
|
Regulamentul Organic introduce ca o inovaţie capitală principiul lucrului judecat, spre a pune termen
desbaterilor judiciare. El prescrie că actele ipotecare,
contractele de căsătorie și actele de vânzare să fie oficial înregistrate.

Regulamentul Organic, dat fiind epoca în care s'a
tăcut și că emană dela două puteri absolute ca Turcia
1) Tot lui Kiseleff i se datorește alinierea pe un plan omogen a ora»
şului şi parcului din Brăila.

T4

Şi Rusia, reprezintă

o constituție destul

de

liberală,

cu toate că d-nul Xenopol și alți istorici ai noștri o
găsesc prea reacționară. Rusia, într'adevăr, n'a tăcut
altcevă decât să pună oarecare ordine în starea lucru-

rilor existente. Găsind în Țările Româneşti o societate
organizată pe oligarhie, ea o lasă să subsiste cu atât
mai mult că această organizaţiune se potriveă cu cea

rusească și îi păreă cea mai bună. E adevărat că în
orice caz turcii n'au făcut niciodată mai bine.
Printre privilegiile menţionate în Regulamentul Organic aflăm deasemenea scutirea boerilor de impozite,
asfel că la noi, ca şi în Franța înainte de revoluţie,
contribuabilii sânt aproape exclusiv numai țăranii.

Înaltele funcțiuni și gradele în armată sânt deasemenea rezervate numai boerilor, însă pe de altă parte
Regulamentul Organic micșorează puterile Domnito-

rului: el nu mai guvernează singur ; o adunare coimpusă din boeri este însărcinată de a-l controlă, de a
votă impozitele și de a participă la elaborarea legilor.
Regulamentul de altmintrelea acordă Domnitorului
dreptul de a prorogă această adunare, dar numai după
un raport fâcut la Inalta Poartă sau la curtea protectoare și aceasta numai în caz de rebeliune și dezordini

grave (Art. 56) ; acest drept de prorogare sau de dizolvare

a adunărilor

legislative există de altmintrelea

în toate constituțiunile cele mai liberale.
In schimb articolul 57 recunoaște acestei adunări
dreptul de a expune plângerile și dorințele țării în
memorii adresate principelui și în caz de nevoe aduse
la cunoștința celor doua curți, arătând mijloacele cele
mai potrivite pentru a îmbunătăți situaţia.
Să nu ne închipuim că Regulamentul Organic a
fost considerat de către Rusia

ca

un

instrument

de

dominaţiune. Ea s'a amestecat în afacerile Principatelor mult mai înainte de existenţa lui.
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în aplicare, Regulamentul Organic a avut cel puţin folosul, prin intrarea lui în vigoare, de a stabili timpde câţiva ani o oarecare regulă și o oarecare stabili-

tate în ocârmuirea Principatelor. Totuși este neîndoelnic că partidul progresist s'a silit și trebuiă să se silească de a-l răsturnă, fiind ultima cetate a feluritelorprivilegii învechite.

VIII.

PARTIDELE IN TIMPUL CONVENȚIEI DE LA
AKERMAN (1826) ŞI IN TIMPUL REGULAMENTULUI
ORGANIC (1828— 1834).
Convenţia dela Akerman n'a făcut decât să confirme stipulațiuni vechi între Poartă și Rusia în privinţa ocârmuirei și administraţiei Principatelor : gospodarii vor fi aleși de către Divan dintre boerii băştinaşi cei mai în vârstă şi cei mai destoinici, cu
consimțimântul Porții; dacă s'ar întâmplă ca Poarta
să _nu poată aproba pe domnitorul ales şi că motivul
acestui refuz s'ar fi găsit întemeiat de către amândouă curţile, boerii vor avea dreptul de-a propune
o altă persoană,
Durata domniei va fi de 7 ani şi gospodarii nu

vor puteă fi destituiți de cât din cauza

unei

crime,

despre care Poarta va informă pe ministrul Rusiei și
numai după ce cazul va fi fost anchetat de către amândouă părțile și vinovăția dovedită, gospodarul va puteă

fi destituit. Dacă domnitorul ar vreă să demisioneze
sau să abdice înainte de termen, el o va puteă face
însă cu consimțământul ainânduror curților. Gospodarii vor ţine cont de observaţiile miniştrilor și conșulilor Țarului, făcute cu scopul de a menţine privilegiile
Principatelor. Ele vor fi scutite de tribut timp de doi ani,
după aceasta tributul va fi cerut după hatișeriful din

1802.

Gospodarii

sânt obligați să facă cât mai cu-
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rând un regulament spre a îmbunătăți starea Principatelor.
Privită din acest punct de vedere, Convenţia dela
Akerman nu e de cât o îndrumare spre Regulamen-

tul Organic. Ținta Rusiei prin această convenţie
ca să-și asigure

în Principate

eră

din ce în ce mai mult preponderența

și

să

cumpănească

și

să nimicească

chiar pe cea a Porții, mai cu seamă prin autoritatea
ce o căpătase pentru agenții săi ca să controleze și

să conducă fără opunere acțiunea domnitorului. In felul acesta

Rusia ajunse să împartă

Turcia și chiar a se ridică ca
tori și Poartă.
Un document

al timpului

suzeranitatea cu

arbitru între

arată întrun

mod

domnides-

lușit că cerințele consulului rus nu tind de cât săasigure preponderența

moscovită în Principate şi în așă

fel în cât să nu rămâe Porții de cât un titlu zadarnic de suzeranitate. Consulul prusiac raportă ambasadorului său la Constantinopol că consulul rus Minciaki „conduce pe principe în toate părţile ocârmui-

rei lui, așă că absolut
rea consulului

general

nimic nu se face fără învoial Rusiei“.t)

In aceste condițiuni se înțelege că partidul rusofil
trebui să câștige noi aderenți în dauna partidului oto-

man, zis al patrioților. Când mai mulţi nemulțumiți,
mai

cu

seamă

rusofili, înaintară Porții un memoriu

împotriva Domnitorului

Ghica, aceasta refuză să țină

seamă de plângerile lor cu atât mai mult cu cât el
eră protejatul ei şi servitorul credincios și plecat al

turcilor. Nu mai rămase boerilor decepționați decât
să-şi aplece capul nu numai înaintea Rusiei, dar şi
- înaintea Porții, care păreă că nu dă nici o atenţiune ce-

rerilor lor. „Părăsiţi de Poartă, expuși la capriciul unui
principe supus
1) Vezi Xenopol,

ordinelor
Ibidem, p. 142.

consulului

rusesc, trebuiau
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să se alipească de Rusia, spre a scăpă măcar pentru
moment ceeace mai puteă fi scăpat“.!)

Cu toată supunerea lor în faţa moscoviţilor, boerii nu
întârziară să înțeleagă că Rusia îi protejează numai în
aparență, pentru

a-i desbrăcă încetul cu încetul de pri-

vilegiile lor. De fapt ei urăsc pe ruși ca şi pe turci. Dovadă răspunsul banului Bălăceanu lui Kreuchely când
acesta îl anunță că el ar aveă perspectiva să fie ales
Domnitor al Munteniei: „lerească Dumnezeu, îi răspunse boierul muntean, căci ce cinste mai este oare
de a fi Principe, când un Domando?) vine la curte
să ocărască pe gospodar şi să-i poruncească ?2*3)
Dar această aversiune contra ruşilor, ascunsă dealmintrelea subt aparenţe de profund respect, nu o împărtășeau decât boerii. Poporul, dimpotrivă, înclină
mai mult spre ruși decât spre turci, și aceasta se ex-

plică. Boerii se temeau de ruși din cauză că ei înfrânaseră jefuirile lor; poporul se temeă mai mult
de turci

din cauza

Jefuirile

rușilor dela

mizeriilor îndurate

1806—1812

întunecate de devastăriie
turceşti dela 1821.

mai

din partea lor.

se uitaseră, fiind

recente

ale

bandelor

Așă eră situaţia în timpul Convenţiei dela Akerman.
Ea a orânduit un fel de regim pregătitor pentru Regulamentul Organic ; a avut ca efect de a atrage mai
aproape de Rusia o parte din boeri și pe de alta de
a provocă chiar între ei un curent anti-rus. Luptele
ce se vor produce în jurul Regulamentului Organic

vor pune mai mult în evidență această
opiniuni.

'

Raăsboiul ruso-turc dela 1828 n'a
an şi s'a terminat prin tratatul
1) Vezi Xenopol, Ibidem, p. 143.
2) Agent rus,
3) Vezi Xenopol,

disidență de

Ibidem, p. 143.

durat

decât

un

dela Adrianopol. Acest

sr
tratat supuse

Principatele la

o nouă

opresiune

fără

milă a ruşilor. In timpul acestui răsboiu rechiziţiunile și contribuțiunile pentru armată fură impuse
fără

lăncei

cruţare

întregii

și biciului

populaţiuni.

Subt

amenințarea

cazacilor, mai mult de 30.000 de

români, bărbaţi şi femei, fură înhămaţi ca vitele spre
a duce transporturile de răsboi din ordinul generalului
Jultuhin, cu toate că ţarul poruncise ca locuitorii provinciilor române să nu fie rău tratați. Aceste procedeuri

brutale contribuiră să aţâțe mereu

populațiunea

îm-

potriva rușilor, atât pe boeri cât și pe țărani. Amândoi

domnitorii fugiră și rușii luară în stapânire Muntenia Și
Moldova, dat fiind că una dintre stipulațiuni a trăta
tului dela Adrianopol fixă că Principatele să fie luate
ca zălog de Rusia până când Turcia se va achită de
despăgubirea de răsboi de zece milioane de galbeni.

Poarta întârziind cu plăţile, această stare de lucruri
a durat dela 1828 până la 1834.
Am

văzut mai

sus cum

generalul

Kisseleft, însăr-.

cinat ca guvernor să execute bunele intențiuni ale țarului, a răușit să pună capăt dezordinelor, epidemiilor
și mizeriiler din ultimul răsboi și cum a știut să restaureze organizaţiunea interioară a Principatelor pe
baza Regulamentului Organic.
Primele protestări contra acestei constituţii noi, dacă

o putem numi așă, porniră din rândurile micilor boeri

cari Vedeau

în ea,

cu

drept

cuvânt,

o consacrare

privilegiilor moștenite a'e marilor boeri. Se formează

a

atunci în sânul Divanului o opoziţie liberală care
combate principiile conservatoare. La aceste nemulţumiri să adăogăm pe acelea ale negustorilor, preoților și micilor proprietari orășeni cari, din cauză că

administraţia rusească măsurase proprietăţile și stabilimentele lor, își închipuiau

că această lucrare se fă-

cuse în vederea punerii unui nou impozit.
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O altă protestare mai turbulentă fi împotrivirea
țăranilor cauzată de procedeurile de recrutare introduse de către Kisseleft la 1831, când își propuse să
creeze un fel de jandarmerie rurală pentru menţine-

rea ordinei publice. Această mișcare revoluţionară luă
e întorsătură destul de gravă — mai mult decât 60000
de țărani se înarmaseră — și trebui să fie înăbușită
prin forţă.
Lucru

ciudat însă,

pe boeri îi învinuesc țăranii de

aceste recrutări cari îi supără, și nu pe ruși de oarece
în Basarabia, care eră subt ruși, recrutarea nu există.
„Ei

cereau

deci,

ca

să ştie subt cine rămâne

ţara:

subt ruşi sau subt turci; căci subt boeri nu voesce
subt nici un chip să mai rămână“.!)
După

cum

vedem

se

pronunţă

din ce în ce mai

mult împotrivirea între țărani și boeri, împotrivire ce
a rămas și există și acuma. Chestiunile privitoare Ia recrutare și teama unui nou impozit, n'au adus decât conflicte de interes momentan și fără urmări, şi se referă
mai mult la dispoziţiuni secundare ale Regulamentului
Organic.
Adevărata

opunere

contra

principiilor fundamentale

ale acestui act nu se ivi decât mai târziu şi ţintește
mai mult prescripţiunile fiscale. Desfiinţând impozitele
indirecte, pe cari le plăteau şi boerii odinioară, și men-

ținând

numai

dările de bir ce le plăteau numai ţă-

ranii, Regulamentul

Organic sancţionează într'un mod

legal anafora admisă de către Ion Sturza după reîntoarcerea emigraților îndărădnici, anaforă care scutește
pe boeri

de orice impozite.

In zadar a căutat Kisseleff să introducă un impozit
fonciar asupra tuturor pământurilor, chiar Și ale boerilor.

Cererea lui fu respinsă de către comisiunea însărcinată

cu examinarea acestei chestiuni subt cuvânt „că a se im1) Vezi Xsnopol,

Ibidem, r
p. 130.
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pune proprietarului îndatoriri către săteni, în scopul de
a-i pune în stare să plătească birul, şi a se impune totdeodată și proprietatea la dare fonciară, ar fi a îndatori
pe acesta din urmă la un impozit îndoit, fără a-i lăsă
nici unul din foloasele de cari se bucură aiurea“.
La citațiunea aceasta d-nul Xenopol adaugă, cu

crept

cuvânt

„că

boerii

uitau sau se prefăceau că

vită, că ţăranii plăteau pământul dat lor de proprietari în muncă, și că deci, a se impune proprietăței
darea fonciară, nu eră decât echivalentul birului țărănesc, prin urmare o măsură dreaptă“.

Pe de altă parte Regulamentul Organic,
ce-a ușură pe ţăran, îl încarcă cu 53 de zile de
pentru proprietar, în loc de 43 după cum făceă
nu-i lasă decât dela 3 până la 5 pogoane de
pentru traiul său, pe când el avusese înainte de

departe
muncă
înainte;
pământ
trei sau

patru ori atâta. Ca dovadă despre aceasta avem urbariul!) lui Moruzi dela 1805, menţinut de Ion Sturza și

după care țăranul moldovean „eră înzestrat de stăpânul său cu bogate întinderi de pământ Şi-i dădea
pentru aceasta numai zeciuiala și 12 zile de boerese“.
Kisseleff a făcut totul pentru

apărarea

intereselor

țăranilor împotriva lăcomiei boerilor, dar fără să rău-

șească. Astfel că starea lucrurilor creată de Regulamentul Organic a supraviețuit acestui act, așă încât

în 1857 deputaţii țărani se plâng în desbaterile Diva.
nului ad-hoc din Moldova căci înaintea Regulamentului

Organic țăranii aveau, după rang, 15—90 de fălci, iar

acum

nu mai au nici un sfert din ce avuseseră,

pe

când de altă parte zilele de muncă au fost înmulțite.
Regulamentul

Organic declară

într'adevăr că şerbi-

rea este desființată, că țăranul nu mai este iobag,
însă el pune atâtea piedici liberei treceri dela o moșie
la alta, încât această desrobire eră iluzorie. Prin ur1) Lege care regulează raporturile între propiet
ar şi țăran,
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mare să nu ne mirăm dacă Ene Cojocarul, reprezentantul țăranilor în comisiunea proprietăţei dela 1848,
se exprimă astfel: „Nu este omul rob când n'are
voie să se ducă de pe o moșie pe alta? Ce însem=
nează apoi, în Regulament, pedepsele acelea, ca să.
plătim toată claca pe un an înainte, iar toate sădirile:

şi alte lucruri muncite

de

noi

să rămână

degeaba

proprietarului ? Acestea nu ne robesc oare? Dar
nici prin fugă nu scăpăm, de oarece vin îndată aren-

dași și gonaci și ne iau legați și ne aduc iarăşi la
urmă, întocmai ca pe niște robi, închizându-ne prin
peciuri pe vreme de iarnă, fără de foc, aruncând și
apă peste noi ca să degerăm, ca cu patima acelora

să sperie și pe ceilalți“.!)
Am expus mai sus (pag. 75), în rezumatul meu
asupra Regulamentului Organic pentru ce boerii, odi-

nioâră darnici în pământuri către țărani, au început
să limiteze din ce în ce mai mult întinderea terenurilor concedate țăranilor pentru trai. Faptul acesta este
o consecință a

tratatului

dela Adrianopol,

prin

care

Marea Neagră fu deschisă năvilor tuturor țărilor din
Europa. Din acest moment, Țările Românești, cari se
îndeletniceau mai mult cu creșterea vitelor, încep să
se dedeă

mai

muit

la cultura

cerealelor căutate

de

țările occidentale. Comerţul grâului fi smuls din
mâna turcilor, cari veneau cu punga într'o mână Și
cu cuțitul în cealaltă, să facă cumpărări în ţară, impunând

de

a

prețurile după

mai

placul lor. Principatele încetară

fi unicul grânar al Turciei. Se introduse

libera concurență care însemnează primul pas spre
emanciparea economică de subt jugul otoman; Și

fiindcă prețurile cerealelor și făinoaselor creșteau, boe-

rii găsiră în interesul lor ca să le cultive pe întinderi

cât mai mari. Inainte ei nu știau ce să facă cu mo-

DOII

1) Vezi Xenopol, Jbider, p. 155.
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şiile lor şi puteau

să fie mai

darnici în pământuri.

Deodată cu venitul s'a ridicat și prețul moșiilor, după
cum observă cu drept cuvânt preotul Neagu, membru
în comisiunea proprietarilor și țăranilor, instituită de
revoluţia dela 1848. „A venit vremea să vie englezii,

irancezii și alții, să dee câte 250 lei pe chila de grâu,

15, 80 şi 90 pe chila de orz. Acum care de care
din proprietari să-și deșarte magaziile de producte și
să-şi umple casele de aur şi de argint, Acuma ce

iac proprietarii, când își văd
avere ? Aleargă

casele

ziua și noaptea

de pământ, să-l răscumpere:.!)

pline

de

atâta

a mai găsi un petec

Să nu uităm pe de altă parte că cultura cerealelor
iăcută pe terenuri mai întinse, în detrimentul pășu-

nilor, a avut ca consecință

creşterea

vitelor. Țăranul

o

scădere

care, după

însemnată în

cum -am

văzut,

un supliment

de pă-

trăiă mai mult din creșterea vitelor, ne mai având
pășune îndestulătoare, fi nevoit s'o părăsească sau

să recurgă la proprietari cerând
mânt în arendă.

Din cauza aceasta el eră din zi în zi mai înlănţuit

ce către proprietar. De aceea
rode spuneă că „proprietarii
de pământ a ţăranului pentru
urmă prin preţurile pe cari i
mânturile de cari țăranul are

ministrul Rusiei Nesselse folosesc de nevoia
a zdrobi pe acest din
le cer pentru toate pănevoe, peste acele ho-

tărâte de Regulamentul Organic:.2)
Dacă apăsările acestea asupra țăranilor n'au dat.
naștere unei răscoale, este că ei se temeau ca armata
rusească de ocupaţie să n'o întrâneze întrun mod
violent, după cum făcuse când s'au răsvrățit împotriva recrutărilor. Totuși ei se împotrivesc Și în jurul
1) Vezi Xenopol, Ibidem, p. 136.
2)
»
Ibidem, p. 137,

86

acestei chestiuni agrare se va desfășură viaţa politică
a partidelor în viitor.

Trebue să notăm că țăranii aveau mai mult nevoe
de pământ decât proprietarii de brațe, pentrucă aceştia
din urmă aduceau lucrătorii pentru câmp din țările
vecine, Transilvania, Bucovina și Galiţia.
Printre dispozițiunile Regulamentului Organic, cari
menţin privilegii aristocratice, să reamintim că dem-

nităţile și funcțiunile publice ca și
nu erau acordate decât boerilor.
prezentațiunea națională, alegătorii
buiau să fie deasemenea boeri,
Rusia, s'o repetăm, căutase prin
ganic

să-şi

câștige

clasa

gradele în armată
In ce privește reca și aleșii, treRegulamentul Or-

boerilor,

favorizând-o

în

dauna ţăranilor. Rușii într'adevăr răușiră să-și atragă
în aparență majoritatea boerimei, totuși câțiva dintre
ei au știut rezistă la orice ispită și să sacrifice interesele lor personale pentru binele obștesc.
Influenţa politică a Regulamentului Organic

se re-

simte mai cu seamă în redeșteptarea ideilor de libertate și de egalitate.
Această redeșteptare nu fu altceva decât o protestare contra privilegiilor boerești pe cari Regulamentul

Organic le confirmase şi chiar le desvoltase. Din momentul acesta țărănimea asuprită care până acuma
înclină spre Rusia, manifestează nemulțumirile sale
atât împotriva regimului moscovit cât și împotriva castei
privilegiate a boerilor. Insă neputând să se răscoale

se lasă

în

paza lui Dumnezeu.

Numai

câţiva boeri

din clasa a doua, aţâţaţi de idei progresiste Și ajutaţi de
câteva elemente mai culte, eșite din popor, îndrăsniră să
ridice vocea și chiar braţul pentru a cere treptat-treptat

desființarea nedreptăţilor sociale.
Lupta aceasta din ce în ce mai aprigă între vechile
privilegii și ideile egalitare se va desfășură în perioada
următoare

subt domnia

Domnilor

Regulamentari.

IX
MIȘCAREA LIBERALĂ IN MUNTENIA DELA 1834—1842.—
PARTIDELE POLITICE SUBT DOMNIA LUI
ALEX. GHICA.

Alexandru Ghica domnește în Muntenia dela 1834

până la 1842 și după el Gheorghe Bibescu dela 1842
până la 1848, pe când în Moldova nu găsim în această
perioadă decât un singur domnitor, pe Mihail Sturza,

care domnește dela

1834 până la 1849.

Trebue notat că acești doi domnitori au fost numiți
prin excepție de către puterile suzerane Și protectoare,
după o clauză a Convenţiunei dela Petersburg, și nu
aleși de către adunarea generală, după cum se o-

bișnuiă.t)

Cele două partide istorice, pe cale de a se închegă,
caută în această perioadă să se libereze de tutela supărătoare, umilitoare și chiar apăsătoare a Rusiei. In
privința aceasta şi conservatorii Și liberalii sânt de
acord.
Cât despre organizația internă, cei dintâi nu numai
că ţin la Regulamentul Organic, care consacrase privilegiile lor, dar ar dori chiar să le lărgească ; ceilalţi
din contra, ţintesc la emanciparea completă a poporului şi la desființarea privilegiilor în numele principiilor revoluţiunei franceze. Găsim atunci într'adevăr
între boeri, în privinţa politicei interne, deosebiri de
1) Vezi Iorga,

Geschiche des Rumânischen

Volkes, p. 256 Vol. II.
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păreri, însă între elementele eșite din popor domnește o unanimitate de tendinţe naţionaliste de o parte
și de tendințe egalitare de alta. Cei ce fac excepție
nu sânt decât câţiva parveniţi legați de conservatori
prin interese materiale sau familiare.
La suirea pe tron a Domnitorului Alex. Ghica,
Rusia numi consul pe baronul de Rukman cere s'a

purtat ca un satrap. Abiă sosit, impuse Domnitorului
doi miniștri

dintre inamicii

lui : pe Barbu Știrbey şi

Const. Şuţu, Toate numirile, chiar ia funcțiunile cele
mai mici, nu se făceau decât cu învoirea consulului.
EI revizuiă toate procesele și casă chiar sentințele
definitive confirmate de către Domnitor. Nici o lege
nu puteă să fie promulgată și să intre în vigoare,

nici o măsură nu puteă să fie luată fără aprobarea

acestui consul atât de puternic. Nu mai există nici
umbra acelei autonomii pe care Poarta o respectase

întru câtva,
Acest amestec

de nesuferit reînsufleți

spiritul opo-

ziției. O protestare violentă isbucni cu ocazia unei
modificări introdusă pe subt mână în textul Regulamentului Organic. Ion Câmpineanu, fiul lui Scarlat,
fu cel dintâi care se ridică contra acestui falș. Tânăr,
crescut

de către un profesor francez Laurencon,

care-i

înfiltrase gânduri nobile despre demnitatea oamenilor
și a popoarelor, intrase în 1831 în armata de curând
organizată, cu gradul de maior la care avea dreptul
ca descendent de paharnic. Acolo el se împrieteni cu
Niculae Golescu, Ion Voinescu, Niculae Teologu, Const.

Dâmboviceanu și alţi ofiţeri de vârsta lui. Tot în acelaș
timp făcu cunoștință cu Eliade Rădulescu și înființă
cu el Societatea Filarmonică dela 1833. Numit

deputat

la adunare ca reprezentant al districtului Brăila, se
uni cu Emanoil Băleanu, lancu Ruset și Grigore Cantacuzino spre a formă un grup de oameni hotărâți

AL,

GHICA

89
să răspândească

în adunare ideile cari îi înflăcărau. In

mai puţin de doi ani ei răușşiră să obțină o majori-

tate

însemnată.

Ion

Câmpineanu

nu

eră numai

naţionalist înfocat, el eră şi apărătorul înverșunat

un

al

ideilor liberale. EI, cel dintâi în Muntenia, nu numai
că
a cerut desrobirea ţiganilor, dar a și făcut-o personal,
liberând pe toți ţiganii de pe moșiile moştenite dela

Părinţii săi și aceasta la anul

1834.

Impreună cu prietenii lui formă o opoziţie care
atacă cu violență actele Domnitorului, acuzându-l de
a fi servitorul prea plecat al consulului rus Rukman.
Acesta trimise o scrisoare dojenitoare Adunării, amenințând pe recalcitranţi că vor fi pedepsiţi. Adunarea
O respinse, iar în protestarea ei făcti pe Domnitor
trândav și pe miniștrii săi incapabili.
Tocmai în timpul acesta expiră termenul de cinci
ani al Adunării. Ce se întâmplă la noile alegeri?
Opoziția întreagă, cu toate ingerințele Domnitorului

și consulului Rukman,

ft realeasă.

Consulul, indignat mai mult ca oricând, ceru să se
strângă într'un cod unitar toate legile cari fuseseră
alcătuite pe baza Regulamentului Organic. Insă intențiunea lui eră să se folosească de această publicaţiune spre a introduce în Regulamentul Organic o
clauză

nouă,

adică

că

„orice

modificări

ulterioare

ar

fi să se facă Regulamentului, nu vor puteă aveă loc

nici vor puteă fi puse în lucrare, decât în urma unei
autorizări speciale a Sublimei Porți, cu consimțimân-

tul curţii proteguitoare“.!)
Deputaţii lon Câmpineanu, Ștefan Bălăceanu, Ema-

noil

Băleanu,

lon

Oteleșeanu,

Grigore Cantacuzino,

Iancu Ruset, Ion Filipescu observară îndată că această
clauză adițională a fost în mod fraudulos introdusă la

sfârşitul textului, în litere mai înghesuite. Ei știau aceasta
1) Vezi Xenopol, Ibidem, p. 163.
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fiindcă luaseră parte la elaborarea și revizuirea Regula-

mentului Organic.
Scopul acestei falșificări nu eră ca să împiedice
vreo modificare a articolelor fundamentale, căci acestea
nu puteau fi modificate decât cu aprobarea amânduror
curților, dar spre a opri orice legiferare sau reglementare

pe baza Regulamentului Organic. Prin această clauză
perfidă consulul Rukman ţinteă de a restrânge încă

autonomia.

cipatelor.

dejă destul de

Când

deputaţii

faptul acesta, ei începură

acestei lovituri

limitată,

a Adunării

își dădură

Prin-

bine seama de

să protesteze energic contra

dată autorității lor și demnităţii țării.

„Nu cunoaştem acest articol, strigau toți; el nu se vede

tipărit în ediţia oficială din 1832. Protestăm însăși în
numele Rusiei, ce se zice proteguitoarea drepturilor
patriei noastre, contra acestei
ce ne este garantată“.!)

Se încinse o discuţiune

furtunoasă între deputaţi,

unii fiind gata să primească

iar alții,
puteri.

membrii

incălcări a autonomiei

introducerea

articolului,

naționaliști, opunându-se

Acești din urmă

învinseră,

din răs-

având majoritatea,

și Adunarea hotări să se înainteze o protestare Domnitorului. Consulul Rukman, furios, amenință cu pedeapsa pe cei nesupuși și protestă „în contra unui
demers atât de neregulat și de contrar respectului

datorit celor două înalte curţie.?)

Insfârșit Poarta impuse,
cerea articolului fraudelor

printr'un firman,
în Regulamentul

introdu-Organic

și deputații iscăliră siliți această micșorare a autorităţii lor. Rukman triumfând exilă pe Emanoil Băleanu și pe Ion Câmpineanu, care fugi la Constantinopol

și de acolo

se duse la Londra

și la Paris spre

a se plânge pentru jignirea adusă ţării sale. Ion Ote1) Vezi Xenopol,
2,
,

Ibidem, p. 166.
Ibidem, p. 167

91

leșeanu

şi

lancu

Ruset

fură

prigoniţi până cerură

ertare Rusiei. Eliade Rădulescu constată totuși că de
atunci, dela 1837, datează căderea lui Alex. Ghica și
declinul protectoratului exclusiv al Rusiei, care fu
atacat pe faţă la 1848 și desfiinţat formal prin tractatul dela Paris din 1856.
In această hărțuială trebue notat că protestările nu
sânt inspirate de interese personale, ci pornesc pur și
simplu dela sentimentul demnităței și cinstei naţionale.

Și eră chiar mare lucru de a se opune Rusiei atât de
puternică, căci recalcitranţii riscau chiar să fie trimeşi
în Siberia.
Se simte ridicându-se o nouă generaţie în care
renaște iubirea neamului, gata de a-l apără prin condei

şi grai întocmai cum strămoșii îl apăraseră cu armele
în mână.
Domnitorul, în această împrejurare, jucă un dublu
Tol, care nu-i folosi: pe ascuns el îndemnă partidul
naţional să facă opoziţie, dar în fond susținea preten-

țiunile rușilor, astfel că pierdii încrederea și a unora
şi a altora.
Timp de cinci ani, cât mai stă încă la putere, opoziţia anti-moscovită merge crescând. Rusia recunoscii

însfârșit de unde proveniă această rezistență și o găsi în
mișcarea literară și naționalistă. Ne aflăm din nou în
fața patriotului Const. Radovici din Golești, care deși
mare

boer nu șovăește să se unească

cu Eliade Ră-

dulescu, acesta fiu de țăran, spre a provocă o mișcare
de regenerare pentru a aduce

ţara lor din întunerc

lumină și din ignoranță la civilizaţie.

la

Ei alcătuesc un

program ioarte însemnat din care cităm punctele următoare : transformarea școalei înființată de Gheorghe
Lazăr într'un liceu ; crearea unei alte şcoli de acelaș

fel la Craiova ; înființarea de

școli normale în toate
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districtele, de şcoli primare în toate comunele î), de
ziare în limba română ; desființarea monopolului tipografiei ; încurajarea traducerei de cărţi străine și în-

ființarea unui teatru
In

1829

apare

naţional.

Czrierul Românesc al lui Eliade Ră-

dulescu. Câţiva boeri, uitând prejudecățile lor de clasă
şi gata să întindă mâna unui om din popor, iscălesc împreună 0 scrisoare de felicitare pe care o trimit dela Paris editorului: „Trebue să știți, scriu ei,
că în vinele noastre curge sânge românesc și că inimele noastre nu se pot împiedică de a săltă de bucu-

rie când află că se înființează la noi așezăminte folositoare“.2)
Această scrisoare eră iscălită de Sovetnic Margeala,
Alex. Lenș, Nicolae Băleanu, Const. Brăiloiu, Dimi-

trie Golescu, Const. Lenș, Ion Vlădoianu şi Costache
Filipescu.

Faptul

acesta

ne arată

primul

simtom

al

democratizării societății românești.
Curierul Românesc și Albina Românească a lui G.
Asaki avură și un alt efect, acela de a înfrăți spiri-

tele din Moldova
Școala Vasiliană
Românesc

și Muntenia. O serbare şcolară, la
dela Iași, dădu prilejul Cuzieruluz

să publice

o

cronică

interesantă,

cu

totul

plină de naționalism arzător. Să ţinem seamă de altă
parte

că

fusese
dițiunea

rile

publicarea

ziarului

lui

Eliade

autorizată de către protectoratul
ca să răspândească,

Rădulescu,

rus cu con-

prin poporul român, ști-

despre răsboiul și victoriile rușilor. Insă, graţie

împrejurărilor

și

a

redactorilor,

el

deveni

mai

cu

seamă organul intereselor naţionale ale românilor.
Dealtminterea

conține

un

Regulamentul

articol

care,

Organic

din

Moldova

desigur, a fost inspirat de

1) Radovici Golescu dă chiar el pildă prin îufiinţarea pe moșia
a unei șzoli rurale, cea dintâi care s'a făcut în țară,
2) Vezi Xenopol, /bidem, p. 170.

lui

9%

un naţionalist, poate chiar de Asaki, după cum deduce d-nul Xenopol. Acest articol spune că „sar

aduce înlesnire școlarilor î
/riei, dar şi pentru că
rateze în această limbă
în toate slujbele sfintei
Dealtfel Kisselefi și

desăvârșirea

limbei pa-

toate trebile publice erau să se
care este şi acea întrebuințată
credinţi“.
ruşii din perioada aceasta n'au

făcut nimic pentru a împiedică întrebuințarea limbei
românești în Principate, după cum s'a căutat mai târziu de către ruși s'o înlăture în Basarabia. Ingăduirea aceasta se explică poate prin faptul că rușii,

în-

șelați de marele număr a! cuvintelor slavone în limba.
românească și prin întrebuinţarea caracterelor cirilice
își închipuiau, ca și astăzi încă mulţi din Occident,
că românii

sânt slavi,

puţin deosebiți

de

ruși,

dar:

de același gen ca sârbii și bulgarii. Dar când mai târziu Eliade Rădulescu scoate o broșură prin care probează că românii

fac parte

din

marea

gintă

latină,

rușii îl ameninţă cu exilarea.
Un alt articol (425) al Regulamentului Organic:
trădează de asemenea că ideile naţionaliste au putut
străbate până în acest act aprobat de ruşi. El prevede
„Origina, religia, obiceiurile Și asemănarea lim-

pei locuitorilor ambelor Principate, conţine elementele:
unei uniri intime care a fost întârziată şi împiedicată prin împrejurări întâmplătoare și de a doua
mână ; că foloasele și urmările binefăcătoare, ce ar:

izvori "din întrunirea acestor două popoare, nu ar pu-

teă fi puse la îndoială; că elementele contopirei po-.
porului moldo-valah sânt chiar puse în acest Regu-.
lament,

prin

asemănarea

administrației

Pe temeiul acestor considerări,
mentului

prevede

„instituirea

art. 496
unei

ambelor țări“.

al Regula-

comisiuni

mixte:

din partea guvernului ambelor Principate, cu meni-.
rea a preface într'un singur trup legile moldo-valahe,
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identitatea
mai

unire

legislaţiei fiind unul

potrivite

pentru

a

aduce

din
la

mijloacele

îndeplinire

cele

această

morală“.î)

Graiul acestui articol ne arată visul dorit al unirei
şi înființarea acestei comisiuni mixte poate fi privită
ca un prim pas făcut în această direcţiune.
In aceiași vreme se agită mereu chestiunea uni-

rei principatelor într'un singur stat subt domnia unui
principe străin. Domnitorii și urmaşii lor se arătau favorabili acestei idei fiind gata chiar de-a jertfi preten-

ţiunile lor. Beizadea Ghica spunea unui francez Bois
le Comte,

moșul
aceste
vedeă
străin.

la 1834

„că tatăl său fusese gospodar, că

său s'ar află acum în această situaţie. Cu toate
nu ar fi jertfe care să nu le facă pentru a
întrunirea ambelor principate subt un principe
Marele vornic Filipescu spuneă aceluiaș autor,

că ar primi

cu lacrimi de recunoștință

orice principe

străin. In sfârşit tot așa de obștească este dorința de
a vedea ambele țări substrase de subt epitropia Rusiei şi a Turciei, şi puse subt proteguirea marilor

puteri. Realizarea acestei dorinți este considerată, atât
la laşi cât și la Bucureşti, ca trebuind să îndeplinească opera de regenerare a acestor ţări“. ?)
Acest proect ar fi fost realizat poate mai de vreme
dacă Rusia n'ar fi avut gândul ascuns de-a impune

un principe rus, alegere ce nu conveneă boerilor naționalişti cari căutau din contră să scape Principatele de
subt

stăpânireă

moscovită

şi să

aducă

un

principe

dintr'o casă domnitoare din Occident.
In timpul acesta şcolile înfiinţate, și mai cu seamă
Sfântul Sava, continuară să ţină aprinsă flacăra patriotismului. Bursierii trimiși la Pisa şi la Paris, adică
Eufrosin

Poteca,

Simion

1) Vezi Xenopol, Ibidem, p. 173.
2,
»
Ibidem, p. 175

Marcavici

şi Const. Moroiu,
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reintorşi în țară, răspândesc în public și mai cu seamă
în tineret ideile aduse din Occident. Astfel vedem pe
fii poporului și pe fii boerilor împărtășind ideile progresului și ale reformei. Iată de exemplu cum vorbeşte
Poteca într'un răspuns pe care-l dă la mustrarea ce
i se făcuse că nu predă lecţiuni folositoare, ca de exemplu
matematicile : „Cinstirea preoților, spune el, (Poteca

însuși

era preot), aşezaţi cu lefi cuviincioase, fără a

Li

ui

>

cere nici un ban de la acei dintre ei ce ar puteă să
naveţe p2 copii; izgonirea nedreptăţei din Valachia și
acerea unei legi politicești care să hotărască dăjdiile
e acum înainte asupra veniturilor fiecăruia, fără deosebire, dela divaniți până la plugarii şi la hrănitorii
de dobitoace ; slobozirea robilor creștini, pentru că

între noi creștinii nu este rob și slobod, ci toţi sântem
una

în Hristos Isus Domnul

urmă în acest chip, numai

nostru—căci de nu vom

cu o biată școală de ma-

tematici nu se poate face nimic bun spre fericirea
norodului“. Să ascultăm acum pe tânărul boer Const.
Filipescu,

care

scrie

dela

Paris

tatălui

său:

„Dacă

străinul are nevoe de îndobitocirea țărei, a noastră e
catoria de a lumină

poporul;

și dacă are

nevoe

de

o Vecinică samavolnicie și de a linguși patimele celor
mari, noi avem nevoe de a le opune legi şi așezăminte care să pună un frâu tuturor poftelor ; dacă
are nevoe de un cap electiv pentru a ne desbină, a

ne sfășiă și a se interpune în neînțelegerile noastre,

noi avem nevoe de o gufere ereditară şi epitropisiioare care să-i tae toate aceste nădejdi. Vreau deci
să intru în sistemul tău, iubite tată, Și în acel al un-

chilor mei,

pentru a ajută în silinţele pe care ei le

pot concepe, pentru ferzefrea şi neatârnarea fărei“. 1)
Toate acestea idei cari se referă la desveltarea na1) Vezi Xenopol, Ibidem, paginele 177 —78.
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țională, la întărirea organizațiunei politice prin unirea
Principatelor,

la alegerea unui principe ereditar străin,

la revendicările autonomiei și neatârnărei, la retormele
sociale— îmbunătăţirea soartei țăranilor, desrobirea țiganilor,

repartizarea egală a impozitelor—la recunoaș-

terea talentului fără deosebire de boer sau țăran, aL
ațâţat opoziţia în contra Domnitorului Ghica și în
contra Rusiei în timpul Regulamentului Organic.
Rușii își dădură seama că îngăduirea acordată învățământului folosea mai mult ideilor de progres şi
libertate și că prin urmare nu eră favorabilă preponderenței lor, căci în felul acesta erau pe punctul de

a-0 pierde.

|

Nu numai tinerii români reîntorși din străinătate era:
propagatorii ideilor noi, dar și câţiva străini veniţi în
țară, cari le împrăștiau în jurul lor. Astfel un francez, Vaillant, adus în țară la 1829 fă pus în capul
liceului Sfântu Sava, pe care-l reorganiză întrun mod

strălucit, pe

când în cursutile

sale nu pierdeă oca-

ziunea de a-și arătă ideile liberale și egalitare.
Consulul Rukman caută să se împtrivească contra
răspândirii acestor idei pe cari le consideră ca subversive și cere înainte de toate destituirea lui Vaillant
din directoratul liceului S-tu Sava.
Adunarea, spre a-l despăgubi de pierderea postului
său, votează ca să i se cumpere cinci sute de exemplare din dicționarul francez-român, pe care-l publicase ; însă Domnitorul, subt îndemnul lui Rukman, nu

încuviință această propunere.
In vremea aceasta se înființă în Bucureşti
societate culturală,

Socze/afea

Filarmonică,

o nouă
din

care

făceau parte toți boerii luminaţi din Capitală. Ea își
propuneă

cultivarea artelor, mai cu seamă

a muzicei

și crearea unui teatru naţional. Intemeetorii erau mai |.
cu seamă Ion Câmpineanu și Eliade Rădulescu cu

V. ALECSANDRI
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care se mai asociă Const. Aristia, de origină grec,
dar înflăcărat pentru patria sa adoptivă de o mare
iubire de care a dat dovadă traducând întreaga iai

din grecește în românește la 1828.
Această societate deschise o școală în care Aristia,
fost elevul vestitului Talma, fu numit profesor de
artă dramatică, Fliade Rădulescu de literatură și
Bongianini, un italian, de muzică. După șapte iuni
de activitate roditoare, elevii fură în stare să joace,

rând pe rând,

Mahometul lui Voltaire,

Amphitrioa,

Căsătoria silită, Vâcleniile bi Scapin, Bădăranul boesit
al lui Moliere, etc.

Consulul Rukman, necăjit de acest succes și prevăzând altele, reuși să samene zâzania între membrii

„Soczefăzzi

Pilarmonice,

care

se dizolvă

fără

a

puteă înființă teatrul naţional.
Atitudinea într'una șovăitoare a Domnitorului Ghica,
care căută să împace și pe boeri și pe Rusia, indispuse la sfârșit pe cea din urmă în așa fel că ea, pe
baza Regulamentului Organic, provoacă o plângere

înpotriva Domnitorului, plângere care fu supusă amânduror curților cari ordonară o anchetţă, în urma
Domnitorul Ghica fu destituit.

căreia

Privind desfășurarea vieţii politice de subt domnia
lui Alex. Ghica, constatăm că partidul naţional

câştigă

din ce în ce mai mulți adepți. Toți împreună strânși
din boerimea mare și din cea mică tind să elibereze
țara de subt tutela rusească și să răspândească în
popor

După

ideile liberale și egalitare.

căderea lui Alex,

munteni— Câmpineanu,

Ghica,

Vilara,

un grup de boeri
Filipescu-Vulpe,

Ion

Ghica—se înţeleg spre a propune lui Mihail Sturza,
domnitorul Moldovei, să primească şi coroana Munteniei spre a înfăptui astfel unirea Principatelor admisă,
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principiu,

Domnitorul
subt cuvânt

de

către

Regulamentul

Organic.

Insă

Sturza nu acceptă această propunere,
că ar indispune Rusia. Dar o scrisoare

adresată Domnitorului de către G. A. Manu dela 1!
Mai 1839 arată că alegerea s'ar fi putut face chiar
atunci și că Mihail Sturza ar fi primit-o cu plăcere

AP

în

pe

i

a

rm

ara

pF

dacă n'ar fi fost oprit de ruși.

X
MIŞCAREA LIBERALĂ IN MUNTENIA DELA 1842—1848
SUBT DOMNIA LUI GHEORGHE BIBESCU

După destituirea Domnitorului Alex. Ghica

s'a în-

fiinţat o caimacamie (locotenență princiară), însărci-nată să guverneze într'un mod provizor și să con-

voace adunarea generală extraordinară spre a alege
un domnitor nou care, după prescripțiunile tratatului
dela Adrianopol, trebuiă să fie numit pe viaţă. Adumarea extraordinară se întruni după 7 luni, la 20 Decemvrie 1842. Ea numără 190 de membrii: Mitropolitul, fiind preşedinte de drept, trei episcopi, cincizeci
de 'boeri de clasa întâia, șaptezeci de a doua și șaizeci
“Şi şase de delegaţi ai districtelor și ai breslelor de
megustori şi meseriaşi.
Din o sută nouăzeci de membri s'au prezentat la

adunare numai
sulul

general

180. Candidaţii la tron erau 21. Condin Franța,

Billecocg, într'o scrisoare

adresată ministrului Guizot (dela 25 Decemvrie 1848)
împarte acești candidaţi în două grupuri principale:
„deoparte candidaţii partidului ciozozlor a căror voturi
se vor concentră asupra boerului Alex. Filipescu, zis
Vulpe,

iar de altă parte partizanii partidului naţional

reprezintat de către Emanoil Băleanu, Ion Filipescu,
“Ştetan Bălăceanu, Barbu Știrbey şi Gheorghe Bibescu.“
Fu ales pe viață ca domnitor Gheorghe Bibescu cu
131 de voturi, El se născuse la 1804 dintr'o familie

me pe

190

boereasca

din Muntenia şi se trăgeă din partea mamei

din familia Brâncovenilor. Studiase la Paris și se întoarse deacolo doctor în drept, la 1825. După ocuparea Munteniei de către ruși, fusese ales secretar
de stat la departamentul justiției și pe urmă șeful
secretariatului de stat. La suirea pe tron a lui Alex.
Ghica, el demisionă și nu reintră în viața publică.
decât la 1841 ca deputat în adunarea generală or„dinară care, după cum știm, numără 39 de membri.
Și nu trebue confundată cu adunarea generală extraordinară, care se convocă pentru alegerea domnitorilor.

EI fusese aderentul partidului naţional și chiar pe:
când eră ministrul justiției avi ocaziunea să-și ma-.
nifesteze principiie sale naționaliste.

Proectul

Regu-

Jamentului Organic fiind trimis la Constantinopol spre
a fi examinat de o comisiune

ruso-turcă,

aceasta

de cuviinţă să introducă un amendament
în

privința

pedepselor

pentru

găsi.

la art, 205,

neobservarea

reguletor

de carantină, adică că străinii, găsiţi vinovaţi de con-travenţie să fie judecaţi de consulii lor respectivi. Bibescu protestă în contra acestei pretențiuni „căci dacă
Sar admite dispozițiunile luate la Constantinopol ar:
fi o atingere mare adusă unui drept pe care țara îl

exercitase fără încetare“,t)
Patriot şi naționalist

cum

eră,

el

se

prezintă în.

„Se prevedeă că Domnitorul Bibescu, atât prin trecutul

ca și prin începutul lui, va fi un

apărător

al

„cauzei naţionale și s'ar fi putut aşteptă să nu găsească
nici o împotrivire. S'a întâmplat însă tocmai contrariul.
EI avi buna intenţiune, abia suit pe tron, să in-1) Vezi Xenopol,

Ibidem, p. 182,

_

anul următor se duse la Mănăstirea Dealului ca să
îngenunchieze la mormântul acestui erou al neamului..

.>

ziua încoronării în costumul lui Mihai Viteazu și în
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troducă o reformă în regimul dotal. El voiă „să desfiinţeze abuzul ce se făceă cu privilegiile făgăduinţelor de zestre, care treceau totdeauna înaintea creditoilor, de îndată ce se dovedeă autoritatea lor prin
martori, totdeauna ușor de găsit. Bibescu voiă, prin
suprimarea acestui abuz, să ridice creditul ţărei. Opoziţia ce o întâmpină în adunare eră întemeiată pe interesele personale ale boerilor de a putea totdeauna
să păgubească pe creditorii lor“.i)
Pe urmă e! nemulțumi pe boeri numind pe Barbu
Știrbey, fratele său, mare vornic, numire ce fu privită ca o reînviere a nepotismului din timpul Domnitorului

Ghica,

|

Până acuma opoziția

avu

mai

mult

un

caracter

personal ; ea luă o întorsătură mai naţională în chestiunea minelor.
|
_ Domnitorul convocase adunarea în luna lanuarie
18344 și îi supuse un proect de concesiune spre cercetarea şi exploatarea zăcămintelor miniere din Muntenia, proect care fusese aprobat de consiliul de miniştri prin jurnal și iscălit chiar de “domnitor. Ar
ticolele 178 şi 179 ale Regulamentului Organic dispuneau că în cazul când s'ar descoperi un zăcământ pe un teren, proprietarul poate să-l exploateze
:el însuși sau să arendeze exploatarea. Eră stipulat,
afară de asta, că dacă proprietarul pământului refuză
să întreprinză sau să arendeze exploatarea, guvernu:
împreună cu adunarea poate, după un termen de
18 luni din ziua somaţiunei, să ia măsuri spre a pune
mina în exploatare.

Trandafiloff, reprezentantul unei societăţi miniere
rusești, adresase Domnitorului Bibescu la 1843 o ce
rere spre a fi autorizat

exptorarea

munților

să

din

1) Vezi Xenopol, Ibidem, p. 183.

trimeată

geologi

țară. Cereă în plus

pentru

ca

să
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i se îngăduiască să exploateze tiinp de 12 ani zăcămintele descoperite, în cazul când proprietarii nu le-ar”
exploată ei şi plătind statului taxele reglementare.

De

mult

Carpaţilor,

se lăudă
de

fapt

bogăţia

coastelor

neexploatate

până

sudice

ale:

atunci

a-:

fară de minele de sare. Lipsa de capitaluri împiedecă pe proprietari de a se gândi la punerea în
valoare a subsolului. Propunerea lui Trandafiloft eră.
avantagioasă și folositoare atât pentru stat cât și.
pentru

proprietari.

Concesiunea

cerută fu aprobată de către Adunare

subt rezerva ca contractele cu proprietarii cari ar reiuză să exploateze ei singuri minele, să nu intre în vigoare, după Regulamentul Organic, decât după 3 luni
socotite pentru fiecare proprietar dela data somaţiunei.
Concesiunea cerută de Trandafiloff fi acordată în-tr'un mod legal și în privința aceasta eră neatacabilă,.
Țara întreagă însă se temeă de un amestec al rușilor

în drepturile de proprietate și se împotrivi la

hotă-

rârea Adunărei și a Domnitorului. Opoziția recurse la:
insinuări calomnioase răspândind svonul că 'Trandafiloft va fi pus imediat în posesiunea tuturor minelor
din ţară, că mii de lucrători ruși vor năvăli în Mun-.

tenia și că acești lucrători nu vor fi decât soldaţi deghizaţi, precursorii unei noi invaziuni. Toată ţara și
mai cu seamă proprietarii fură cuprinși de o frică.
nemotivată de fapt, dar foarte reală, a unei exproprieri eventuale de către compania rusească. Un do-

cument dela 1848 ne vorbește întrun mod pitoresc
„de o ocupaţiune militară subterană a Țărei Româ-.
_nești“.)
Insă Adunarea, în loc să stăruiască pe lângă Dom-.
nitor

ca

să nu

subt cuvânt

aprobe

concesiunea

cerută,

că este ilegală și că jurnalul

1) Vezi Xenopol, Ibidem, p. 183.

o

atacă.

consiliului:
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administrativ trebue anulat, cu toate că deciziunea
fusese confirmată chiar prin iscălitura Domnitorului.

Acesta văzând că chestiunea așă înfățișată puneă demnitatea și autoritatea lui în cauză, se opuse întrun
mod energic la cererea Adunării, tratând-o de necuviincioasă. Incordarea între Domnitor și Adunare merse
așă departe încât Gheorghe Bibescu crezu de cuviință
să ceară consului rus să intervină pe lângă Poartă
ca aceasta să porunceaseă disolvarea Adunării printr'un
firman. Insă Domnitorul, după ce căpătă dreptate și

văzu demnitatea lui salvată, se răsgândi şi, cântărind
inconvenientele legate de această concesiune minieră,
respinse cererea lui 'Trandafiloft subt alte motive,

dând

astfel o pildă de multă cumințenie. Nu e mai

puțin

adevărat

temerile

că

himerice,

răspândite

în

țară în privința acestei” chestiuni, întăriră și mai mult
curentul antirus.
Dealminterea Domnitorul Bibescu fu un excelent
administrator: a construit drumuri și poduri; a secat mlăștinile Cişmigiului, focar de infecţie; a reor-

ganizat coşere de rezervă ; a îmbunătăţit
și penitenciarele ;
tului ; a

mărit

s'a

îngrijit de

veniturile

închisorile:
buge-

echilibrarea

comunei;

a introdus

bre fiscale asupra actelor -de procedură spre
șoră numărul proceselor și mai multe alte

tim-

a micmăsuri

pentru binele obştesc. In privinţa acestor reforme nu
|
i sa făcut opoziţie.
Principele Bibescu

[ui
dăsenisă

fi un adevărat liberal prin inima

[â "nevoeile tuturor claselor, însă pcate

cam autoritar în procedeurile sale de guvernământ.
Când Turcia urcă taxa vamală dela 3 la 5%, pentru

Impe:iul Otoman, Austria care exportă multe producte în Muntenia, obţin dela Poartă ca această
țară să fie scutită de noua taxă și ca taxa vamală
să fie menţinută la 3%, ca înainte. Această excepțiune
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dacă ar fi fost obținută în favoarea Austriei, ar fi însemnat

o

călcare

a drepturilor autonomice

Și o împedicare pentru tezaur de a
urcare de 2 %!, asupra importului.
Domnitorul

Bibescu,

după

se

protestări

ale țării

folosi

de o.

energice

pe

lângă Rusia, răuşi ca să obțină și pentru Muntenia
urcarea la 5%/, a taxei vamale de import. Demersurile lui avură două avantagii: primul, mărirea veniîurilor fiscului şi-al doilea, recunoașterea dreptului
Principatelor de a-și apără interesele lor, dreptul ce le

fusese smuls de mult de către despotismul turc și pe
urmă absorbit de protectoratul rus.
Tot Domnitorului Bibescu, în înțelegere cu Mihail
Sturza, domnitorul Moldovei, se datorește desființarea

vămilor între Moldova
între

amândouă

contribuit
comune.

mult

și Muntenia.

provinciile

la deștptarea

o unire

EI

creă

vamală,

conștiinței

Astfel citim într'un act dela 1853:

astfel
cara a

intereselor
„Oriunde

în aceste ponturi 'se pomeneștede graniţă, margini
sau hotare, se înțelege subt această numire linia înconjurătoare

amânduror

Principatelori.!)

Românii se obișnuiră astfel să nu aibă decât o
singură graniţă cuprinzând patria comună. Unirea
va conduce

la unirea

cile ce le puneă Austria,
animozităţile și rivalitățile
după vechea deviză divide
Tot Domnitorul Bibescu
lovească

politică, cu toate piedi-

care încercă de a menţine
între amândouă Pricipatele,
e/ împera.
îndrăsneşte cel dintâi să

în privilegiile călugărilor greci ale

mănăsti-

rilor închinate, cari storceau ţara de venituri însemnate. După îndelungate demersuri și stăruinți răbdătoare pe lângă pravoslavnica Rusie, care nu vreă să
se atingă de cele sfinte, obținu cel puțin desființarea
Eforiei Sf. Mormânt „care voiă să-și însușească drep1) Vezi Xenopol,

Ibidem, p. 185.

au

vamală

GH EORGHE

BIBESCU

10%

“turi împotrivitoare atât pravilelor cât şi vechilor obiceiuri ale țărei precum
Intr'o

scrisoare

și drepturilor oblăduirei“.*) .

caracteristică! adresată contelui Nes-

selrode, atunci cancelarul imperiului rusesc, Domni“torul Bibescu se exprimă asttel: „Toate aceste îm-

prejurări vă vor dovedi fără inconjur, că îmi iubesc
tot atât țara, cât şi d-voastră vă iubiți marea și glorioasa-vă patrie, şi dacă ar atârnă numai de mine
de a-i face o soartă mare, mi-ași vărsă pentru a ajunge

acolo, până la cea din urmă picătură de sânge; dar
-simt că nu pot face nimic,

și că ursita-i va fi aceea

ce mărinimia curței Rusiei va binevoi a-i hărăzi“.
Tot Domnitorului Bibescu i se datorește iniţiativa
construirei

unui

teatru

în Bucureşti, „clădire care

nu

privește numai la folosul acestui oraș, dar a tot neamul

românesc prin influenţa înfloritoare ce va aveă atât
asupra bunelor năravuri cât și asupra desăvârșirei
“jimbei naționale şi desvoltarea literaturei românești“.*)
Domnitorul Bibescu ceru, afară de asta, o aplicare mai riguroasă a dispoziţiunilor Regulamentului
Organic în ce priveşte alegerea deputaţilor cari trebuiau să fie aleși în locul și din locul unde se fă-

-ceă alegerea și să nu fie aleşi

numai din aceia cari

locuiau în Bucureşti. Prin această dispoziţie, care eră
în folosul micilor boeri, el lovea în privilegiile pe

cari şi le însușiseră, întrun

mod abuziv,

boerii cei

mari.

Măsura

aceasta eră absolut liberală. şi tot în acelaș

fel ca acea cerută de micii

boeri din Moldova

prin

Constituţia dela 1822.9)
O mare dovadă de liberalism a dat-o prin începutul desrobirei oficiale a țiganilor. Ion Câmpineanu,
1) Vezi Xenopol, Ibidem, p. 196.
2) Citaţiile după D. Xennpol..
3) Vezi mai sus p. 54.
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într'adevăr, dăduse la 1834 prima pildă a desrobirei:
țiganilor de pe moșiile sale; însă acest exemplu rămase izolat. Bibescu însă, printr'un vot al Adunării,

fixează o sumă de 43.000 lei anual spre a răscumpără
țiganii dela proprietari. Acești țigani liberaţi erau obligați să plătească

o dajdie de fiecare

cap,

și

venițul

acesta eră deasemenea întrebuințat spre desrobirea altor
țigani, astiei că din an în an creșteă numărul desro-biţilor. In 1847 el hotărește să desrobească pe toţi
țiganii aparținând autorităţilor publice și mănăsti-

rilor închinate și neînchinate.
lovi întâi în
tate publică,

Prin

această măsură el

egumenii - greci, subt cuvânt de utiliși al doilea proclamă marele princi-

piu al libertății individuale. Astiel că în mesagiul de:
deschidere al Adunării dela 1848 Principele putgă să
spună cu mândrie „că de sigur fiecare din domniile
voastre se gândește cu fericire, că în puţin timp pă-

mântul

românesc

nu va mai

slobozi“. t)
Marele interes ce-l purta

faptul că a

hrăni

de cât

țăranilor

oameni

l-a arătat

redus la un sfert aproape

prin

taxele pe cari

ei trebuiau să le plătească proprietarilor pentru zilele
de muncă datorite dar ne făcute.
A mers aşă departe cu liberalismul lui egalitar că.

avea

de gând

să

propue desbaterilor

Adunării dela

1848 un proect de lege prin care boerii, care ar face
comerț, să plătească patenta ca orice: negustor, „și
aceasta nu atât în vederea “unei sporiri a venitului
fiscului, cât mai ales ca o îndrumare către principiul

egalității înaintea
Dacă

măsurile

inspirate de un
minat,

sântem

legei“.2)
luate de Bibescu

naționalism și de
însă

nevoiţi

1) Vezi Xenopol, Ibidem, p. 187.
2
»
Ibidem, p. 188.

până

un

acuma

sânt

liberalism
luorice ete

să” fecunoaştem

că

aj]
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nit foarte mult sentimentul național când a desfințat învățământul în limba românească ia liceul Sf.
Sava şi a vrut să transforme această școală într'un
colegiu francez. Ne mirăm că tocmai acel Domnitor care propusese zidirea unui teatru românesc în
București, se arată într'o corespondenţă, către un profesor al liceului Louis-le-Grand din Paris, ca un adversar al limbei româneşti. El zice într'o scrisoare că
şcoalele care „de 25 de ani întrebuințează limba românească ca element principal, nu au dat iz za
rod, precum nu vor produce nici odată nimic bun,
cât timp instrucția superioară se va târi în făgașul
cel rău în care a fost aruncată prin unul din acele

excese ce le aduc reacțiile“.!)
Pentru realizarea acestei păreri ciudate el face demersuri la Paris pe lângă ministrul instrucțiunei pu-

blice Salvandy ca să rezerve profesorilor cari vor veni
în București
învățământul

drepturile
francez.

ior la înaintare

și pensie în

Veniseră întradevăr mai mulţi profesori francezi,
dar Bibescu nu răuși să aducă și o comisiune examinatoare din Franţa spre a controlă studiile făcute. 2)
Să notăm că măsuri analoage au fost luate în acelaș timp în Moldova de către principele Mihail Sturza,
care înființase Academia Mihăileană. Din această coin-.
cidență d-nul Xenopol trage concluzia că aceste îndrumări spre limba franceză se datoresc Rusiei și că
Domnitorul Bibescu, prin motivele arătate mai sus,
nu căută decât să mascheze adevăratul fond al chestiunei.
Am puteă însă să ne întrebăm pentru ce Rusia,
dacă ar fi vrut să sprijinească o limbă, n'a propus
limba rusă în locul limbei franceze ? Dealtminterea se
1) Vezi Xenopol, Ibidem, p. 188.
2) Vezi N, Iorga, Geschichte des Rumănischen Volkes,

p. 263.
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ştie că subt domnia

principelui Bibescu

ș'au publicat

câteva numere din Monitorul Oficial în limba franceze. Faptul acesta se datorește oare tot instigațiunei
rusești sau bunului plac al Domnitorului?
Oricum faptul este că rușilor nu le plăceă limba
românească în care zăriseră izvorul naţionalismului
și organul

de propagandă

al ideilor liberale.

„ Aceste măsuri împotriva limbei naţionale avură tot
acelaş elect ca şi propunerile rusești ale lui Trandafiloff în privinţa concesionărei minelor şi provocară în

1848 revoluțiunea împotriva rușilor și cetatea lor, Regulamentul

Organic.

Această mișcare mai conştientă și mai decisivă de
cât cele anterioare, aprinsă de o scânteie venită din
Franţa, avu ca efect constituirea unui adevărat partid
liberal cu un program hotărât și rațional. Acest
partid nu s'a ridicat în contra domnitorului Bibescu,
-care se arătase destul de liberal, ci în contra Rusiei
Și revoluționarii își propuseră chiar să pună pe dom-

pitorul Bibescu în capul mișcărei. Cu
el se văzu silit să abdice la 14 Junie

toațe acestea
1848 și se re-

trase în străinătate. II vom regăsi mai târziu ca mem-

bru în Divanul ad-hoc din Muntenia în anul
EI încetă din viață la 1 lunie 1873.

1858.

XI.
PARTIDELE

POLITICE IN MOLDOVA SUBT DOMNIA LU
MIHAIL STURZA DELA 1834— 1848,

Regimul Regulamentului Organic a avut cel puțin.
ca efect să stabilească o regulă oarecare în guver-

narea

şi administrarea

provinciilor

românești, până.

atunci lăsate expioatărei nerușinate a claselor înalte,
astfel că reprezintă, cu toate defectele lui, un pas
spre civilizație. Aceste progrese au tost conseninate
treptat-trepiat în dările de seamă prezentate de către
domnitori la deschiderea sesiunei anuale a Adunării

Generale și în răspunsurile ei.
Cu toate acestea domnia lui Mihail Sturza a provocat în Moldova o opoziție care merită toată aten-.
țiunea în ce privește politica partidelor.
Această, opoziţie pornește dela două curente : unul,
care plecând dela marii boeri este mai mult inspirat
de interese personale și a! doilea, emanând dela boerii
din clasa a doua, care căutau să fie văzuţi pe aceiaşi

treaptă cu cei mari. Ce făcu Domnitorul în fața acestor
două curente rivale, cari ținteau să capete aprobarea
curții protectoare sau curții suzerane?
Când marii boeri se plângeau Rusiei, Domnitorul—

de pildă în 1835—explică

că plângerea provenea de:

la aişte fasfroșz, fiindcă orice act alcătuit de către mi-.

noritate și care ar fi împotriva majorităţii trebue con-siderat cu faczzos €).
4) Vezi Xenopol! Ibidem, în notă pag. 192.
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De altă parte arată că clasa privilegiaţilor a respins
întotdeauna regimul care loveă în interesele sale.

In ce priveşte micii boeri, Domnitorul arată că majoritatea locuitorilor au tot interesulca Regulamentul
Organic să fie menţinut și întărit.
Nu încape îndoială că domnitorul Mihail Sturza,
care dealtminterea se lăuda că are aprobarea întregei
în număr

boerimi

să

căută

cărora

fața

se

şi aprobarea

de 300
spre

se găseă,

înaltului cler,

partidele în

amândouă

cu

bine

pună

tron.

pe

a se menține

Această sciziune în Adunare proveneă dela reformele
introduse de către domnitorul Ion Sturza care ridicase
boerii din clasa a doua și a treia la rangul boerilor

mari. Acești nemulțumiți, care se adresaseră adeseaori
la

puterile

protectoare,

domnitorului

făcură

Mihail

Sturza zile așa de amare încât el se gând: chiar să
„abdice.

Din aceste două opoziții —acea

a boerilor

mari și

:acea a boeriior mici—cea de a doua, cu toate că eră
slabă,

a avut

cea

mai

mare

însemnătate,

căci

se

concentrau în ea, afară de interese personale, și idei
jiberale

cari vor da roadele

lor în viitor.

In 1839 era să izbucnească în Moldova
plot care ar fi putut

să răstoarne

toată

un com-

organizarea

“socială stabilită, dacă n'ar fi fost înăbușit la vreme.
Un

boer din clasa de jos, Comisul Leonte Radu, unin-

Beizadea Costache Sturza, Beizadea lorgu Sturza,
“Toader Hurmuzachi, Ștefănică Ruset, lancu Pregescu,

Iorgu Cănănău și Cuza, pe lângă mulţi boeri mici
și câţiva cetăţeni, constitui o asociaţiune revoluționară
Numită conzurazia confederativă.
inta complotului eră să facă o revoltă cu armele

=

-du-se cu vre-o 80 de credincioși ai săi, printre cari
„găsim și câţiva boeri mari ca Săndulache Miclescu,

HI

„ca să statornicească puterea Regulamentului hărăzit *

Și se cerea pe baza aceasta:
i. Autonomia față de Turcia, fără a renunţă la suzeranitatea otomană ;
1. Respectarea legislaţiei făcute pe baza Regulamentului Organic şi aprobată de Rusia, însă fără amestecul direct al imperiului moscovit în administraţia internă;
3. Înlocuirea protectoratului rus prin acel al marilor
puteri europene, Anglia, Franţa, Austria şi Rusia;
4. Aducerea unei dinastii străine şi înfine înjghebarea
unei confederații a statelor dunărene împreună cu

Serbia.
lată ceeace cereau conjuraţii Comisului Leonte Radu
în ce privește situațiunea politică a Moldovei. In ce pri-

vește organizația interioară, ei vreau înainte de toate
detronarea Domnitorului Mihail Sturza „ca unul cea
fost rânduit împotriva Regulamentului, (fără a fi ales

de public), şi fiind el pentru Moldova aceea ce Neron
şi Caligula

au

fost

pentru

apoi slăbirea aristocrației

România“.

Se mai cere .

adică „dela Veleşătrar până

Vel-logofăt să fie boier şi doier, alcătuind generalismul
seim în care dufă mulfimea glasurilor să se aleagă
32 de deputaţi, din care prezidentul numit baș-boier
să fie un om cu cel mai mare rang, cinstit, procopsit

și cu cea întâi avere, iubitor de patrie și fără nici o
pată. Domnul

să nu poată da deputaţilor nici slujbe,

nici răsplătire“,!)
Intregul

program

al conjuraţiei

comisului

Leonte

Radu nu pare a fi altceva decât o reînviere a reformelor cerute de către boerii mici în timpul constituţiei dela 1822, subt domnia lui loan Sturza. Totuş este
de observat, că conjuraţii merg mai departe de cât

predecesorii lor în ce privește relațiunile exterioare ale
țării ; în ce privește
1) Vezi Xenopol,

organizaţia interioară, ne aflăm

Ibidem, pag. 195.
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în faţa aceloraș revendicări ca atunci, reforme care tind:
la stabilirea unei egalități între boerii mici şi cei mari..
Egalitarismul acesta însă rămâne exclusiv. Aceasta ne

miră cu atât mai mult cu cât se găsesc între conjurați oameni de rând și chiar doi armefii, cari au fost
atrași în complot de către boerii mici, ademeniţi cu
tot felul de promisiuni.

Programul conjuraţilor conţine și câteva inovaţiuni
mai cu seamă în ce privește administraţia internă a
țărei; el propune, afară de repartizarea Principatului:

în

districte,

o descentralizare

mai mare

înființând

cantoane și circumscripțiuni guvernamentale mai mici,
o propunere care a fost mai târziu reluată de către
P. P. Carp în proectul lui de descentralizare.

O măsură caracteristică şi semnificativă eră ideia.
„de a adăogă Ia tribunalele” ţinutale încă doi membri,
unul ales din. partea răzeșilor și. celălalt din partea ţăranilor și de-a
- întări isprăvnicatul cu patru comi-

sari aleși doi dintre boeri, unul dintre răzeși și
al patrulea dintre locuitori. Aici apare pentru prima.
oară o propunere.ca

să se acorde

și Simplilor

cetă-

țeni accesul la o funcţiune. publică.
Pe lângă aceste. concesiuni făcute ideilor democratice, avem

de notăt “câteva revendicări ce trădează in-

influenţa revoluțiunei franceze : libertatea presei și a
gândirei ; desființarea censurii pentru tipărirea cărților ;.
dreptul de a bate monedă cu stema ţării, adăogând
însă între coarnele bourului semiluna, simboiul suzeranității turcești ;

-una

crearea

a

două

ordine

de

decoraţii,

civilă iar cealaltă militară ; organizarea de amba-

sade la Constantinopol și aiurea unde va fi nevoe,
„numind numai persoane din țară, dintre cele mai capabile şi instruite, cunoscând

întrebuință în nici într'un

limbile străine,

caz greci sau alți

ca agenți diplomatici ; gonirea

fărăa

străini.

egumenilor greci și în-

MIHAIL

STURZA
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locuirea lor prin

egumeni

moldoveni;

să se ia mo-

şiile mănăstirești și să fie trecute statului ; să se facă
şosele şi drumuri ca în Austria; crearea unei bănci
de împrumut, sprijinită de bancheri străini ; de a în-

liinţa fabrici în ţară ; de a împiedică, prin tarife vamale,
importui

obiectelor

de

manufactură,

venite

de

peste

graniţă, în cazul
ind sar produce în ţară; în fine,
spre a ridică creditul ţării, să se simplifice procedeurile justiției mai cu seamă în ce privește daraverile
bănești și comerciale. Se opreă prin proectul acesta
ca evreii sau alți străini să vie peste frontieră în
Moldova și să se împroprietărească în satele din Moldova ; se cereă să fie dezrobiţi țiganii de pe moșiile
statului și de pe moșiile mănăstirilor și pe de altă parte
să se îmbunătățească soarta țiganilor boerești. In ce
privește soarta țăranilor, proectul acesta nu introduce

nici o îndreptare. Pomeneşte numai de o reformă privitoare la zilele de muncă datorite proprietarilor. In
privința dreptului de a se mută de pe o moșie pe
alta, el restrânge această libertate întrun mod mult
mai riguros ca înainte subt cuvânt că s'a dovedit că
deplasările dela un loc la altul, departe de a fi fo-

lositoare ţăranilor, îi sărăcesc.
Domnitorul

Mihail Sturza, descoperind

prin agenţii

săi această conjurație, reuși să pună mâna pe proect.
El lăsă să se facă o traducere

și o trimise consulului

după actul

general rus Titow

autograf

la Bucu-

rești, spre a-l înştiință de ce se petrece, ţinând-o însă

ascunsă față de public. Cu această ocaziune el ceru
consulului dacă n'ar fi bine ca instigatorul mișcării,
adică Comisul Radu Leonte, să fie trimes peste frontieră în Basarabia,

de unde venise.

Consulul se asocie la această părere, sfătuind însă
să se facă o anchetă secretă și să se pună Radu
Leonte subt supravegherea poliţiei și dacă va fi nevoe
8

ti

să-l expulzeze

în Basarabia.

Supus unui

interogator,

Radu Leonte căută să tăgăduiască, dar uimit când
i se prezentă propriul său manuscris, schimbă tactica spunând

că acest proect a fost elaborat

de către

Aga Alecu Roset și că el n'ar fi făcut altceva decât
să transcrie cele spuse de el. Celelalte

depuneri

ale

lui Neculai Ene și ale preotului Sachelarie arată că
mai mulţi boeri mari din partidul nemulțumiţilor făceau

parte din complot,

dar mai mult

cu gândul

la

răsturnarea Domnitorului decât la reforme. Complotul
odată descoperit, fu ușor de a-l înăbuși. Ministrul de
stat Nesselrode trimise, în privința acestei întâmplări,
felicitări

domnitorului

Mihail

Sturza

pentru

modul

dibaci cu care a știut să descopere și zădărnicească
complotul.
În acelaș timp Nesselrode avizează pe consulul rus

să sfătuiască pe Domnitorii Țărilor Româneşti să exerciteze

o

supraveghere

mai

severă

asupra

intrigilor

ce se țeseau în Muntenia și Moldova. Ministrul se în-

grijește de relaţiunile ce s'au stabilit la Paris între

"mai mulți moldoveni, ca Mavrocordat Ghenadie, Filitis, cu câțiva demagogi munteni cari împărtăşeau
principii pur democratice.

Domnitorul

Mihail

Sturza

făcu în privința aceasta tatălui lui Mavrocordat observaţii sfătuindu-l să îndepărteze pe fiul său din acest

mediu periculos. Tatăl promise că va trimite pe fiul
său, împreună cu Ghenadie, la Berlin.
Puţin după aceasta se descopere la laşi o asocia-

țiune secretă compusă din vre-o zece inși, în fruntea

cărora

se găsea : un militar din compania

pompieri-

lor, un tânăr profesor dela școala Trei Erarhi ȘI doi
preoți ; ceilalţi credincioși erau sau minori sau oameni
de rând cari n'aveau nicio legătură cu autoritățile țării.

Cu

toate că guvernul

constatase

nu avea nici o intențiune

că această

criminală,

societate

o disolvă subt
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cuvânt că eră secretă ; trimese pe ofițerul de pompieri peste graniţă, destitui pe profesor iar pe ceilalţi
îi ertă.
Intr'o scrisoare adresată lui Titow!), domnitorul:
Mihail Sturza se plânge de curentul de liberalism care

suflă în Muntenia și care

ameninţă

să treacă şi în

Moldova, datorită apariţiunei, din când în când, de
emisari munteni — probabil o aluzie la lon Văcăsescu „care este privit ca părtaș al unei facțiuni anar-

histe“,2)
Când în anul 1838 se făcu în Muntenia încercaea de-a se înființă școli rurale, Mihail Sturza consi-.
deră această reformă ca periculoasă și se neliniști.
Făcând aluzie la niște tablouri cari se publicaseră
pentru acest învățământ şi în cari Moldova și Muntemia erau calificate de state constituţionale, ca și la
un almanah în care România era deasemenea arătată
ca constituţională, el nu vede în şcolile noi decât un
mijloc pentru răspândirea ideilor anarhiste în inimile
1inerimei

și

adaugă

„că

el nu

numaide siguranţa viitoare,
de față a Moldovei“.?)
Pe vremea

poate

dar

răspunde, nu

chiar de siguranța

aceasta singurul cuvânt de constituție,

care evocă constituanta și revoluțiunea franceză, aveă
darul de a înspăimântă clasele diriguitoare, care
sigur nu doreau nici o schimbare în detrimentul
şi spre folosul desmoșteniţilor.

de
lor

Instrucţiunile date dela Petersburg domnitorilor in-

şistau asupra

pericolului

ideilor liberale cari turbură

spiritele şi le împing la revolte. Minciaki îndeamnă
guvernele Principatelor să se ție cu stricteţe de prescripțiunile Regulamentului

Organic,

1) Vezi mai sus: Consul rus.

2) Vezi Xenopol, Ibidem, p. 201, în notă.
3)»
»
pp. 202.
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ce privește regulele stabilite de
surei presei și tipăriturilor.

Kisseleff asupra cen-

Domnitorul Mihail Sturza, reac
ționar prin spiritui
și temperamentul său, nu cerea
decât să se asculte:
de ordi

nele autocratismului moscovit.
«Am fost totdeauna convins, zice el lui
Minciaki, că ideile privite ca liberale nu pornesc
decât dela un egoism

vinovat

care caută interesul său personal
în

răsturnare.

și anarhie... Voi îndreptă luar
ea mea aminte cea mai
serioasă asupra purtărei acel
ora cari, adăpându-se în
străinătate cu principii falşe,
ar fi umpluți cu doc-

trine pierzătoare şi-mi voi face
o datorie de a înăbuși orice tendinți care ar pute
ă aveă de rezultat a.
compromit
e

liniștea lăuntrică a țării“
1).

Chiar în 1839. pe când pati
mile revoluţionare tierbeau în Mol

dova, Felix Colson, fost
secretarul Consulatului francez din Bucure
ști care pe urmă însoți.
tot în calitate de secretar pe
Ion Câmpineanu la Paris,
publică o broșură, intitulată
Pecs des droits des MoldlaValagues, în care combate
amestecul abusiv al Rusiei
În ocâ

rmuirea Principatelor. Cât
eva exemplare din
această broșură fură trimise
la Iași. Consulul rus Kotzebue găsi

unul la singura librărie
de pe atunci și
atrase Domnitorului aten
țiunea asupra acestui pamf
let.
care fu imediat confiscat
de către guvern.
kușii,

ca

și Mihail

Sturza

devotatul

lor servitor,
erau pe deplin îndreptăţiți
să se îngrijească de starea
spiritelor din Moldova,
căci în cei zece ani din
urmă,
dela ocupaţiunea rusă
până la 1839, ideile libe
rale
şi cultura în genere făcu
seră mari progrese, şi
pă“trunseră mai cu seamă
în populaţiunea orașelor.
La,
lași se înființează diferite
şcoli private pe lângă şcoa
lele publice

din Socola și Trei Erarhi,
și în mai multe
alte orașe deasemenea. Se
înțelege dela sine că aceste1) Vezi Xenopel,

Ibidem, p. 203.

-

17

focare de cultură erau

mai

cu

seamă

şi focare de

naționalism. Din cauza aceasta elevii școalei Trei Erarhi
se răscoală spre a obţine ca slujba bisericească să fie

făcută în limba română şi nu în

cea

greacă.

După

o încăerare între ei și preoţii greci, Asaki interveni pe
iângă Kisselefi ca să deă o hotărâre în acest conflict.
EI declară „că nu poate îngădui ca grecii să impună
limba lor în biserica românilor“.!)

Mihail Sturza el însuşi

înființează

Academia

Mi-

hăileană și aduce ca profesori cărturari și savanţi din
Transilvania și din străinătate printre cari Eftimie
Murgu, un înfocat patriot al Ardealului, Maizonabe un
învăţat francez care profesă în limba lui un curs de
drept public și de drept privat, pe d-rul Cihac care
deschide un curs de istorie naturală, pe Petre Câmpeanu, tot transilvănean, care predă filosofia, pe Flechtenm, Macher un sas, jurist distins care lucrase la re-

dactarea codului Calimache și care fu însărcinat
cursul

dreptului

cu

natural.

Chiar din anul 1830 se înființase la lași „Socze/a/ea
stiinfelor naturale după iniţiativa d-rului Cihac și care
fu reorganizată la 1833. Datorită activităţii președintelui, societatea fu invitată, în 1838, să trimeată un delegat la congresul naturaliștilor care avu loc la Freiburg.
Domnitorul Mihail Sturza trimese ca delegat pe d-rul
Cihac care avu prilejul de a face cunoscute ţările românești, despre care nu se știă acolo aproape nimica. Alexandru de Humboldt, A. Brogniart, G. Struve,
1. Berzelius, C. T. Oken primesc să fie membri de

onoare ai tinerei societăți știintifice din lași, eveniment cu care savanții noștri de pe atunci s'au mândrit cu dret cuvânt.
În aceiași vreme

neobositul Asaki înființează, după

cum făcuse Eliade Rădulescu în București, un Con1) Vezi Xenopol, Jbidem, p. 205,
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„servator

filarmonic, dramatic care progresează

repede

subt direcțiunea lui Alexandri, Asaki şi Logofătul Catargiu. Astfel încât la 1838, doi ani dela înființare, e-

levii.au fost în stare de a jucă Worma

fusese tradus în românește de Asaki.
In 1834

seminarul

este reorganizat

al cărei libret
și după

5.ani

es din el 18 preoți instruiți, meniți să răspândească

cultura prin populațiunea rurală până atunci aproape
cu totul uitată.
Theodor Stamate consemnează, în A/Hzua Romă-

nească dela Ianuarie 1839, primele sale observațiuni
meteorologice şi conduce un laborator de fizică în care
„practică daguereotypia deabiă descoperită.
Mihail Sturza înființează prima bibliotecă publică
înzestrând-o cu 600 de volume de ale lui.
Indemuat de acest curent general spre cultură, Hatmanul Anastase Rașota creă în 1838, pe moșia lui
Pomârla, o şcoală rurală după felul aceleia pe cate
Const. Golescu o înființase doisprezece ani mai în-

nainte. Acest exemplu ii urmat și de Clucerul Fun-

„dățeanu, de Logofătul

Lupu

Balş care deschide ȘI ua

internat pentru 26 de elevi întreținuţi cu cheltuiala lui.
Am văzut în cele expuse în urmă că Mihail Sturza
însuși, deși se arată toarte reacționar în raporturile
sale către Rusia,

vilizaţie

;

și

târât de

lumină, a fost

curentul

poate

îndrumător spre progres prin
propășirei științifice şi literare.

Din punct de vedere politic,

ce

fără

tinde

voia

protecțiunea

această

la

ci-

lui un
ce a dat

mișcare cul-

i turală a dat roade pe cari le găsim culese în reforj „mele cerute de către Comyurazia federativă a lui Radu
| Leonte ; ele sânt expresiunea ideilor ce preocupau

: „minţile pe atunci.

Le vom

vedeă

afirmându-se

cu

Î „mai multă tărie și claritate în perioada care duce de
Î la 1839 până la revoluțiunea dela 1848.
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Chiar dela 1838 Rusia, care nu vedeă cu ochi buni
răspândirea ideilor naţionale, căută să stingă treptattreptat focarele de cultură, după cum făcuse în Mun-

tenia. Ea lovi întâi în teatru, această tribună a graiului

naţional, căutând prin intrigi să compromită cariera de
actor în ochii acelora cari subvenţionau întreprinderea.
Guvernul însuși, intimidat de către consulul rus, retrage subvenţia de 200 galbeni pe care o plăteă Conservatorului, astfel că direcțiunea îi nevoită să sus|
pende cursurile şi reprezentaţiunile.
Partidul naţional stărui în zadar ca guvernulsă
revie asupra acestei hotărâri. Dar teatrul nimicit la.
lași reînviază la Boteșani subt direcțiunea unui artist

tânăr și talentat, Costache Caragiale care jucă în 1839

drama „Saul a lui Alfieri, tradusă de către Aristia. Chiar”

la lași teatrul renaşte după câţiva ani subt îndemnul:
lui V.

Alecsandri

care,

reîntors

din

străinătate, scrie:

piesa sa Jrgu dela Sadagura, reprezentată la Iași în
1844 şi în 1845 la București, Se știe că în această
comedie

autorul

biciuește cu mult spirit mania

socie-

tăţii românești de a-și însuși moravurile și ideile din
occident părăsind vechile obiceiuri strămoşeşti.
Infrăţirea intelectuală între munteni.și moldoveni
nu se afirmă numai prin interesul ce-l găsim în
amândouă capitalele pentru toate operile românești,
dar şi prin corespondența schimbată între Eliade Ră-

dulescu din Bucureşti și Const. Negruzzi dela Iași, în
ce privește înrâurirea limbei și literaturei române. Nici
Transilvania nu e uitată și în această mișcare joacă şi ea.
un rol însemnat. In 1840 Foaia pentru mzate, 0 publicație din Ardeal, reproduce biografia lui Gheorghe Lazăr, publicată de Eliade Rădulescu în Curierul Româ-

“nesc, şi alte lucrări după Albina Românească, NaţionaJiștii moldoveni de pe atunci sânt în literatură : Asaki
prin nuvelele sale, Costache Negruzzi prin frumoasa
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sa povestire istorică 4/ezandru Lăpușneanu,
prin vestita lui poezie Azrodul Purice, un episod
epic din viața
lui Ștefan cel Mare, Săulescu prin tabul
ele sale, Vasile Pogor tatăl prin traducerea Flenriadei
lui Voltaire, Cuciureanu prin ale sale urări Poett
ee, Const.
Stamate, român basarabean, prin cartea sa
Povestea
Zoveștzlor, Alexandru Donici prin fabul
ele sale după

Criloff, Cosfache

Negri prin diferitele sale poezii, în

fine Vasile Alecsandri,
acestei perioade, care

cel mai de seamă geniu
începe la 1843 glorioasa

al
și

Tructuoasa sa carieră printr'o serie de poezii
în formă
Populară,

publicate

în

/Zoaza

Știnfifică

și literară :

Doina, Baba Cloanţa, Sora și hoţul, Cinel-Cine
l, Craiu-

nou, Strunga, F ăt-logofăt, Visul. Aceste
poezii au fost
imediat reproduse în Carierul de amde sexe
din Bucu-

reşti al lui Eliade Rădulescu, ca și de
Bentru minte din Transilvania, dovedind
cuget și simţire a românilor

Carpaţi.
Școlile produc
cari, deși eșiți din
stat ; întradevăr,
boerii au dreptul

dincoace

și

către Foaia
unitatea de
dincolo

de

e
din ce în ce mai mulți tineri instruiți
popor, ajung să ocupe funcțiuni în
pentru a salvă principiul că numai
la demnitățiie de stat, unii din ei sânt

apoi fu trimes împreună cu cei doi fii ai lui
Mihail
Sturza, Dumitru și Grigore, la Luneville ;
însă con-

a.

Sălniceanu, chemat să joace un rol de căpet
enie. EI
își începuse studiile la pensionatul Cuen
in din Iași,

de

ridică o nouă boerime, prin merit și talent.
Academia Mihăileană se îmbogățește cu cursuri
noui: Leon Filipescu predă agronomia, lon Ghica
,
chemat din Muntenia de însuși Mihail Sturza, geolo
gia și mai târziu economia politică. In 1843
apare
pe scena politică o altă figură măreaţă, Mihail
Ko-

ee me

ridicați la rangul de mici boeri, unul chiar,
Gh. Asaki,
ajunge la rangul de mare boer. Aceasta
arată că se
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sulul rus din lași atrase respectos atențiunea Domniforului asupra faptului că a trimite pe fii săi să stu-

dieze într'o ţară unde bântue idei revoluţionare, aceasta
nefiind pe placul ţarului. Domnitorul Mihail Sturza,
plecat servitor al împăratului Alexandru, porunci ime-

diat fiilor săi să plece împreună cu Kogălniceanu

la

Berlin. Influența ce o avu asupra lui Kogălniceanu
capitala Prusiei ne este mărturisită în cuvintele ur-

mătoare ; „Mulţămită contactului meu cu atâția bărbaţi însemnați ai Germaniei şi primit în. cercurile politice din Berlin, am avut fericita ocazie şi putință de
a-mi îmbogăți mintea cu ideile reformatoare ce atunci
inspirau înaltele inteligențe ale Germaniei. Da, universităței din Berlin, a doua mea mamă, exempluiui
ce mi l-a dat amorul pentru patria germană, fiii nobilimei, fiii burghezimei, datoresc eu amorul pentru

patria română și spriritul liberal care m'au însufleţit
în toate actele vieței mele. In lungile lupte și lucrări,
în prigonirile înverșunate cari nu odată s'au încercat
a mă zrdobi, pururea am avut înaintea ochilor mei
acele frumoase cuvinte pe care, în memoriul său
către rege, le arătă Principele de Hardenberg, ca puternicul mijloc de a reînălță caracterul și bărbăția
poporului german pentru desrobirea sa de jugul
străin,

pentru

ridicarea

și mărirea Germaniei:

„Prin-

cipii democratice într'un guvern monarhic“.!)
Iogălniceanu publică mai multe scrieri literare și
istorice în limbile germană, franceză și română. Iată

mai întâi Românaische oder Wallachische Sprache und
Literatur. Pe urmă în franțuzește: Fsguzsse sur la
dangue

et les mocurs

des

Tsigains.

Infine

„Ilistoire

de ia Valachte, de la Moldavie et des Valagues transdannbieus“.
naționalism

Toate aceste lucrări sânt inspirate de un
înfocat la care se adaugă, în cartea despre

1) Vezi Xenopol,

[idem, p. 213,
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țigani,

revendicări

umanitare de liberalism. El mus-

tră pe apuseni că „ar alcătui societăți filantropice:
pentru suprimarea sclaviei din America și nu s'a:
uită că, în sânul chiar al continentului lor, în Eu-

ropa, 400.000 de oameni așteaptă liberarea
lanţurile neștiinței și ale barbariei“.t)

lor .din

Reintors în ţară se hotărește să publice și el, ca.
Asaki, o revistă, Dacia Literară, cu scopul de a în-

sufleți poporul cu ideile naţionaliste și liberale. In
1849 el scoate primul volum din 47/zra Românească
în

care

publică

nădejdile

documente

trecutului.

E mai

ce oglindesc suferințele şi

mult iubirea de patrie de

-cât interesul științific, care îndeamnă
blicațiunea

pe autor la pu-

aceasta.

Insă după un an şi jumătate Dacia Literară este
suprimată de guvern din ordinul consulului rus, dir
cauza unei poezii a lui Grigore Alexandrescu, Anz/
1640, care cuprindeă printre altele următorul vers :
Că lumea moștenire îhr, (tâlharilor) s'a dat! 2)

In 1843, domnitorul Mihail Sturza care ţineă foarte
mult la Kogălniceanu și-l numise chiar aghiotantul
său, îi încredință catedra de istoria românilor la Academia Mihăileană. Tânărul profesor, unul din coaducătorii noii generaţiuni, deschise în ziua de 27 Noemvrie cursul său printr'un discurs înflăcărat, în care vor-

beă cu evlavie despre trecut și cu îndrăsneală despre
viitor, protestând împotriva patriei sfâșiate în trei părți ,

reamintind de graniţele sângerânde dela nord și deiz
est. Aluzia aceasta la Rusia și la Austria cari răpiseră Bucovina și Basarabia provoacă un mare scandal și indignă mai mult pe consului rus. Afară -de
„aceasta Kogălniceanu atacă fără milă aristocrația care
și-a însușit atâtea privilegii și care a consacrat atâtea.
Ibidem,

p.

Ibidem,

p.

„

»

13,
215

SD 19

1) Vezi Xenopol,
2)

193

nelegalități sociale.!)

Această

eşire

revoluționară

inspirată de cel mai larg liberalism, loveă
starea

de

lucruri

care

predomină

în

și

direct

în

Moldova.

El

ziceă : „Aristocraţia neștiutoare ţine în înlănţuire un
popor

de

mai

bine de două milioane

de suflete și

întrebuinţează. izvoarele de înavuţire publică
în folosul unor familii privilegiate“.2)

numai

Nu e de mirat că a doua zi după această cuvântare cursul lui Kogălniceanu fu pur şi simplu suspendat, căci nu se puteă ca un profesor să răspân-

dească, într'un institut domnesc, idei revoluţionare așă.
de nepotrivite elevilor meniţi să fie
„Rusiei, Turciei și domniei boerești.

Ce făcu atunci logăliniceanu?

EI

buni

supuși

înființă

ai

numai

decât o nouă revistă, Progâșzrea, cu subtitlul Zoae
Științifică şi bhteravă. Guvernul însă nu autoriză pu-

blicarea decât cu condițiunea de-a suprimă cuvântul
de Propășirea şi de-a lăsă numai titlul de Foae șznfifică şi literară. lsogălniceanu atunci lasă în alb locul cuvântului șters de censură, amintind astfel tuturor cititorilor cuvântul prigonit. Indată ce începu

să publice în revistă lecţia

sa

de

deschidere,

după

primele pagini, ea fi suprimată.
Reamintim încă de un incident semnificativ. La o
serbare şcolară, la care elevii cei mai buni recitau
versuri, un anume Niculae Ionescu, care mai târziu
sa distins ca orator, alese ca bucată de declamat

poema lui Asaki, Pe fiu/irimul unui sat. Ajunse până
la pasajul acesta caracteristic citat de d-nul Xenopol:
Nobili plini de fantezie, mândri 'n titlul ruginii,
De ce 'n ură-aveţi săteanul ? Când a fruntei lui sudoare
A născut mărirea voastră şi-avuţiilor odoare?
Cruţă timpul vreodată dritul unui evghenist,
Ori frumsețea, avuţia nu trec ca al nopței vis?

1). Vezi

N. Iorga, Geschichie des Rumdânisheu

3) Vezi Xenopol, Iidem p. 216.

Volkes, Vol. II, p. 21.
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Elevul Ionescu întonă aceste versuri cu atâta căldură, încât domnitorul Mihail Stuza, care prezidă

această distribuțiune a premiilor, îl opri de a mai
vorbi.
Suprimarea rând pe rând a trei reviste, Dacia 7ierară,

nească,!)

Foaza ştiinpifică şi literară şi Aliuta

înăbuşite

dela

apariţie,

nu păr

Româ-

de ajuns

guvernului și Rusiei. Eră vorba să stingă orice propagandă naționalistă și liberală, de oriunde ar veni:

Și vom vedea că mai târziu se vor legă şi de
Am

văzut

că nimic

nu se mai

şcoli.

puteă face în Prin-

cipatele Române fără aprobarea Rusiei. Nici-o măsură nu se puteă luă chiar în amănuntele administrației tără asentimentul consulilor ruşi, trimeși în ţară

ca nişte controlori secreţi spre aplicarea principiilor
Regulamentului Organic pe deplin ; dovadă este cererea
pe care domnul Mihail Sturza a fost nevoit so facă
consulului rus Rukman, în 1839, ca să poată plecă
la băi în străinătate. Acesta a supus cazul ministrului
de stat Nesselrode, care a binevoit a aprobă concediul
cerut, fapt care ne dovedește până unde rușii au
mers cu atotputernicia lor.

Agenţii din felul

lui Rukman,

Minciaki, Kotzebue

erau atot stăpânitori. Această perpetuă ingerință a
Rusiei eră întradevăr justificată oarecum prin dreptul
de control ce își rezervase țarul prin Regulamentul

Organic. Totuși nu se
de control

poate admite

ca acest drept

să treacă peste hotărârile judecătoreşti ast-

fel încât sentințele definitive, chiar semnate de Domnitor, să fie atacate și anulate, deși s'a întâmplat de
mai multe ori. Ne abținem de-a da exemple dovedind

că principiul lucrului judecat, înscris în Regulamentul

1) Oprită din eauză că într'un articol despre Whist eră
vorba de o
pntere a cărei nume trebuiă respectat într'o țară
care-i datoră finţa

desvoltarea ei.

1%

Organic a fost călcat chiar de acei cari erau însărcinați să-l aplice.
Nu trebue să ne mirăm că rușii temându-se de
propaganda naționalistă, au lovit în școli și mai cu

seamă în învățământul limbei române, deși generalul
Kisselett îl consacrase printr'un articol al Regulamentului Organic. Chiar din anul 1839 profesorul francez
Maisonnabe cercă spre a obține o ridicare a salariu-

lui său, ca cursurile de ştiinţă să fie predate în limba
franceză la Academia Mihăileanu. Insă mitropolitul
Veniamin împiedică, printr'o protestare energică, această știrbire a învățământului rcmânesc.
Mai târziu, în 1843, mai mulţi boieri, împinși de
către consulul rus, cer desființarea cursului superior al
Academiei. Adunarea generală e consultată în această
privință, fiind în majoritale naționalistă, cum am arătat mai sus, respinse această încercare de a slăbi o
instituțiune devenită un focar de cultură și propagandă
naționalistă,

Totuși

partidul

naţional

grație

intrigilor

Rusiei,

pierde din ce în ce mai mult adepţii în Adunare.
Reacţionarii avură ocazia, puţin timp după aceasta,

să ridice capul. Se ivi o răscoală a țăranilor în Galiția. Îndată boerii şi agenţii ruși se ridicară contra
Academiei

Mihăilene în care clasele inferioare mai cu

seamă se adăpau la ideile liberale și progresiste. Să
notăm că bursicrii săraci, cari fuseseră primiţi în internat pe lângă fiii stipendiaţi ai boerilor erau întotdeauna mai tari ca învățătură decât cei din urmă,
Boerii, necăjiţi că copii lor figurau mai mult în coada
clasei, hotărâră să și-i retragă și în scurt timp nu se

mai găseau
levi

din

boeri pe băncile Academiei, ci numai e-

popor.

Astfel că re găsim în faţa unei si-

tuațiuni asemănătoare cu acea a liceului Sf. Sava din
București: copii boerilor fură crescuți de atunci în ins-
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titute particulare sau trimeși în străinătate. Astfel] boe:

rii ajunseră să privească școala românească nu numai ca ceva de prisos pentru ei, dar Și periculoasă
fiindcă devenise un focar de idei revoluţionare care-i
amenințau în starea lor fericită şi priviligiată.
Astfel se explică că prima lovitură dată Academiei
Mihăilene fi supriinarea internatului. Se înţelege dela

sine că Rusia, cu toate că internatul eră prevăzut în
Regulamentul Organic (art. 241), n'a protestat, căci
măsura aceasta intră în vederile ei.
In București nu se suprimă în adevăr internatul,
dar în 1847 se măresc preţurile și taxele școlare, adăogându-se

și o taxă pentru

elevii externi cu scopul

de a micşoră frequentarea.
Desființarea internatului dela
tr'un mod

deosebit pe Asaki

Iaşi

a

mâhnit

în-

care a protestat în za-

dar. A primit chiar și el personal o lovitură când, în
1847,i

s'a suprimat

propriul

perioare, înlocuit cu alte

său curs din clasele su-

materii

ce

trebuiau să fie

predate în limba franceză, germană sau rusească, duză

profesorii ce se vor găsi. Numărul claselor fu

redus

dela șapte la patru și programul încărcat la întâmplare

cu fel de fel de cursuri heteroclite,

predate de către

profesorii străini, fără ca guvernul să se îngrijească
dacă elevii le vor pricepe. Insfârșit un profesor trancez, Etienne Malgouverne fu însărcinat să înlocuiască
toate cursurile în clasele a treia și a patra printr'un
singur curs de literatură franceză.

Pe urmă spre a motivă această
bei române,

domnitorul

Mihail

tenia domnitorul Bibescu, dă
românească nu se potrivește
rior dat fiindcă nu există în
învățământ în toate ramurile.
ramuri ale învățământului nu

desființare a lim-

Sturza,

ca Şi în Mun-.

să se înţeleagă că limba
cu învățământul supeaceastă limbă cărți de
Pe de altă parte aceste
sunt decât pentru a-
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numite
„ar

clase. A impune

fi tot aşă precum

acelaș

învățământ

de a supune

tuturor

la ana şi aceiaşi

jivană diferite soiuri de vietăţi“.t) Aceiaşi părere ne-o
arată profesorul Malgouverne, directorul colegiului
francez

ridicat

pe ruinele

Academiei Mihăileanu, care

merge mai departe pretinzând că limba
nu

românească

este destul de desvoltată,ospre a sluji ca organ i-

deilor ştiinţifice şi că dealtminterea aceste idei nu fojosesc nici negustorilor nici oamenilor din popor.
Un alt scriitor, poetul Costachi Conachi, e de păsere că este de ajuns să se învețe poporul agricultura și gospodăria, pe când clasele superioare nu trebue să învețe altceva decât să cârmuiască poporul.

Din toate aceste mărturisiri reese, într'un mod clar,
de ce învățământul naţional al Academiei Mihăileanu
şi al liceului Sf. Sava a fost știrbit. Boerii observar
seră că poporul,

ajungând

cu ei, îi va înlătură

dela

la acelaș

grad de cultură

pozițiunile lor priviligiate.

Chiar domnitorul Mihail Sturza, care adeseori a
susţinut cu convingere introducerea limbii române în

învățământ,
potrivnic

a fost târât
şcoalelor

cari,

de
după

curentul

marilor

părerea

lor,

boeri
răspân-

deau ideile naționale și liberale. Aceasta ne miră cu
atât mai mult cu cât ideile noi isvorau din Franţa.

Boerii ruși şi însuși domnitorul

Mihail

Sturza se

îngrijeau de spiritul cel nou care pătrunsese in Principate și își dădeau seama că acest curent de idei
proveneă dela școală, deia presă și chiar dela popor.
Inlocuirea limbei românești cu limba franceză ne

pare cu atât mai mult inconsecuentă cu cât cea din
urmă adusese tocmai ideile noi. Dar rușii vedeau un
mare folos în introducerea limbei franceze în învâ“țământ, căci el nu se predă decât claselor superioare
pe cari le credeau

de partea lor, pe când

1) Vezi Xenopol, Ibidem, p, 225.

căutau

să
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slăbească învățământul popular,
din firea lui naționa-.
list și opus ideilor și intereselor
lor. Pe de o parte:

protejau învățământui în Țările Româneșt
i, putând să-t

controleze mai bine, dar pe de altă
parte protestau
contra trimiterii fiilor de boeri în
Franţa din cauză
că se adăpau acolo cu idei revoluți
onare. Pentru ei

Parisul este orașul peirei, un focar
de idei

tocratice și egalitare.

Ca să rezumăm

antiaris-.

Situațiunea de pe atunci în amân-

două Principatele putem spune că
Mihail Sturza este:
mai mult legat de Rusia decât
Principele Bibescu.

lată de ce revoluțiunea dela 1848 este
îndreptată mai

mult

împotriva

lui și prin urmare

împotriva

rușilor.

In Muntenia, din contra, revoluționar
ii înșiși își propun să pună în capul lor pe domn
itorul Bibescu,

însă tot cu gândul

ca să se răsvrătească

contra

puterilor protectoare,
i
|
Prin această unire de gândiri s'a format
în amândouă Principătele un sâmbure din care
va eși adevă-

ratul partid liberal care se va afirmă
prin revoluţiu-

nea dela 1848 și pe care o vom examină mai
departe.

MIHAIL

KOGĂLNICEANU

XII
PARTIDELE POLITICE IN TIMPUL REVOLUȚIEI DELA
1848 IN MOLDOVA. — INFIINŢAREA PARTIDULUI
LIBERAL.

Din sânul partiduiui național a eșit treptat-treptat
un partid nou, înflăcărat de idei de libertate și de
egalitate, care a luat numele de Par/zqul hferal.
Să reamintim pe scurt evenimentele succesive cari
au pregătit avântul său. In 1804 pamfletul micilor
boeri în contra marilor boeri ; 1822 proectul de consti-

tuție de subt domnia lui Ion Sturza din Moldova ; paralel
cu aceste manifestațiuni de liberalism avem exemplele
lui Vasile Malinescu, lui Eufrosin Poteca, lui Const,
Radovici şi pe urmă propaganda făcută prin grai și scris

a lui Eliade Rădulescu în Muntenia și a lui Asache în
Moldova. Să nu uităm că chiar Kisseleff intră în
această serie de îndrumări

prin faptul

că a fost mai

liberal de cât boerii români când a propus impozitul
fonciar egalitar pentru toţi și o îmbunătăţire a soartei țăranilor. Numim de asemenea pe Barbu Știrbey care refuză de a reduce dela 5 pogoane la 3 terenurile pentru

islazuri ; pe Ion Câmpineanu

care desrobi pentru pri-

ma oară în România pe ţiganii de pe moșiile sale;
pe domnitorul Bibescu care cereă ca deputaţii să fie
aleși din locul și în locul în care erau stabiliți și care
emancipează pe ţigani de pe domeniile statului și ale
mânăstirilor.
9
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Ideile progresiste își găsesc expresiunea în revendicările conjurațiunei federative ale Comisului Leonte
Radu cari merg mai departe decât principiile proclamate de constituţia lui Ion Sturza, fiindcă deschide

"A AREA

aerial meat a,

şi claselor inferioare
ministraţie.
Am

drumul

puteă să reamintim

la lași și de discursul

în magistratură
și de societatea

și ad-

secretă de

de deschidere al lui Kogălni-

ceanu la prelegerile sale asupra istoriei românilor.
In toată perioada aceasta premergătoare se protestează împotriva a trei defecte ale organizațiunei so-

ciale române:

robia ţiganilor, mizeria țăranilor și pri-

vilegile boerilor.
Dintr'un punct

de

vedere,

boerii

cei mari făceau

pe naționaliștii, în ce privește limba și învățământul,
cu toate că cea mai

mare

parte dintre ei erau contra

ideilor progresiste. Cu toate astea tot din sânul boerimei va eși partidul liberal care se va constitui într'un mod conștient subt curentul revoluţionar venit
din Franța în anul 1848.
Să povestim preliminările acestei mișcări. In 1839
Ion Ghica, Alexandru G. Golescu și Dimitrie Brătianu înjghebează la Paris o „Soczefate pentru învățătura
foforului român. Ea aveă asociaţi membri din Paris
și din București subt direcțiunea lui Câmpineanu.
Pentru a-și însuși cultura din apus ei se abonară la
multe jurnale și reviste franceze.
In 1845, șase ani după aceasta, câţiva tineri români
bogați constituesc o altă societate cu scopulde a
„plăti

fără

mijloace,

dar pregătiţi dejă și talentaţi. Introducerea

studiile

în

străinătate

tinerilor

care pre-

cedează statutele, scrisă de către C. A. Rosetti, este
un apel, în stilul înflorit de pe atunci, către boerii
români ca să contribuiască la această operă culturală şi umanitară : „Cu ce mijloace statul să tri-
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meată

afară

un

teanul asudând

Să-

număr mare de tineri muncitori?

şi adesea flămând

trage plugul

şi vă

dă hrana vieţei; dați și voi cel puţin birul pentru
hrana sufletului fiilor voştri ; luați cu prinții voștri.
plugul de coarnele lui şi trageţi roditoarele brazde ale

ştiinţei. Daţi cu toți și creșteţi
români,

care va da mumelor

societatea studenţilor
fii cu

iubire, patriei și

bătrânilor cununi de glorie și prinților ajutoare temeinice spre a-și împlini misia lor cea sacră“.
In democratismul său lamartinian merge până acolo
ca să ceară femeilor „să lucească de acuma numai
rocu frumuseţea lor și să dea societății studenților
mâni briliantul ce stă fără de folos pe capul lor&.î)Acest apel este semnat de Ion Ghica președinte,

de Scarlat Vârnav casier și de C. A. Rosetti secretar.

Societatea

eră pusă subt patronajul lui

Alphonse

de

Lamartine. Abiă constituită, membri societăţii organi-

zează o manifestaţie de simpatie pentru Edgar Quinet care s'a căsătorit mai târziu cu fiica lui Asake.

Jurnalistul și profesorul

Bataillard

care găzduiă

în

casa lui pe mai mulţi studenți români și care a făcut
şi un studiu despre ţiganii din orientul Europei, ne

povesteşte că numărul studenţilor la Paris eră aproape
de 100. Cu ocaziunea Anului nou se întruniră cu
toţii să aducă felicitările lor lui Edgar Quinet care le
spusese că se simte obligat de-a apără naționalitatea
1or. Cu

ocaziunea aceasta

Dimitrie

Brătianu

face

o

alocuţiune călduroasă în care rostește printre altele :
„Ah, de câte ori nu am fost noi cuprinși ca de o
îmbrăţișare dumnezeească la auzul voacei voastre

profetice care în fiecare zi ne aduceă adevăruri nouă ;

de câte ori, cu ochii scăldaţi în lacrimi, nu am tresărit pe băncile noastre, când asemănători cu doi mari

preoți, singurii depozitari

1) Vezi Xenopol, Ibidem, p.. 235.

ai tainelor Proniei, voi şi
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strălucitul vostru prieten (Michelet) zmulgeaţi înaintea noastră giulgiul ce acoperiă pe eroica Polon
ia.
Ce, nici odată,

exclamă

Bătrianu,

numele de români

nu va răsună în zidurile Colegiului de Franţa
!* 1)

Ea acest strigăt de desperare al românilor,
Edgar
Quinet răspunse cu lacrămile în ochi şi toți
cei de:
faţă plângeau mișcaţi. Ilustrul profesor se
ţină de
cuvânt şi puţin după aceasta făci în marea
şcoală a
colegiului de Franța prelegeri asupra românilo
r cari
au fost publicate mai târziu în volumul al
VI-lea at

operilor sale subt titlul Zes Rowmains. Studiul acest
a

ne dă o idee de ceeace a spus despre națiunea
noastră
şi de modul călduros cu care a pledat cauz
a noastră.
națională. Adăogăm că 60 de ani mai târziu,
în 1908,

eminentul nostru istoric d-nul Alexandr
u Xenopol a
avut onoarea de-a face din nou să răsu
ne numele

României

în Colegiul de Franța

într'o

serie de opt

lecţii cari au fost publicate subt titlul Les
Roumains,
Plistotre Eat materie et întelectuci,
lucrare de care

ne-am folosit de mai multe ori în acest studi
u Şi care
ne expune îndeplinirea urărilor făcute
de Edgar
Quinet.
In ce privește apelul adresat țărei de
către

socie-.

tatea studenţilor români din Paris, el
fă ascultat :
domnitorii Principatelor Române, G. Bibe
scu ȘI Mihail Sturza, trimeseră subvenții și marii boeri
făcură la
fel, căci vedeau în această asociațiune
înainte de

toate o societate pentru

apărarea

naţională ; însă nu.

întârziară de a-și da seama că se cultivau
în această
societate mai mult ideile liberale și revo
luționare pe.
cari căutau în țară să le înăbușe. Dovada
despre aceasta o avem într'un discurs al: lui Dimit
rie Brătianu. „Dar știți care e patria noastră
? spune Brătianu. Patria noastră este vanitatea,
ambiția ; patria
D
I
1) Vezi Xenopol, Ibizm, p. 236.
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noastră sânt roadele pământului adăpat cu sudoarea
românului ; patria noastră este robia fraţilor noștric 1).
Este evident că dacă oratorul ar fi rostit aceste cu-

vinte în țara lui ar fi fost arestat, după cum a fost
preotul Gheorghe

Bodescu

dela

Bârlad care

Pogorârei Duhului Sfânt îndrăsnise.
In aceiași zi acest patriot fu arestat.

în ziua

Probă

că

clerul mai luminat împărtăşeă ideile noi o avem prin

faptul că Alex. Ghica, domnitorul Munteniei, dădu
ordin Mitropolitului Neofit să împiedice pe episcopii
de la Râmnic și Buzău de a tălmăci cuvântul lui
Dumnezeu

în predicile politice cari loveau în guvern.

Boerii temându-se de ideile liberale şi egalitare cari
frământau

sufletele tinerimei,

nu

este de

mirat că

societatea înființată la Paris, pe baza acestor idei, n'a
găsit în ţară sprijinul pe care contă.
Mişcarea studenţilor dela Paris avu totuşi rezultate
simţitoare. Afară de Edgard Quinet, care luă apărarea

cauzei românești, Henri Desprez publică în celebra
revistă pariziană Za fRevue des deuz Mondes un atticol însemnat și foarte măgulitor pentru ţara noastră
intitulat La Moido- Valachie et le mouvement roumain, În
care scoate în relief origina latină a poporului român

şi aspiraţiunile sale către libertate și independenţă, criticând totdeodată Regulamentul Organic care a consacrat

principiul unei aristocrații privilegiate.

Societatea studenţilor români din Paris cuprindeă
mai mulţi munteni — Dimitrie Brătianu, Ion Ghica,
Tancu Văcărescu, Ștefan Golescu, Ion Voinescu, Const.

Filipescu, Grigore Alexandrescu, C. A. Rosetti, Niculae Golescu — și câțiva moldoveni ca Scarlat Vârnav, Panait Casimir, Niculae Ionescu, P. Răşcanu

V, Malinescu.
Mai mulți din

acești tineri s'au

1) Vezi Xenopol, Ibidem, p. 231

şi

urcat pe barica-
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dele ridicate pe străzile Parisului în revoluţiunea din
luna Februarie a anului

1848. Ei s'au

prezentat în

corpore după răsturnarea regalității la primărie spre
a felicită guvernul provizoriu al Republicei Franceze.

Ei duceau cu ei drapelul național cu culorile roșu,
galben și albastru ca semn de unire între Moldova;
şi Muntenia, cum o prevedea chiar Regulamentul Organic. Ziarul Ze Consti/uftonnel publică astfel discursul rostit de către ajutorul de primar Buchez adresat
românilor : „In

numele

guvernului

provizoriu,

noi

primim cu recunoștință acest semn de simpatie ce
ni-l dați d-voastră. Nu ne mirăm că d-voastră v'aţi
aflat împreună cu noi pe baricade. In Franţa se
proclamase de mult principiul fraternităței
națiilor şi d-voastră trebue să ne socotiți ca pe fraţii
d-voastră. Ceeace se face în Paris nu este numai un
lucru francez, ci este și un lucru european. Voi singuri cum eraţi, prin al vostru curaj şi prin silințele:

voastre atraserăţi luarea aminte a Europei. Slabi cum
eraţi și fără nici un ajutor, voi aţi câștigat, dacă nu

libertatea cel puţin nădejdeă că în curând o veţi
aveă. Voi aveţi a face lucruri mari, pentrucă sânteți
avangarda Europei înturnată către Răsărit“. Solemnitatea se sfârşi cu strigătele: „Trăiască Republica,
iască guvernul provizoriu !* 1),
peste mai

din Paris dela

27 Februarie

s'a întins

multe țări din Europa, în Germania, Italia,

Polonia, aci biruitoare, aci înăbușită. Insă se poate
spune că revoluţiunea din România a fost proclamată
chiar din primele zile ale revoluţiunei din Paris de
către studenții cari se găseau acolo. Ea izbucni la
laşi în ziua de 16 Martie şi la Bucureşti în ziua de
11 Iunie cu un caracter deosebit în cele două centre

1) Citat de d-nul Xenopol.

3

Revoluţia

tră-
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l și po- .
atât din punctul de vedere practic cât și socia
litic.

în
Ocârmuirea domnitorului Sturza nemulțumise
uţia fu
ultimul grâd toate clasele societăței şi revol
în Moldova,

din cauza aceasta, mai mult îndreptată în

rale. După

apelul către

contra Domnitorului decât

spre a stabili ideile

moldoveni

din

libe-

luna Martie

chiar in1848 s'ar puteă crede că revoluţiunea a fost

ă adresată
stigată de agenţii ruşi. Intr'o corespondenț
următoaziarului Ze Consfitutionnel dela 23 Iunie citim

Rusia
rele: „Revoluţia a fost poate provocată de către
nu înca pretext pentru a ocupă provincia pe care
e acest
cetă de-a o râmni». Iată în orice caz ce spun
apel:

„Până

când

veți

dormită în letargia

unei ne-

când veţi
simţiri nevrednice originului vostru ? Până
l Sturza,
purtă lanțul unei tiranii a domnitorului Mihai
hevrednic

sângelui

străin

(rusesc) vărsat pentru voi,

de toată
ca să vă lase mântuitoare instituţii vrednice
însemnarea (Reg. Organic“ 2)“ ?).
nu porni
Orcum lupta de pe atunci în Moldova

nici suprimadecât din sânul boerimei care nu cereă
lamentului
rea protectoratului, nici desființarea Regu
de intro=.
Organicși se mulțumea cu câtevă reforme

dus în Regulament.

a

lor, pe
Comerţul şi industria fiind în mâinile ovrei

națiocari moldovenii îi priveau ca periculoși pentru

decât o
nalitatea lor, mișcarea n'a putut să cuprindă
parte
mică parte din elementele acestea. Pe de altă

și
răscoalele recente din Galiţia au înfricoșat pe boeri
le-a învederat necesitatea îmbunătăţirei soârtei țăranilor,
îndemnându-i să facă măcar făgăduinţi în privinţa aceasta. Prin urmare mișcarea care se produse în Martie
nu cuprindeă decât două elemente : pe tinerii boeri, cari
studiaseră în străinătate, mai mult în Germania Mi1) Vezi Xenopol, Ibidem, p 201, în notă.
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hail Kogălniceanu, Manolache Costache Epur
eanu, Vasile Alexandri, Ion Alecsandri, G. Casimir,
C. Rolla,

etc. — și cari erau doritori de reforme liberale,
și pe
de altă parte pe proprietarii cari se temeau de
reven-

dicări agrare.

Cerură cu toții Domnitorului autorizaţia de a se întruni întro sală vecină a palatului spre a discută
re-

formele pe cari aveau de gând să le propună.
Aproape
2000 de persoane se întruniră în ziua de 27
Martie

în Hotelul de Petersburg, fiind de față şi ministrul
de
interne, funcţionari numeroși, mitropolitul cu înaltu
l
cler, marii boeri, câţivă negustori de toate naţiil
e,
micii beeri, profesori, advocaţi și doctori din diferi
te
ramuri, Discuţiunea, la care au luat parte mai cu seam
ă
Lascar Catargi și Alexandru Sturza, fu destul de lungă
.
Insfârşit Alexandru Cuza și Vasile Ghica, după
ce
expuseseră suferințele poporului, propun adunării de

a alege

16 membri spre a redactă, într'o plângere către

Domnitor, reclamaţiunile adunărei. Memoriul
tă gata
a doua zi și înmânat Domnitorului. EL eră redactat

în 35 de articole și semnat de 800 de membri,
cari
înainte de toate admiteau ca bază Regulamentul

Or-

ganic fără nici-o răstălmăcire.
Principalele reforme cerute erau: siguranţa perso
nală;

reformarea și restabilirea învățământului naţional ;
desființarea gardei de arnăuţi ; desființarea vămei de
export pe productele câmpului ; crearea unui tribunal
comercial la Iași ; traducerea în limba română a
co=
dului de comerț francez care eră în vigoare în Mol-

dova

de

15 ani ; reconstruirea

portului dela Galaţi ;

înființarea unei bănci de scont ; amnistierea condam-

naților

politici; desființarea

pedepselor corporale

în

armată ; măsuri pentru garantarea oarecărei inamo
vibilităţi în funcțiunile statului ; refacerea codului
criminal ; publicitatea şedinţelor tribunalului și adun
ărei
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“naţionale ; desființarea censurei ; dizolvarea Adunărei
existente care nu inspiră nici o încredere și alegerea

“unei noi Adunări în condițiuni care ar
vărată reprezentațiune a ţării ; și în
unei gărzi naționale și măsuri urgente
-nătățirea soartei ţăranilor.
Printre aceste reforme se găseau și
:ceau peste prevederile

și

principiile

garantă o adesfârşit creareă
pentru îmbualtele care treRegulamentului

“Organic, ca de pildă : înfiinţarea unei gărzi naționale
și suprimarea censurei pentru toate afacerile privitoare

ia organizarea interioară a țării. Domnitorul se preface că primeşte 33 din punctele cuprinse în peti-

iune

şi respinge articolele

referitoare la creare

unei

gărzi naționale și la disolvarea Adunării. Insă pe de
altă parte se pregătește a dă o lovitură

pe la

spate

revoluționarilor. El pune poliția ca să-i urmărească şi

într'o bună zi, la o întrunire care avă loc la boerul
Mavrocordat, el pune mâna pe toți șefii şi-i trimite

peste Dunăre.
Alex.

Cuza,

Afară
Grigore

de
Guza,

iniţiatorii
Vasile

mișcării,
Ghica

și

adică:
Lascar

Rosetti, se mai aflau și Alecu și Constantin Moruzzi,
N. Catargiu, V. Canta, Gr. Romalo, D. Filipescu, M.

“Costache Epureanu, loan Cuza, Sandu Miclescu, Z.
“Moldoveanu, Lascar, Răducanu şi Mitică Ruset, Ni-colae Ghica, Dimitrie fiul lui Ioan Cuza, Constantin
“Negri, loan Leca, C. Negruzzi, Alecu Dimitriu, nepotul mitropolitului, Gr. Balş, Iorgu Sion, Costache
Biberi, loan şi Nicolae Ionescu, loan Poni, C. Giușcă,
loan Râmniceanu, Costache Rolla, Panaite Cazimir

Şi V. Alecsandri.
Este evident că reformele ce se rezemau pe men“ţinerea Regulamentului Organic n'aveau în sine nici
un element liberal și egalitar, căci numai prin răs-

“turnarea Regulamentului Organic, care consacră atâtea
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privilegii de clasă, s'ar fi putut îndrumă o revoluțiune
liberală.
De aceea vedem presa străină arătându-ne mișcarea
ca provenind dela feciorii de boeri, crescuţi la Paris,
şi de la boerii cari luaseră parte la ocârmuire ; deci o
mișcare de nemulțumiți. Dealtmintrelea A//gemezne
Zeitung din Augsburg arătă în special că petiţiunea revoluţionarilor nu cere nimic nou afară de observarea
legilor existente. Chiar Vasile Alecsandri, într'un comentariu asupra celor 35 de articole, caută să demonstreze că nu ţintesc să răstoarne Regulamentul Organic.
O broșură, întitulată /u/âmplările din luna Marte
1848 în Moldova, protestează de altfel împotriva ideii că
petiționarii ar fi fost revoluționari. „Revoluţionari ar fi

fost, de pildă, dacă ei ar fi cerut ca slujbele să fie:
ocupate numai de oameni cu merit, fără deosebire:
dacă meritul se află subt hainele galante ale unuk
magnat sau subt îmbrăcămintea modestă a unui să-

|

tean sau neguțător“. 1)

- Dealtfel Faustain, delegatul comitetului naţional po-

1onez,

caracterizează foarte

precis

revoluțiunea

mol--

dovenească, când pretinde că a fost făcută numai de:
aristocraţie care nu vrea să piardă nimic din privilegiileci și care este departe de a face din revoluţie o chestie:
de principiu.
Mărginită la o opoziţie îndreptată numai împotriva.
Domnitorului, revoluția din Moldova n'a putut să
miște clasele

populare

care sufereau

mai

mult

din

cauza privilegiilor consacrate de Regulamentul Organic, decât din cauza abuzurilor Domnitorului şi ale
guvernului său. Totuși se produse o oarecare mișcare:
între țărani, care făcu pe boeri să se teamă de o răs-:
coală agrară, totdeauna latentă dela revoluțiunea lui
1) Vezi Xenopol,

Ibidem, p. 244.
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Tudor Vladimirescu, Astfel consulul Gueroult, presim-țind o nouă mișcare a ţăranilor, crezu de cuviinţă să.
sfătuiască pe Domnitor

vechiu

regimul

„să schimbe

faţă de mișcarea ce se urziă, atrăgând luarea aminte:
a lui Sturza asupra mișcărilor țăranilor din Bucovina,.
care -ar puteă uşor pătrunde în Moldova“. î)

Din frământările acestea reese totuşi faptul că Domnitorul ca şi boerii înșiși, recunosc chiar de atunci:
de unde vine pericolul ce-i ameninţă. Insă pentru un
moment, afară de câteva excepțiuni rari, ei nu vor
să consimtă

la nici o concesiune

și se agaţă de po-

ziţiunea lor stăpânitoare, fără a cedă

nici

unul din

privilegiile lor. Cu toate acestea ideile de libertateşi de egalitate își fac drumul lor și găsesc apărători

înflăcăraţi după cum ne-o dovedește o broșură apărută
câteva luni mai târziu, în Iunie 1848, în care se spune:
că „ciocoii sânt oameni;

ei

v'au deschis

mintea

la

orice ocazie ; ciocoii sânt adevărații români și naţio”
naliștii țărei aceşteia, iar nu voi aristocrații, ginţi venetice și streine pe cari întâmplarea sau Dumnezeu,.
pentru a ne osândi, v'au plămădit

aici, spre a şterge

quţinele datini strămoșești ce ne-au mai rămas“. ?)
Fără îndoială chestiunea principală, care desparte
chiar de pe atunci partidul liberal de cel conservator,.

este chestiunea agrară. Și dacă elementele liberale cereau democratizarea Adunării, eră numai cu scopul de a.

puteă introduce câteva reforme în folosul

poporului..

In ce privește starea țăranilor, avem un raport al con-

sului Guroult către Lamartine în care spune că „ţăranul este mai mult decât aiurea temelia întregei:
" 1) Vezi Xenopol,

Ibidem, p. 244,

2)
»
Ibidem, p. 249.
Broșura aceasta intitulată Câinţa încrederei în botrii aristocrați şi sfânta

Poiărdre de a nu-i mai crede a fost publicată subt inițialele M.

bail Kogălnicenu) şi N. 1. (N. Istrate) cu toate că cel dintâiu
pios paternitatea ei,

K.

a

(Mi-

res--
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mașini sociale. El plăteşte toate cheltuelile publice și
private ale ţării. Fiind el singur

acela care iucrează,

-el trebue să achite nu numai birurile, zeciuiala și beiAicurile în natură ; tot el întâmpină, direct sau indirect
-cheltuelile ocârmuirii, bacșișurile luate de Principe,
miniștrii, judecători, desfătările boerilor, cheltuelile lor
„cele nebune, întreținerea caselor lor mărețe, luxul femeilor lor, camăta evreilor
— țăranul
, le plătește toate.

Subt o falșă arătare de libertate, condiţia lui nu este
decât o şerbire ascunsă“. 1)
Adăogăm

că orice sarcină bugetară nouă

nu apăsă

de cât pe ţărani și nici decum pe boeri şi această
nedreptate va dură încă mult timp. Cel mai de seamă
și cel mai sincer apărător al mişcărei naţionale libe-

rale din

Moldova a fost Mihail Kogălniceanu pe care

“trebue să-l considerăm

în România.

ca întemeietorul liberalismului

Vestita sa broșură,

Dorinfele

Partidez

Maftonale în Moldova expune, c'o elocință convingătoare

nevoile țării și mijloacele de a le îndreptă. Fiecare
rând din această scriere vibrează de compătimirea și
de durerea ce o resimte acest mare patriot în fața miZeriei poporului și de ruşinea şi uinilirea în care se află
fara lui. Reamintind cât de puţin bine au făcut rușii
pentru țară, cu tot Regulamentul Organic care, ca lege

fundamentală, ar fi trebuit cel puţin publicat în în'“tregime, ceeace nu s'a făcut, Kogălniceanu închee că
Regulamentul

Organic

ca şi protectoratul rusesc

“vor aduce țărei nici o fericire.

Cum

altminterea

moment

să

fie

altfel

din

s'ar

puteă
ce

nu

de

Regula-

mentul Organic este o legiuire străină impusă de Rusia
“Şi aplicată subt controlul Rusiei? La rândul său Ko„gălniceanu arată în 36 de articole dezideratele ce ar

trebui realizate pentru propăşirea patriei,
-de puncte

nu se aseamănă

1) Citat după D. Xenopol,

întru nimic

Aceste

36

cu cele 35 de
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articole din petiția dela 28 Martie, căci constituesc o:
reformă completă și radicală. lată ce cere el: autonomia Moldovei; egalitatea civilă și politică a tuturor:
cetățenilor ; o Adunare

generală

compusă

din repre=.

zentanţi din toate clasele sociale ; alegerea Domnito-:
rului de către toate clasele sociale și nu numai de:
de către boeri; garanția libertăţei individuale și a inviolabilității domiciliului ; instrucțiunea publică gratuită ; înființarea unui juriu pentru delictele de presă ;.
inamovibilitatea judecătorilor ; libertatea cultelor; emanciparea ovreilor; desfiinţarea privilegiilor boerești:

și în deosebi desființarea scutirei de impozite;
robirea ţiganilor;

desființarea corvezilor, a clăcei

în fine unirea Principatelor

Moldovei

și

desși:

Munteniei.

Pe lângă această scriere Kogălniceanu publică de a-.
semenea un proect de constituție pentru Moldova cu

mai multe articole. Chiar la 8 Noembrie refugiații din
Bucovina protestară împotriva ocârmuirei domnitorului Mihail Sturza. Acești refugiați erau Costache:
Negri, Vasile Alecsandri, P. Cazimir, C. Cazimir, V..
Conta, Alexandru A.Cuza, G. Sion și M. Kogălniceanu.
După publicarea acestor două lucrări însemnate,.
Kogălniceanu fu arestat şi închis într'o mănăstire. Dar

cu toată reacţiunea opoziţiei, Moldova nu întârzie de-a
răsună de strigătul libertăţei și programul liberal birui.
în sfârșit după

cum

vom

vedea.

XIII
REVOLUȚIA

DELA

1848 IN MUNTENIA

Revoluțiunea din Moldova, îndrumată pe o cale gre-şită, n'a ajuns la nici un rezultat practic. Cum ar fi
“putut poporul să se înflăcăreze pentru o mișcare care,

departe de a-i da drepturi și a-i îmbunătăţi soarta,
cereă pur şi simplu menţinerea Regulamentului Organic

cu

toate

privelegiile

consacrate

de

el?

Așa

„Zişii revoluționari nu căutau de altfel decât detronarea
domnitorului

Mihail

Sturza.

Acesta, spre a scăpă, in-

“terveni pe lângă Rusia care dela 1 August trimise o
armată de ocupaţiune în Moldova, astfel că nici o
mișcare populară nu mai fu posibilă.
In Muntenia mișcarea revoluţionară luă o întorsă“tură cu totul diferită. Inainte de toate ea isbucnește
“mai târziu de cât în Moldova.La 18 Aprilie domni“torul Bibescu, simțind că agitațiunea merge crescând,
- preveni printr'o proclamaţiune adresată poporului că
guvernul,

cu toată indulgenţa

sa, nu va toleră o tul-

* burare a ordinei publice. Chiar din luna Martie se
formase un comitet revoluționar compus din trații
“Golești, Ștefan, Nicolae și Radu, din vărul lor Alexandru G. Golescu, din Eliade Rădulescu, din Ion Ghica
și din fraţii Bălcescu, Nicolae și Constantin. Câteva
zile mai târziu se completă prin adeziunea lui C. A.
Rosetti, a fraților Brătianu abia sosiți dela Paris și a
„lui Cezar Boliac. Acest comitet a condus mişcarea

143

până la sfârșit. Fiind în relațiuni strânse cu Ion Câmpineanu, ţinteă înainte de toate să rupă orice legătură
<u Rusia, Dar, pe lângă desființarea protectoratului,

acești inițiatori erau pentru menținerea

suzeranităței

programul lor Domnitorul,

în loc să fie

Porții. După

numit

pe viaţă, trebuiă

să fie numit pe cinci ani. şi

«ales dintre toate clasele societăţii, ca un adevărat preşedinte de republică munteană, după cum se exprimă
foarte bine Dame.
Comitetul contă pe sprijinul Angliei la Constantinopol şi pe concursul efectiv al Franţei. Lamartine, |
atunci ministrul afacerilor străine, spusese într'o cir- |
-culară către puteri că, dacă ceasul reconstituirei câ“torva naționalități asuprite în Europa sau aiurea ar

sună în decretele providenței, Republica Franceză s'ar |
crede îndreptăţită de a se înarmă spre a protejă aceste ;

și

reprezentând dorințele muntenilor influenţi. Fu foarte
bine primit de ambasadorii din Franţa şi din Anglia
cari s'au arătat cu totul dispuşi în favoarea mișcării
„ce se pregăteă. Insă Turcia bănuind o intrigă oarecare

a Rusiei trimise pe țărmul drept al Dunării trupe și
-comlsari în Principate spre a procedă
asupra nemulţumirei populaţiunei.

la o

anchetă

Delegaţiunea eră compusă din partea Turciei de
“Talat Efendi și din partea Rusiei de generalul Duhamel. Acesta din urmă aveă o misiune specială, adică
de a prepară terenul pentru ocupaţiunea Principatelor,

în vederea unei intervențiuni a Ţarului în Austria,
“unde revoluțiunea ungurească luă proporţiii îngrijitoare.

a
sate intai iat
tata
5 €

calitate de agent confidențial

:

eg

de către comitet în

zen reteta

Revoluţionarii din București căutară deci să creeze
această mișcare legitimă. Dimitrie Brătianu se duse
ia Budapesta și Ion Ghica fii trimes la Constantinopol

2 ra

mișcări legitime.
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In același timp domnitorul Bibescu primi
anonimă care. cereă desființarea corvezii şi
prietărirea ţăranilor. Rusia făcu cunoscut că
primă cu armele orice încercare revoluționară
împăratul

o consideră

ca

o jalb&
împrova supe care:

anarhistă.

La 9 Iunie lovituri de pistoale fură trase la Bu-:
curești asupra domnitorului Bibescu pe când se plimbă.
în trăsură cu ministrul Villara. Un glonte trecă prin.
capota trăsurii, un altul se înfipse în epoletele Dom-

nitorului. Atentatorii,: trei tineri, reușiră să fugă. Sa
lămurit că Voinescu şi C.A. Rosetti erau complicii

şi fură întradevăr ărestați.
In aceiaşi zi la Islaz, un mic sat lângă Dunăre,
membrii comitetului revoluţionar, Ștefan Golescu şi:
Eliade Rădulescu: cu concursul prefectului districtului
Magheru și cu câteva comipanii-ăduse de ofițerii Christian Tell și Nicula Pleșoianu, înconjurați de țăranii
din vecinătate, “proclamară

noua Constituţie.

Un preot

Șapca tormulă într'o rugăciune dorințele de seamă.
ale revoluţionarilor munteni: „Izbăveşte, Doamne, se

roagă preotul, și mântue pe tot omul

care sufere;

ridică și însuflețeşte pe acest popor care moare, ca
să facă să trăiască pe asupritorii lui. Scapă-l de abuzul clăcei, de ticăloasa 7obăgie, de podvoada drumuvilor şi a şoselelor de acele munci ale Favraoniler“. !%După aceasta asistenții jurară pe cruce și pe evanghelie să apere libertăţile pe cari ţara le cere și aclamară

guvernul

provizoriu ce se propuneă compus

din Ştefan Golescu,

Eliade Rădulescu, Christian Tell,.

Gheorghe Magheru, Niculae Pleșcianu și Preotul Șapca.:

Când cei doi comisari din partea Rusiei și Turciei
trecură

din Moldova,

unde examinaseră

burărilor, în Muntenia găsiră
căci toți se temeau

sau

1) Citatzde d, Xonopol p 351.

cauzele

spiritele foarte

tul-

agitate:

de o invaziune rusească sau

ION

GHICA
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de o invaziune turcească sau de o revoluţie a țăranilor în Transilvania sau de o epidemie de holeră.
Domnitorul Bibescu profită de toate aceste temeri
spre a potoli cererile de reforme cari înflăcărau spiritele tinerilor boeri. Insă reformele acestea difereau

cu totul de cele cerute de către Moldovenii întruniţi
la hotelui Petersburg din Iași. Nu este vorba de menținerea Regulamentului

Organic,

ci de sdrobirea lui.

Nu mai e vorba de a răsturnă Domnitorul ca în
Moldova, căci printr'o contradicțiune ciudată guvernul provizoriu abiă constituit înmână domnitorului
Bibescu noua Constituţie cu o lungă adresă rugându-l să se pună chiar el în capul mișcării îndreptată
contra Regulamentului Organic și a Rusiei care-l

susțineă.
Această

Constituţie

pare copiată

după

revendică-

rile republicanilor francezi dar este criticabilă prin
faptul că nu ţine seamă destul de condițiunile politice, economice și sociale în care se găseă țara pe
atunci, Ea cereă egalitatea politică “pentru toţi cetăţenii ; o adunare generală compusă din toate straturile societăţii ; reducerea listei civile ; responsabilitatea
miniştrilor ; libertatea absolută a presei; dreptul pen-

tru fiecare district de a-și alege administraţia sa ; emanciparea. clăcașilor prin împroprietărirea lor pe baza
unei indemnităţi ; instrucţiunea publică egală și integrală pentru orice român din ambele sexe; desfiin-

țarea titlurilor de nobleță ; crearea unei gărzi

naţio-

nale; crearea unei bănci naţionale ; secularizarea mâ-

năstirilor ; emanciparea israeliților și accesul
turile

politice

pentru toţi compatrioții,

la drep-

oricare ar fi

religia lor; restabilirea limbei naţionale în învățământul superior ; înlocuirea

caracterelor

cirilice prin ca-

ractere latine ; desrobirea ţiganilor ; desființarea pedepsei cu moartea ; trimiterea de agenți diplomatici
10
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țăranilor și în fine
la "Țarigrad; îmbunătăţirea soartei
convocarea

unei constituante.

redactă o proChiar în ziua aceea Eliade Rădulescu

i provizoriu, în care
clamaţiune, în numele guvernulu
ilegal și contrar traatacă Regulamentul organic ca

.
tatelor cari asigură ţării autonomia
După

ce

arată

respectul

faţă de

toate puterile el

tului Organic este
adaugă că lovitura dată regulamen
va fi arbitră îmchiar în interesul Inaltei Porţi care
ia dela care 1opreună cu Franţa, Germania și Angl
a violării drepmânii cer dreptatea și sprijinul împotriv
turilor lor.
ra protestoraComitetul însă declarându-se în cont
ui Organic, nu
tului rus și în contra Regulamentul

Domnitorului care
puteă să se bazeze pe concursul
regulament și cu
fusese ales tocmai pe baza acestui
eprinderea lui, îi
aprobarea Rusiei. Spre a reuși în într

o nouă ocupare
trebuiă sprijinul armatei turcești, adică
toate neajuna Munteniei și ca urmare războiul cu
surile lui. In entuziasmul

loro

parte din membrii co-

ridică în favoamitetului sperase să toată țara se va
au insistat în
rea ideilor noi şi în vederea aceasta
tei țăranilor.
Constituţiune asupra îmbunătățirei soar
e din cuvintele
Însemnătatea dată acestui punct rees
o arată : „Popocălduroase cu care Eliade Rădulescu
şi dreptatea o dă
rul Român împarte dreptatea la toţi
săraci, sătenii
pentru toți, şi mai vârtos pentru cei
cei adevăraţi ce
plugari, hrănitorii orașelor, fii patriei
numele glorios de
au fost defăimaţi atât îndelung cu
român,

prin munca
ce au purtat toate greutăţile țărei

și le-au îmbunălor de atâtea veacuri, au lucrat moșiile
arilor, pe moșii
tăţit: au hrănit pe strămoșii propriet
ari însuși Și au
lor, pe părinţii lor, pe acești propriet

dreptăţei patriei,
drept înaintea generozităței, înaintea
ă pentru hrana
a cere o părticică de pământ îndestul
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a vitelor sale. Claca dar şi acea infamă
familiei
iobăgie se desființează ; lucrarea la lucrul drumurilor
săteanul

desființează;

“se

pământ

fără

se face pro-

prietar, iar visteria va despăgubi pe toți“. î) Ceza ce trebue notat este că revendicările acestea
nu

emană

dela

numai

popor, dar

chiar dela boerii

târâți de curentul ideilor liberale și gata să sacrifice
propriile lor interese. Printre șefii mișcărei găsim nume
mari: pe cei patru frați Golești (Niculae, Ștefan,
Radu și Alexandru), fiii boerului liberal și egalitarist
din generaţia anterioară, Const. Radovici dela Golești,
Alexandru, Nicula, şi Dimitrie Creţulescu, Grigore

-Grădişteanu,
Rosetti.

Ion

Filipescu,

Ion

Voinescu

şi C. A.

Printre boerii mai mici să numim pe Di:nitrie

şi Ion Brătianu, fiii stolnicului Const.
putat din Argeş

în Adunarea

dela

Brătianu, de-

1835, pe

G. Ma-

gheru, N. Pleșoianu și alţii. Toţi erau târâți în vârtejul ideilor de egalitate, fraternitate şi libertate. Alex.
Creţulescu un mare boer se exprimă mai deslușit de
cât ori care cetățean din clasele inferioare, protestând
contra boerilor mari care căutau să menţină un sistem de nedreptate,

de jefuire şi de tiranie,

care

nu

mai trebuiă să existe și care ţinteă să anuleze drep-

turile țăranilor.
Protestarea acestui mare boer exprimă părerea a
șapte familii, Golescu, Creţulescu, Filipescu, Ghica,

Câmpineanu, Bălăceanu
șiau în majoritatea lor
parte dintre ei rămăsese
.o mişcare femenistă în

și Grădișteanu, cari împărtăideile liberale, cu toate că o
reacționari. Se produse atunci
favoarea ideilor noi. Ana Ipă-

tescu, nevasta lui Niculae

Ipătescu, apare într'o tră-

sură ţinând câte un pistol în fiecare mână și strigând
„moarte trădătorilor“ și adresându-se tinerilor: „luptaţi pentru libertate !“ S'au mai distins în această miș1) Vezi Xenopol, Ibidem,

p. 232,
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care soția lui Eliade Rădulescu și Eftimia soția Co-.
lonelului Pleşoianu și nevasta lui C. A. Rosetti, o englezoaică, care se oferise să deă lecţii de limba : engleză dând produsul lor în folosul binelui obștesc.
De altă parte revoluţia găsește aderenți numeroși:
în armată și când domnitorul Bibescu se duse la

cazarmă

spre a sondă

părerile

ofițerilor.

ofiţerii îi

răspunseră : „că ei nu se vor bate cu fraţii lor, ară-

tând totdeodată domnitorului dorințele obștești de îmbunătățiri radicale“.1)
In ziua de rz/23 lunie clopotul Mitropoliei dă un
semnal

care este imediat repetat de toate clopotniţele:

din București. Membrii societății Dregrate— Frăzie se
întrunesc în cartierul negustorilor şi, după o consfătuire, un cortej lung se îndreptă spre

palat

unde so--

sește și Niculae Golescu și Ion Brătianu care intrară
amândoi la Domnitor în capul deputaţiunei.
Domnitorul

Bibescu,

cedând

presiunii ce i se făcu,

puse iscălitura lui subt proectul de constituţie ce i se:
prezentă. Noul cabinet impus de către șefii răscoalei
fu aprobat de el, compus din: Niculae Golescu la
interne,

Eliade Rădulescu

la culte, Niculae

Bălcescu

la afacerile străine, colonel Odobescu șeful miliției,
G. Magheru la finanțe și C. A. Rosetti la poliţie.
A doua zi, z2|24 lunie, consulul general al Rusiei
Contele de Kotzebue, crezând că domnitorul Bibescu
a trecut de partea revoluționarilor, îi comunică prin-

tr'o scrisoare scurtă și foarte rece, că fiind date împrejurările actuale, el renunță la funcțiunea sa și că.
părăsește București.
Domnitorul Bibescu prin firea lui protivnic schimbărilor violente și care nu putuse să primească sfaturile lui Kisseleff în contra mișcării revoluționare se
văzu nevoit să abdice. Simţeă poate că dacă ar re1) Citit de d. Xenopol, p. 256,
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zista, o parte din miliție l-ar fi părăsit.

Ori cum el

n'a vrut să ieă asupra lui responsabilitatea unei lupte

fratricide, nici acea a unei noi ocupaţiuni a țării cu trupele rusești; căci plecarea Contelui de Kotzebue nu
însemnă altceva decât aceasta, dacă nu reîntoarcerea
“la o stare a lucrurilor mai rea ca înainte de Regulamentul Organic.
|

Astfel în noaptea de 13/25 la 14J26 Iunie el anunță
miniștrilor, care îl siliseră de-a iscăli constituția, ab-

„dicarea lui în următoarele

cuvinte :

„Fiindcă simt că forțeie mele nu se
împrejurările

actuale și ne vrând să am

potrivesc cu
pe conștiință

compromiterea țării mele, păstrând mai mult decât
îmi stă în putință frânele ocârmuirei, le predau în
“mâinile voastre şi mă retrag în viaţa privată cu li„niștea sufletească pe care ţi-o dă conștiința curată“. 1)

Revoluţiunea triumfă. Totuși revoluționarii erau înurcați în ce priveşte aplicarea ideilor lor. Abdicarea
lui Bibescu provocă

între

râvnitorii

"Câmpineanu.

—

un conflict

imediat

tronului — Alexandru
şi acei care aveau

de interese

Ghica și Ion

de gând

să pro-

clame republica, adică Ștefan Golescu, Eliade Rădu-

lescu, gata de-a-și pune candidatura pe dată ce vor avea
-0 armată în favoarea lor.
Miniştrii se întruniră cu membrii comitetului revoduţionar spre a constitui un guvern provizoriu astfel:

Mitropolitul Neofit ca președinte, iar ca membri Eliade
Rădulescu,

Ștefan Golescu,

Christian Tell, Gheorghe

Magheru și Scurtu. Cei mai întlăcăraţi din comitet—
Ion Brătianu, C. A. Rosetti, Nicolae Bălcescu şi A.
'G. Golescu — fură numiţi secretarii guvernului.
Fracţiunea radicală a comitetului, compusă din Niculae Bălcescu, C. A. Rosetti și frații Brătianu, aveau
1) Ne având texetul românesc exact

după Dam6, Ibidem, p. 64,

subt mână, dau citaţia aceasta
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de gând să împingă pe colegii lor la o măsură extremă. Se gândeau că, fiind dată starea tulburată în carese găseă Europa, vor puteă să elibereze pe români:
din protectoratul rus și din suzeranitatea Turciei.
Planul lor eră de-a se uni cu ungurii şi de-a proclamă republica.
Partidul radical, după cum explică d. Xenopol, nu

râvneă mai puţin

decât

să

declare

răsboi

Turciei,

Rusiei și Austriei cu scopul de a se reconstitui Dacia
din cele două Țări Româneşti, mărite cu Basarabia,
Bucovina,

Transilvania

Ministerul

și Banatul.!)

de mai sus fu în scurt timp

remaniat

şi compus din elemente mai moderate, adică: N.
"Golescu—la interne, Ion Câmpineanu—la justiţie, |.
Voinescu II-—afacerile străine, N. Filipescu— finanțe,

G. Niţescu—controlorul general, Colonel Odobescu—
răsboi, Eliade Rădulescu— culte, Christian Creţulescu —
comandant

provizoriu al gardei

naţionale ce trebuiă.

înființată, C. Creţulescu,—președinte al consiliului co“munal și N. Moşoiu—prefect de poliţie.
Din momentul acesta elementele mai înaintate ale
comitetului— Rosetti, I. Brătianu, etc.—spre a presă.
asupra deciziunilor colegilor lor, au recurs la mişcări:

populare. Mai multe adunări subt cerul liber fură convocate la barieră. S'au ţinut discursuri, sau sfinţit
drapelele, s'a aclamat proectul de constituție ca pe
vremea revoluţiunei franceze dela 1789. In timpul a-cesta nici ministerul nici comitetul nu erau de acord
“pentru aplicarea principiilor proclamate, căci este ușor

să înșiri în discursuri şi pe hârtie fraze frumoase
despre libertate, justiție şi fraternitate ce găsesc întotdeauna ecou în suflete și inimi, dar e greu să le:
realizezi când vine vremea să trecem dela vorbe la

fapte. Ori se promisese ţăranilor împroprietărirea prin.
1) Vezi Xenopol, Istoria Romdnilor din Dacia Traiană, p. 510-511
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luare de terenuri din moşiile boerilor, cari trebuiau
despăgubiţi de către stat în numerar. Insă în privința
o
expropierei și indemnizărei nu se prevăzuse nici
amând
procl
măsură practică pentrucă revoluționarii,
principiul, credeau că mijloacele de aplicare se vor

găsi ușor după ce revoluţiunea va fi făcută. Țăranii

în timpul acesta, îndemnați de propaganda revoluţionară, începeau să se agite, iar boerii de altă parte se
îngrijeau de sacrificiile ce li se vor cere.

In ziua de 19 Iunie (1 Iulie) aceștia din urmă se
şi apoi se duseră cu toții la palat

adunară

Colonelul

află guvernul.
lomon,

partizanii

fruntea

câtorvă

fostului

soldaţi,

pe membrii

spre a arestă

unde

Odobescu și colonelul
domnitor

se folosiră

se

So-

Ghica în

Alex.

de acest

prilej

și pe miniștri

guvernului

afară de Ion Brătianu şi C. A. Rosetti cari demisionaseră în ajun.
Această contra revoluție a colonelilor Odobescu și
Solomon fi făcută cu scopul d= a răsturnă guver-

nul provizoriu şi inspirată de marii boeri susținuți
de Rusia. Probă despre aceasta avem întrun raport
al ambasadorului francez. Generalul Aupick, care
scrie ministrului

afacerilor

străine al Franţei,

Bastide,

că „contra-revoluţia tăcută în interesul proprietarilor,
jigniţi prin art. 13 al proiectului de Constituţie, se
explică prin antecedentele celor doi coloneli cari au

slujit mult timp în oștirea rusească și cari sânt
votaţi Impăratului“.!)
Lovitura

fi

precedată

de o întrunire

de-

sgomotoasă

a proprietarilor reacționari la clubul Momulo, înființat
“imediat

după

abdicarea lui Bibescu.

In procesul de

înaltă trădare intentat lui Odobescu și lui Solomon,
acesta din urmă. în depunerea lui, mărturisește că
se

opune

revoluţionarilor

1) Vezi Xenopol,

Ibideni, p. 204.

din cauză

că nu vreă să
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deă

pământ

din

moșiile

lui țăranilor şi lasă să se

- înţeleagă că acei ce cer împroprietărirea aceasta sunt
tocmai aceia cari n'au nimic de dat.
După mișcarea aceasta reacționară se proclamă un
guvern nou, însă Rosetti și Brătianu, cu o mână
de oameni hotărâți, răușesc să pătrundă în palat și
să aresteze pe colonelul Odobescu. Tocmai în timpul
acesta soldaţii cari înconjurau pe colonelul Solomon,
amenințați de mahalagii, trag cu armele, omorând
și

rănind pe câtevă persoane: șapte morţi și opt răniți.

Această

hărțuială

excită

spiritele.

Poporul se revoltă,

se aruncă asupra soldaţilor, dezarmându-i. Colonelul
Solomon și maiorul Lăcusteanu sânt arestați și Eliade

Rădulescu,

care proclamase noul guvern dintr'un bal-

con al palatulni și care a doua zi, în numele
chiului guvern reintrat în funcţiune, pronunță
discurs pe mormintele
eveniment.

victimelor

acestui

ve=
un

nenorocit

Odobescu, Solomon și Lăcusteanu fură aduşi în
faţa consiliului de răsboiu, care-i condamnă pe câteși trei la degradare și trimese pe cei doi dintâiu înnaintea tribunalului penal spre a fi judecaţi ca asasini.
Aceste

condamnări

au fost zadarnice,

căci a doua

zi se răspândi zvonul că armatele rusești au trecut
frontiera. Guvernul, simțind că opinia publică nu mai

eră de partea lui și că n'ar puteă să se razeme

fițeri şi armată,

hotări să părăsească

pe o-

Capitala,

pre-

Venind populaţiunea' că se retrage în munți singura
cetate unde poate aștepta ajutorul armat al puterilor

străine la care a făcut apel.
Dar la câtevă poşte de București ofiţerii și soldaţii, cari escortau guveruul, refuzară de a-l insoți

mai departe și membrii
simplu în Transilvania.

In timpul

guvernului
|

trecură

acesta se constituiă în București,

pur

și

subt
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auspiciile

Mitropolitului

Neofit, o locotenență

nească compusă din doi mari boeri, Theodor

escu

şi Emanoil

Băleanu

(29 Iunie/11

Iulie).

dom-

VăcăCo-

lonelii Odobescu și Solomon sânt puși în capul
-armatei. Funcţionarii cei vechi fură rechemaţi și
poliția nouă luă noui măsuri împotriva mișcărei
revoluționare. Dar nu avu timp să le aplice căci Ion

„Brătianu, care nu luase parte la hotărârile colegilor săi,

adună

din nou pe membrii societăței Dregrare-Frăzie

Şi în capul lor se duse în ziua de 30 Iunie (12 Iulie)
la mitropolit, silindu-l să iscălească o proclamaţie prin
'care desminte concursul ce-l dăduse el însuși locote-

nenței domnești a lui Văcărescu și Băleanu. El fiu
“Chiar nevoit să anunțe că vechiul guvern va fi rechemat și că funcționarii destituiți vor fi readuși în
“funcțiunile lor.
Că mișcarea reacționară a boerilor proveneă dela
marii proprietari și eră susținută de către ruși ne-o
«dovedește tocmai purtarea Mitropolitului Neofit pe care
revoluționarii la început îl puseseră în capul guvernului
provizoriu spre a impune mai mult respect populațiunei

Și străinătăţii. Când însă guvernul fu nevoit să se retragă la Târgoviște, mitropolitul se grăbi să publice o
proclamaţiune în care tratează pe colegii săi de odinioară drept rebeli. Depeşile cări răspândiseră svonul că
au venit rușii și cari au făcut pe guvern să plece, au

fost sau fictive sau falșificate de el însuși. După întoarcerea guvernului mitropolitul fu silit să desmintă prima

dlui proclamaţie de care am vorbit mai sus prin

ur-

mătoarele cuvinte : „Cele ce am vestit subt a noastră
iiscălitură, făcând pe guvernul provizor rebel și altele,

astăzi, după dorinţele poporului, o refuzăm (sic!) cu
-desăvârşire“.!)

Pe de altă parte arată consulului rus Kotzebue
că
1) Vezi Xenopol, Ibidem, p. 265.
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se simte dator să steă în fruntea

unui

guvern: care

nu va aveă timp să facă mult rău, căci ocârmuitorii vor
părăsi puterea îndată ce vor sosi trupele imperiale.
Le National,

ziarul francez,

scrie că mitropolitul este-

suflet vândut rușilor. El va continuă a jucă acest.
rol de duplicitate răspândind de c parte proclamaţii revoluționare printre ţărani, iar pe de altă parte:
criind

contelui

de

Kotzebue

că

„criza

prin

care-

trec2 țara nu-și va vedeă sfârștul decât atunci când:
oștirile

și

împărătești

liniştea“,

adaogă

că

apoi
„vom

vor

readuce

peste

două

pieri

schingiuiți

între noi rânduiala:

zile,
de

la 2 Iulie,
o revoluție

et
co-

munistă care proclamă ruina familiei și a proprictă-ței, uneltită de o bandă de nebuni cari au pus mâna.

pe ocârmuire“.!)
Este de notat că nu vorbește numai în numele său,
dar și în numele câtorvă boeri mari dintre cari Gheor-ghe Filipescu adresează chiar ţarului o jalbă rugân-du-l să intervină. Ziarul Ze Maziona? confirmă acest
fapt zicând că „unii din boerii moldoveni şi munteni,.

după întețirile lui Duhamel, ceruseră ocuparea ţărilor:
lor de ruşi“.
Mitropolitul Neofit nu întârzie ca să deă o nouă.
dovadă de duplicitatea lui. Când Fuad Efendi amenință că va restabili Regulamentul Organic, împreună
cu generalul rus Duhamel,

poporul se înfurie din cauză.

că Poarta și Rusia se înțeleseră

spre a readuce

ve-

chea stare a lucrurilor. Turcia se văzu din nou silită.
să cedeze puterei moscovite. În acest moment, în

ziua de 6/18 Septembrie, mulțimea crezu de cuviință.
să se ducă la Locotenenţa Domnească spre a cere Resulamentul Organic și Arhontologia, cerere ce a fost.
satisfăcută. In curtea palatului și în faţa consulatului rusesc se făcu
1) Vezi

Xnopol,

în jurul acestor două

Ibidem, pag. 266,

documente,
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depuse pe un catafalc, simulacrul unui serviciu funebru. După aceasta cortejul se duse spre mitropo-

lie unde apăru mitropolitul Neofit cu mitra
şi cu cârja în mână, îmbrăcat în vestmintele
remonie și înconjurat de Ion Brătianu, Cezar
și C. Aristia. Pe un rug şi cu mate pompă,

pe cap
de ceBoliac:
Regu-

lamentul Organic și Arhontologia fură arse și mitropolitul după dorința poporului blestemă și afurisi opera
rușilor.
Insă îndată ce sosi armata turcească 13/25 Septembrie, Faud Efendi scrise mitropolitului să pottească.

la lagărul dela Cotroceni cu boerii, cu notabilităţile și cu
negustorii de seamă din Capitală spre a luă cunoștință.
de hotărârile sultanului.
O deputaţiune însemnată se duse la Cotroceni unde
Fuad Efendi îi comunică că sultanul, dorind să restabilească ordinea în Muntenia, a hotărât să înlocuiască.
Locotenenţa Domnească printr'un singur caimacam

(regent), logofătul C. Cantacuzino.
Se ivi o protesiare vie din partea revoluționarilor
care făzeau parte din deputăţie. Indată ei se văzută înconjuraţi de soldaţi turci și areztaţi. Pe când erau internaţi în mânăstirea

dela Cotroceni, armata otomană

pătrunse în Bucureşti unde chiar în dealul

Spirii se

ciocni cu garda pompierilor, cari refuzară să predea.
cazarma. Se dete o luptă sângeroasă care este come-morată prin monumentul ridicat în fața arsenalului
actual.

Revoluţia, prin intervențiunea turcească cu forţa
Eliade Rădulescu se refuarmată, eră ca și sfârşită.
gie la consulatul

englez,

Generalul Teil fugi în Tran-

silvania și Niculae Golescu la Constantinopoi. Mulţi
alții dintre revoluționari fură expulzați din țară, printre:
cari G. Magheru,
Marghiloman, M.

Ion Maiorescu, I. Bălăceanu, G.
Marghiloman, G. Ion Vernescu, C.

Pădeanu, N. Creţulescu, T. Lautian, P. Cernătescu, etc..
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Revoluţia

durase

trei

luni.

Ea n'a înzestrat țara

cu nici-o reformă ; a proclamat întradevăr principii
“ce erau menite să deă roade. Insă, după trei luni de
turburare zadarnică, Muntenia se găseă într'o stare

mai mizerabilă de cât înainte, prada anarhiei Și unei
îndoite ocupaţii.
Nici o clasă a societății nu profitase de evenimentele
care se produseră și mizeria domneă pretutindeni. Un
singur lucru rămâneă: sentimentul național pe care
Eliade Rădulescu și Niculae Bălcescu îl înfipse în ini“mile tinerei generațiuni.
Judecând evenimentele de pe atunci,

M.

G. Benge-

scu, în Bidhografia Franco- Română se exprimă astfel :
“Că autorii mișcării naţionale dela 1848 să fi avut
oare

cari slăbiciuni,

să fi comis câte-va greșeli, să se

fi avântat cu tot focul și neexperiența tinereței într'o
aventură plină de obstacole și de primejdii, și care,
fiind dată situațiunea precară a țării lor, ar fi putut să
iasă în dauna

ei, aceasta

nimeni

nu o contestă.

Nu

este oare aceasta tăria tuturor revoluţiunilor? Și dacă
aceste slăbiciuni și aceste greșeli au fost rescumpărate de un patriotism arzător, cu o credință adâncă
în destinul patriei române, cu pribegia îndurată întrun
mod nobil şi folositor pentru cauza unei naţiuni pe
-care tocmai acești emigrați au contribuit s'o facă cunoscută întregei Europe, nu pot faptele acestea să
nu îndemne la ertare de orice greșală și de orice
păcat? 1).
Insă îndată se Fuad Efendi puse mâna pe București și împrăștie pe revoluționari, cel dintâi care reveni asupra jurământului depus fă mitropolitul Neofit
care declară că „jurământul fiind săvârșit de noi silnicește și înpotriva canoanelor bisericeşti, declarăm le1) Citaţia dupa Dam$, Ibidem, p. 15.
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giuirea făcută de ruși și întărită de amândouă Curțile:
împărătești ca una ce au adus în ţară cele mai mari.
folosuri:“, 1)
Despre

modul

cu care străinătatea

priveşte mișca-.

rea revoluţionară din Țările Românești sânt de notat

următoarele : Turcia consideră ideia de a împroprietări pe țărani—idee fundamentală a programului revoluționar—ca o revendicare comunistă. De altă parte:
ea nu vedeă fără plăcere lovitura dată Regulamentului.
Organic și protectoratului rus. Liberalii însă înclină mai
mult spre Turcia, care, după părerea lor, garantează o-

autonomie mai mare în ocârmuirea internă decât Rusia.

ce veșnic se amestecă în treburile ţării. „Poarta nu
are nimic de câștigat, ci din contra totul de pierdut.

ca provincia să fie rău ocârmuită, căci și-ar înstrăina.
simpatiile deosebitelor clase ale societății. Ea trebue din potrivă să dorească izbânda partidului liberal în Valahia și să aplaudeze la desființarea unui.
Regulament care este opera Rusiei și care dă acestei
puteri facultatea de a se amestecă în trebile lăuntrice
ale statului. Apoi aceste două ţări, Moldova și Muntenia,

prin

tendințele

lor de a se uni

întrun

singur

stat, voesc să alcătuiască o stavilă de apărare

a Im-

părăției Otomane“. 2)
nu

Insă România, prea legată și cu Rusia și cu Poarta,
putu să facă nimic, cu atât mai puțin că puterile

străine erau împiedecate de revoluțiunile lor și nu
puteau să deă nici un ajutor spre a se sprijini vederile ei.
Rusia desaprobă, firește, toată mişcarea revoluționară

şi țineă să nu piardă ceiace câștigase, cu atât mai
mult că consideră pe români incapabili de a se guvernă
singuri.

Rusia din cauză că se făcuse odioasă, găsește de
1) Vezi Xenopol, Ibidem, p. 268,
2)
«
«
Ibidem, p. 283.

153

cuviință să lase Poarta, mai simpatică românilor, ca
să restabilească ordinea. Soliman Pașa, primit foarte
bin? la Bucureşti, se arată binevoitor şi consimte
chiar să recunoască noul guvern cu condițiunea că
se va schimbă titlul de gazeraz provizoriu „care sună
cam prea republican“, El propune numele mai regu-

lamentar de Zocotenenţă Domnească Şi reducerea pu“terei executive dela 6 membri la 3, spre a reveni
la organizarea anterioară. El consimte să se schimbe
formele, dar vreă să se păstreze fondul. Dovada
despre această o avem prin adresa lui Căzre boeri:

din Bucureşti, când i s'a făcut observaţie că nici nu
mai există boeri. Atunci el schimbă titlul și zice.:
„către notabilităfile Capitalei“. 'Toate acestea ar fi
fost bune dacă Soliman Pașa n'ar fi violat pe de
altă parte teritorul,

aducând

o

armată

care a trecut

Dunărea spre Giurgiu. Atunci poporul din București,
în număr

de

30000

de

oameni,

se întruni

ca

asculte înflăcărata cuvântare a lui Ion Brătianu
potriva

să

îm-

violării teritoriului.

Locotenența Domnească
o proclamaţie

pe de altă

prin care declară

parte

publică

că guvernul provizo-

riu a încetat de a există și că a fost înlocuit prino
locotenență domnească, aprobată de Soliman Pașa și
care va fi sancționată de către Majestatea Sa Sultanul.
Această proclamaţie provocă o mare indignare în popor și Ion Brătianu și Magheru protestară contra acestui

act de umilire, care eră

sacrificiul

autonomiei ţării,

Această divergență de opinie în partidul liberal
produse în el însuși o cisiune în două grupuri: de
.o parte acei cari ţineau morțiș cu Turcia, gata dea

se supune cerințelor ei chiar sacrificând demnitatea
ţării, iar de altă parte acei cari prin mișcări violente
«căutau să libereze ţara cu totul de orice legătură,
chiar și de a Turciei.
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Soliman

făcuse

Pașa,

şi de

măgulit

aprobarea

de buna

primire

ce i se

cererilor

ce se dase

sale,

consimte să recunoască noua constituţie cerută de
popor şi încuviință să se trimeată o delegaţie la
“Constantinopol spre a obţine, din partea Sultanului,

aprobarea Constituţiei. Deputaţiunea se compunea din
Dimitrie Brătianu, Ştetan Golescu, N. Bălcescu, Grigore Grădişteanu, din negustorul Vasiliade și din
Jean Henri Ubicini.
Soliman Paşa aduse la cunoștință deciziunea sa

într'o mare

adunare a notabilităților

din

București,

cari redactează o mulțumire semnată de 90 de persoane, dar dintre cari lipsesz iscăliturile lui Ion Bră-

ianu şi C. A. Rosetti.
Rușii văzând că această
xomâni

însemnează

că

cei

înțelegere
din

între turci și

urmă

caută

să

scape de sub tutela moscovită, denunţă Porții că
Soliman Paşa s'ar fi înțeles cu revoluționarii. Ei cer
evocarea tuturor măsurilor luate
unui nou delegat turc în persoana

de el și numirea
lui Fuad Etendi,

şi care va fi întovărășit de generalul

rus

Duhamel,

care va porunci comisarului turc.
Fuad Efendi plecă spre București cu armata pe care
predecesorul său o lăsase la Giurgiu spre a nu supără
populațiunea. Acest procedeu din partea Turciei fu in-

terpretat imediat ca o desaprobare a Constituţiei și a
revoluţiei. Ion Brătianu convocă din nou o mare întrunire pe Câmpia Libertăţei spre a îndemnă poporul
să se ducă la Giurgiu pentru a întâmpină pe Fuad
Efendi și să-i înmâneze protestarea ţării.
Fuad Efendi însă intră în București cu armata sa
şi se ciocni, după cum am spus, pe dealul Spirei cu
corpul pompierilor. După această vărsare de sânge

el desființă locotenența domnească și o înlocui printrun

singur caimacan

(regent), Const.

Cantacuzino,
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și declară că Constituţia

este

mentul Organic restabilit,
Revoluţionarii, după cum

desființată

am

văzut,

şi Regulasânt obligaţi

să se ducă în exil. Magheru, care aveă de gând să.
protesteze în contra violării autonomiei țării cu spri-

jinul armatei, fă sfătuit de consulul englez Colquhoun,.

să ridice lagărul și să se retragă în munți. Christian.

Tell protestează de asemenea

într'o scrisoare adresată.

lui lon Maiorescu astfel: „Toate acestea se petrec în
veacul al XIX-lea, în fața Europei civilizate care rămâne mută pentru noi ; iar noi nu avem măcat mul-:

țumirea

de a muri

cu arma

în mână,

căci

priveam

pe turci ca pe fraţii noștri și credeam că au să apere:
aceiași cauză, pe când ei, vânduți Rusiei, măcelăresc
pe fraţii lor cei mai devotaţi“,!)

„Câţiva dintre boerii reacționari

iscălesc din contra.

o adresă de mulțumire comisarilor Turciei și Rusiei,
spre a-i felicită de purtarea lor în această zi nenorocită,
Și iată cum, după instigațiunea Rusiei, care împin-

gea pe turci, revoluția

liberală a fost

înăbușită

dar

numai pentru puţin timp, căci va renaște mai târziu.
Străinătatea însă a recunoscut această mișcare națională și liberală după cum ne-o dovedește ziarul
Le National din timpurile acelea : „„Pierduţi în stepele:
lor, fără speranța altui concurs al Europei decât un
sprijin moral, românii nu s'au temut a desfide pe
Rusia. Ei au îndeplinit o datorie de curățenie de
suflet și de curaj, fără a calculă primejdia, siguri
fiind că au lucrat cu vrednicie, chemând-o asupra.
lor. Toată puterea lor stă în adevărul pe care au îndrăsnit a-l spune. Drept mângâere ei au încă speranța că vremile apăsărei și ale dreptului celui mai
tare au trecutit.2)
1) Vezi Xenopol, Ibidem, p. 273,
2)
„
„Ibidem, p. 214.

XIV

PARTIDUL
URMAREA

UNIREI ÎN MOLDOVA ŞI MUNTENIA. —
PROTECTORATULUI. — PERSISTENȚA
IDEILOR LIBERALE,

Rusia în timpurile din urmă a căutat, după cum
am văzut, să întrebuinţeze suzeranitatea turcească spre
a se folosi de ea pentru menținerea protectoratului

ei chiar împotriva puterei otomane, Pe când se certau
aceste două puteri mari pe spinarea ţărilor românești,:
românii de partea lor aveau de gând să restabilească
regatul daco-român, compus din Muntenia, Moldova,
Bucovina, Transilvania și Basarabia,

Ideea aceasta va persistă încă mult timp ca un vis al
neamului, însă împrejurările l-au redus pentru un moment numai la unirea celor două ţări din punct de

vedere politic și administrativ. Luptele ce se vor desfă=
șură tind la realizarea acestui ideal naţional. Pe când armatele turceşti și rusești ocupau Principatele, după cum

am văzut, Turcia și Rusia începură negociațiuni spre
o înţelegere în privința Țărilor Românești și ajunseră
la tratatul dela Balta-Liman dela 1 Mai 1849.
Prin acest tratat Principatele fură din nou

moștenite de dreptul de

a alege

des-

domnitor pe viaţă.

S'a restabilit domnia pe șapte ani și numirea domnitorilor prin învoirea amânduror puterilor protec-

toare. Adunările ordinare
rilor

fură

suspendate

sub

şi

extraordinare
cuvânt

că

ale boe-

dăduseră

loc

4
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la mai multe conflicte regretabile și la mai multe
acte de nesupunere. Funcţiunile deliberative fură încredințate într'un mod provizoriu Divanurilor ad-hoc.
Aceste consilii fură compuse din boerii cei mai

demni

de încredere și din membrii cei mai de seamă ai
înaltului cler. Aceste divanuri însă n'aveau ca atribuţie
decât dreptul de a stabili impozitele și de a alcătui
bugetele.
Tratatul

dela Balta-Liman

stipulă, afară de aceasta,

că trupele rusești și otomane vor ocupă ţara până la
restabilirea ordinei în amândouă

Două comitete fură
la Bucureşti, compuse
dabili prin caracterul
rătă modificările cele
nistraţiei şi întregei

provinciile.

instituite, unul Ia Iași și altul
din boerii cei mai recomanși capacităţile lor, spre a amai potrivite, spre a dă admiocârmuiri îndrumarea cea mai

bună.
Pe lângă aceasta doi comisari extraordinari, unul
turc şi altul rus, vor stă în Principate ca să suprave-

gheze mersul lucrurilor și să deă împreună părerile şi
sfaturile lor Domnitorilor.
La expirarea domniei de 7 ani amândouă Curțile
își rezervau

dreptul de a luă, după

starea

Principatelor, măsuri ulterioare.
Indată ce tratatul fu iscălit Mihail Sturza abdică
și Poarta, de acord cu Rusia, numi pe șapte ani în:
Moldova pe Grigore Ghica și în Muntenia pe principele Barbu Știrbey, fratele cel mai mare al principelui Bibescu 1).
Principele Știrbey se ocupă în Muntenia înainte de
toate cu reorganizarea armatei. EI înființă un corp
special de grăniceri și o jandarmerie internă, dorobanții,

D Principele B. Ştirbey născut la Craiova la 1789, fiul
marelui Vor
nio Dimitrie Bibescu, fusese adoptat de unchiul
său marele vornic B.

Ştirbey,

sub condiţiunea ca să poarte numele

lui.

=

interesate
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cu scopul ca trupele menite să apere ţara să nu fie
împrăștiate pe frontieră, nici întrebuințate spre a ur-

mări

pe rău-făcători.

Pe de altă parte

îmbunătăţească raporturile
Legea pe care a făcut-o,
țăranilor, aveă cel puţin
chestiuni de detaliu care
totdeauna interpretate în
In privinţa instrucțiunei

a

căutat

să

între proprietari și țărani.
asupra zilelor de muncă ale
folosul de a regulă multe
în practică până atunci erau
paguba ţăranului.
publice Domnitorul Știrbey

reveni la sistemul învățamântului în limba naţională.
Spre

binele obştesc

organiză spitale în toate

distric-

tele, făcu un corp de ingineri de poduri şi șosele,
desființă corvoada şi o înlocui printr'o contribuţie de
12 piaștri de fiecare cap de țăran, din care 9 plătiţi:
de el și 3 de proprietarul moşiei. Se poate vedea în
această dispozițiune prima încercare de a supune clasele privilegiate la un impozit.

La 3 lulie 1853
tele și invitară pe
tronurile lor, însă
legătură cu Poarta,

rușii ocupară din nou Principaamândoi Domnitorii să păstreze
sub condițiunea de a rupe orice
Atât Domnitorul Știrbey cât și

Domnitorul Grigore Ghica au preferat să se retragă,
şi s'au dus la Viena, unde au aşteptat consecinţele:

evenimentelor. Rușii în acest răstimp numiră doi pre
ședinți ai guvernului: pe Principele Urusoft la Iași
și pe Kalcinski la București.
|
Regimul acesta însă nu dură mai mult decât zece.
luni, când armata rusească trebui. să evacueze teri-

toriul. Barbu Știrbey și Grigore Ghica se întoarseră
în capitalele lor, susținuți de ocupaţiunea austriacă.
Domnitorul Știrbey urmă mai departe cu reformele
sale, desrobind pe ţiganii de pe moșiile statului şi
răscumpărând
larilor.

pe acei ce erau

pe

moșiile

particu-

Avea chiar de gând să treacă o lege pentru

con=
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strucţiunea primelor linii de fier şi o alta pentru a
inființa o bancă naţională, însă tocmai în momentut
când ajunsese la sfârșitul septenatului său care expiră după tratatul dela Balta-Liman.
In timpul acesta Domnitorul Grigore Ghica luase.
şi el măsuri folositoare și progresiste. Inființase un.
minister al lucrărilor publice, reorganizase jandarmeria, înființase mai multe stabilimente de binefacere,

regulase

tabilise
Tot el
pusese
la sate.

raporturile între ţărani și proprietari

și res-

învățământul superior în limba românească.
desfiinţă taxele pe cari Mihail Sturdza le imjidanilor și le dădu voe de a ține cârciumi:
Aceste două măsuri avură efectul nenorocit.

de a atrage în Moldova

un mare număr de evrei din

Rusia și Galiţia, cari s'au înmulțit de pe atunci în ţară.
Aceste două domnii, turburate de trei ocupațiuni
străine, sânt o dovadă că cu toate dificultățile s'au.
putut realiză reforme și progrese însemnate.

Cu toate
fie introduse

că reformele
dela o zi la

radicale nu puteau să:
alta, fiindcă administra-

ţia țării nu eră încă pregătită pentru a le primi,
Domnitorii Barbu Stirbey și Grigore Ghica au făcut
tot ce le stătuse în putinţă în împrejurări foarte grele:
spre a înfăptui îmbunătățirile cerute. Din cauza aceasta.
Principatele le păstrează o vecinică recunoștință pentru:
intenţiunile bune ce le-au avut și sforțările ce le-au.
făcut.
Insă se pregăteau evenimente mari și mișcarea politică a Principatelor nu mai eră nici la București,
nici la Iași, ci la Paris și la Londra, unde învinşii
revoluțiunei, exilaţii dela 1848, așteptau realizarea visului lor de naţionalitate și de independență, adică :
învingerea Rusiei, desfiinţarea protectoratului și a Regulamentului Organic. Au avut meritul de-a . pledă.
cauza României în faţa Europei, și dacă au confun=
-
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«dat câte odată interesele lor cu interesele țării, totuși
glasul lor a fost

rioada aceasta
ional

ascultat.

Este

de notat

că în pe-

dela 1848 până la 1856 partidul na-

al guvernului

provizoriu se preocupă mai mult

de chestiuni internaţionale şi de politică: externă
cât de chestiuni interne și naţionale. De pildă C.
Rosetti cereă stabilirea republicei în Muntenia ;
mitrie Brătianu, membru în comitetul revoluționar
Londra, din care făcea parte

cezul
ceiași

Mazzini, fran-

Ledru-Rollin și ungurul Kossuth, era de apărere. Ion Brătianu fh arestat la Paris,

în ajunul

fost

italianul

de
A.
Didin

războiului

Crimeei,

subt

cuvânt

că ar fi

amestecat în atentatul Orsini și condamnat, cu

A. Ranc, din cauză că luase parte la complotul din
faţa Operei Comice în contra lui Napoleon III.
Ori cum Europa prin evenimentele acestea sgomo-

toase află că
por, suferind
cea dintâi se
Mică națiune

există un popor român și că
timp de secole, cere ajutorul
interesă întrun mod deosebit
latină, îndepărtată de surorile

păstrase, cu

toate invaziunile şi apăsările străine, un

acest poei. Franţa
de această
ei și care

sentiment așa de profund de origina ei.
Toată societatea, în saloane, în presă, se interesa

cu simpatie de soarta românilor. Momentul era prielnic: Franţa, Anglia, Austria se apropiau spre a se
“opune ambițiilor Rusiei asupra Imperiului Otoman.

Napoleon al III-lea se declară apărătorul principiului

naționalităților, Scriitorii mari, ca Michelet,
“Saint- Marc Girardin, Elias Regnault, A.

Henri

Desprez, își ridicară

Quinet,
Ubicini,

glasul în favoarea Prin-

-cipatelor.

Protestările atât de autorizate îndemnară pe diplo-maţi să se ocupe de o problemă românească

aşa de

însemnată în chestia orientală. Dacă mulţi dintre ei
0 priviră mai mult în interesul politicei lor, nu e
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mai puţin adevărat că problema românească eră de
pe atunci la ordinea zilei.
Subt protectoratul rus, cu toate neajunsurile lui,
conștiința României se trezi și începu să se ridice şi
chiar să protesteze împotriva asupririlor străine.
Din momentul acesta Țările Românești fură luate
subt ocrotirea puterilor mari şi, Îndrumate spre indepen-denţa absolută, se realiză astfel în scurt timp renașterea lor.

XV

RĂSBOIUL CRIMEEI.—CONFERINȚA DELA VIENA,—
ULTIMATUL ADRESAT RUSIEI. — OCUPAȚIA AUSTRIACĂ.— REINTOARCEREA DOMNITORILOR BARBU
ȘTIRBEY ŞI GRIGORE GHICA.
Am văzut cum Franța şi Anglia s'au arătat, în
timpul revoluţiei dela 1848, în contra influenței rusești. Principatele căutau să se libereze prin Poartă
de protectoratul apăsător al Rusiei care, prin prepon-

derenţa ei în Marea Neagră şi prin extensiunea ei în
Asia, îngrijea din ce în ce mai mult pe Anglia.

Politica aceasta, pe care Republica Franceză o dusese din ură contra despotismului, fu reluată cu energie mai mare de către Napoleon al III-lea subt cu-

vânt că protejă naţionalităţile, dar poate în fond din
cauză că nu uita opunerea Țarul Niculai I-iu când cu
recunoașterea lui ca împărat după lovitura de stat
dela 2 Decembre 1852.
Țarul din partea sa presimţind că zilele

sale sânt

numărate, se pregăti să deă o mare lovitură împotriva
Turciei, El contă, spre a realiză planul său,pe Austria
pe care o susținuse în timpul furtunei dela 1848 și pe
Prusia care se temea de politica napoleoneană. In gân-

dul său aceste două puteri ar ocupa graniţele Franţei peRin, pe când el s'ar îndrepta pe Dunăre, Marea Neagră şi Bosfor. Rămânea numai de a se asigura de
Anglia.

Țarul Niculae căută s'o ademenească printr'o

168

propunere după care Muntenia, Moldova, Bulgaria Şi
Serbia ar fi puse subt protectoratul rus pe când Egiptul și Creta ar rămâne Angliei. In ce privește Constantinopolul

își rezerva

singur

toate

drepturile de

a-l luă la nevoe ca garanție.
Soluțiunea aceasta nu convenea Angliei care tot
aveă de gând să pună mâna într'o zi pe Egipt fără
ca să-l plătească cu un sacrificiu aşa de mare. In loc
de a cedă pretențţiunilor Țarului, Anglia se apropie de
Franţa, cu toate că principele Albert din Anglia
n'ăvea nici o simpatie pentru împăratul francezilor.
Deși greşise în combinațiunile lui, Niculăe I merse
mai departe și la începutul lunei Ianuarie 1853 trimese pe Alexandru Mentschikoff în misiune la Poartă
spre a obține ca ea să recunoască protectoratul Rusiei asupra

tuturor

ortodocșilor din Imperiul Otoman.

In momentul acesta ambasadorii Franţei şi Angliei Edm. de la Cour și Lord Stratford de Redcliff
lipseau de la Constantinopol. Poarta neavând spriji-

nul acestor miniștri spre a se opune

cererii

Rusiei,

căută să amâne. Țarul dădu atunci ordin trimesului său să ceară o soluţiune urgentă, căci simţea
posibilitatea unei alianțe franco-engleze împotriva lui,
In ziua de 23/5 Aprilie Mentschikoff adresă guvernului turc un ultimatum cerând că în cinci zile Poarta
să hotărască dacă primeşte, da sau nu, să încheie cu
Rusia o convenţie care ar garanta bisericei ortodoxe

nu

numai

libertatea religioasă,

dar

și privilegii tem-

porale. In ziua de 28 Aprilie guvernul turc răspunse

că nu poate să satisfacă

să renunțe la independenţa
otoman

controlul

cererile

acestea, căci ar fi

lui primind

în imperiul

interior al unui guvern străin.

Mentschikoff răspunse cu ameninţări cari au avut
ca urmare retragerea marelui Vizir și a ministrului
Afacerilor străine. Reveni atunci la putere adversarul
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«cel mai înverșunat

al politicei

rusești,

Reşid

Pașa.

“Trimesul. Rusiei propuse atunci înlocuirea conven$iunei printr'o simplă notă (6/18 Mai). Poarta însă redactă o notă cu un înţeles diametral opus cerinţelor

“Rusiei (8/20 Mai). Menschikoff înțelese atunci că Poarta
“Şi-a. bătut joc de el, strânse

drapelul

ambasadei

ru-

sești și părăsi Constantinopolul. Câte-va zile după aceasta

(31

Mai)

consilierul

de stat

"mese Porții un nou ultimatum

Nesselrode

acordând

tri-

Sultanului

“un termen numai de opt zile, după care ţarul

„își va

asigura o garanție ocupând Moldova și Muntenia“.
Franța și Anglia trimeseră imediat flotele lor la inirarea Dardanelelor, și după sfatul acestor două puteri Poarta publică un hatișerif care asigura libertatea
religioasă deplină în tot Imperiul Otoman (24/6 Mai).
“Țarul, prea angajat în acest. conilict, nu mai puteă să
dea îndărăt și adresă poporului rus un manifest pro«clamând războiul în contra Turciei ca o nouă cruciadă în potrivă semilunei.
Armata rusească ocupă Principatele în ziua de 21 ]3
Junie când Domnitorii, după cum am văzut, fugiseră
Ja Viena. Era începutul războiului. Toţi exilaţii români ori unde se găseau în capitalele Europei, primiră această veste cu mare bucurie, ne îndoindu-se
-că

Rusia

va ti bătută.

Ion

Ghica,

sub

pseudonimul

de G: Chainoi adresă tuturor cancelariilor europene
-O -broșură în franțuzeşte întitulată W///ma ocupare a
„Principatelor Dunărene de câtre Rusia.
Renunţând Ia visurile utopice ale lui Mazzini care se
„gândea la constituirea unei confederațiuni generale a

republicilor naţionale din Europa,
menea

la ideia creărei unui

regat

renunțând de aseDaco-Român, cu-

prins între Tisa, Marea Neagră și Nistru și pus
sub sceptrul unui principe german, el se mărginea să
„ceară ca Principatele să reintre în posesiunea tuturor
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drepturilor lor pe baza vechilor capitulațiuni, luând
astfel Rusiei ori ce motiv de garanție și de protec-

torat. Propunea în afară de aceasta unirea amânduror principatelor, sub ocârmuirea unui sinur Dom -

nitor ales de o adunare

compusă din reprezenţi

prietari, atât boeri cât şi neboeri,
menea

însărcinată

pro-.

dease-.

de-a controla ocârmuirea.

O conferință a ambasadorilor se întruni la Viena
spre a discuta chestiunea românească fără însă a ajunge:
la vre-un rezultat, Anglia voia războiul şi F ranţa ca.
aliată fu târâtă într'un conflict dela care n'a tras niciun folos. La sfârșitul lui Septembrie fiotele franceze
şi engleze trecură prin Dardanele și în ziua de 22/4Septembrie Turcia declară război Rusiei și la 26/8 Septembrie Omer Pașa, șeful suprem al armatei turcești,
somează pe principele Gortschakoff să evacueze Prin-.
cipatele.
Țarul se ţinu la început în defensivă

sperând încă.

că Austria va putea restabili pacea. Insă luarea fortului S-tu Niculai dela Marea Neagră îl înfuriă şi el
dădu ordin flotei sale ca să pedepsească această întrângere. In 18/30 Noembrie în fața portului din Sinope:
flota turcească, după o luptă înverșunată, fu nimicită.
Sultanul Abdul-Megid reaminti atunci Franței şi An-gliei angajamentele

lor.

Ca

urmare

Napoleon

al Ili

și regina Victoria a Angliei adresară la 15/27 Februarie
1854 un ultimatum Țarului invitându-l de-a respecta
integritatea Imperiului

Otoman,

de-a

evacua

Princi-

patele şi de-a recunoaște îndependența absolută a Sultanului în raporturile sale cu supușii lui. Acest ultimatum fu notificat la Petersburg în ziua de 15/27
Martie. Țarul nu răspunse la acest ultimatum Şi trimese
armata sa pe țărmul drept al Dunărei unde Gortschakoft”
asediă Silistra. In acest timp trata cu Prusia Şi cu Austria spre a se asigura din partea lor. Rușii întâlniră.

ii

însă o rezistenţă vie în Bulgaria şi Gortschakoff fu nevoit să se înapoeze şi să părăsească chiar Principatele..

Prusia și Austria, solicitate

de o parte de Franţa

și Anglia şi pe de altă parte de Rusia refuzaseră
să le dea concursul, căci iscăliseră în ziua de 8/20
Aprilie un tratat reciproc în care se găsea un ar-

ticol adițional care stipula : 1) că Austria va adresa
Țarului o somaţie ca să oprească înaintarea trupelor
sale și să fixeze un termen la
ocupaţie din Principate. ; 2) că
tria şi Prusia) vor lua ofensiva
trece în Balcani sau dacă ar

retragerea trupelor de:
amândouă ţările (Ausnumai dacă rușii ar
declară că vor ocupa

într'un mod definitiv Principatele.
Austria în virtutea unui tratat ce-l iscălise cu.
Poarta în lunie 1854, prin care era recunoscută ca

păzitoarea Dunărei, atât în contra anglo-francezilor cât.
și împotriva ruşilor, crezu de cuviință să ocupe Prin-:
cipatele.

Evacuarea

lor

fu

terminată

în

ziua

de:

26 Iulie
Cu venirea austriacilor și subt protecțiunea lor, domnitorii Ştirbei și Grigore Ghica, se întoarseră delaViena, după

cum

am

văzut, în capitalele

lor respec-

tive. La 27|8 Iulie, Franţa, Anglia şi Austria adoptară notele dela Viena care stipulau că raporturile:
între Poartă şi Rusia nu vor putea să fie restabilite:

pe baze solide şi durabile decât:

1) dacă protectora-

tul, exercitat până în prezent de curtea imperială rusească, asupra Principatelor (Muntenia și Moldova) și:

Serbiei, nu va înceta în viitor și dacă privilegiile acordate de către sultani acestor provincii depinzând de Imperiul Otoman, nu vor fi garantate într'un mod colectiv de puteri printr'un tratat ce se va încheiă cu Poarta.
și ale cărui dispoziţiuni vor regula toate chestiunilede detaliu ; 2) dacă navigaţiunea la gurile Dunări nu

va fi liberată de orice obstacole și supusă la princi--
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piile stabilite prin congresul dela Viena ;
3) dacă

latul dela 1/13 Iulie 1841 nu va fi reviz
uit de
“contractante în interesul echilibrului
puterilor
pene; 4) dacă Rusia nu părăsește pret
ențiunea
“exercita un protectorat oficial asupra
supușilor

tra-

părţile
euroei de-a
Impe-

iului Otoman de ori ce religie ar fi și
dacă Franţa,
Austria și Anglia, Prusia și Rusia, nu se înţel
eg spre
a- obţine dela guvernul otoman confirmarea
și obser:
varea

privilegiilor religioase ale comunităților creşt
ine.

--- După aceasta armatele rusești se întorc cu Gorc
ia-cof peste Dunăre. Austria ocupă Principatele subt
cuvânt că prin tratatul din luna Iunie 1854 aveă
dreptul

de a fi păzitoarea Dunării, atât împotriva englejilor
și
francezilor cât și a rușilor. Prin intervenţiunea acea
sta
Austria împiedică mai mult, într'adevăr, operațiu
nile
aliaților și favoriză indirect pe Rusia, Aliaţii
fură
întradevăr obligaţi să schimbe planul lor de campanie.

Din această cauză englezii îndemnară pe aliaţii lor să

distrugă

portul militar dela Sevastopol,

cucerire care

-ar lua Rusiei, pentru mult timp, orice posibilita
te de
ofensivă pe Marea Neagră.
„În acest mod s'ar asigura și neutralitatea acestei
mă i și salvarea Constantinopolului de invadarea
ru:șilor aruncaţi spre nord.
In ziua de 19/2 Februarie Țarul Niculae I muri;
fiul său Alexandru

II veni la troa. El eră

cunoscut

ca: mai puţin ambițios decât tatăl său şi ca un cacaracter mai pacific. Se crezu atunci că pacea se.va
restabili în scurt timp și conferințele dela Viena îşi
Teluară chiar activitatea.
Aliaţii, cu toate că piemontezii (Ianuarie 1855) intra
seră în alianţă trimițând 15.000 de oameni în Crim
eia

:Sub comandamentul generalului La Marmora,
au trebuiţ
“să asedieze mult timp cetatea. In acelaș timp
generalul
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Canrobert, privit ca prea șovăitor, fu înlocuit de către:
generalul Pelissier care în ziua de 26/7 Mai luă Dea-

lul-Verde, insă nu răuși în ziua de 6/18 Iunie în atacul
dela Malacoff. Lupta aceasta care a costat pe francezi:
o pierdere de 12.000 de oameni n'a sdruncinat încre-.
derea lui P&lissier. El hotări de-a încerca o sforţare:
supremă și cu colegii săi Simpson, Omer Pașa și La
Marmora pregăti pentru ziua de 27|8 August un

asalt general

care fă tot așa de crud

ca cel dintâi,

dar hotăritor.
Această victorie ar fi fost decisivă dacă aliaţii ar
fi putut pune mâna pe Sevastopol. Rușii însă stăpâ-

neau încă partea septentrională a cetăţii de unde era
aproape

imposibil a-i scoate. De altă parte operaţiunile:

în sudul Caucazului care ţineau de doi ani se schimbau mai mult în favoarea ruşilor. La 24 Noembrie:
ei biruiră pe turci și iuară cetatea dela Kars.
Acest succes, după sacrificiile dela Malakoif, după
șovăelile Austriei, după jocul dublu al Prusiei, care:
retrăsese trupele depe frontiera dela est, după apro-

pierea ernei, fiind dată şi criza

financiară a

Rusiei,

îndemnă spre o soluţiune pacifică Anglia, singura.
care se opunea păcei. Ar fi voit să treacă răsboiut
pe Marea Baltică spre a luă Kronstadt după cum seluase Sevastopolul. Suedia era cu totul dispusă să.
susție această întreprindere ; Napoleon al il lea însă.
se grăbi de-a isprăvi campania și răuși să impună
cabinetului dela Londra să cedeze.
La 4|16 Decembrie un ultimatum fu adresat de către:
Franţa, Anglia și Rusia — Austriei, învitând-o să se:
pronunțe până la 5/17 Ianuarie. Peste termenul acesta,
Austria e considerată ca făcând cauză comună cu.

puterile occidentale. Acest ultimatum cuprindea, nu
patru, dar cinci serii de condițiuni: 1) Principatele Du-:
nărene vor fi puse subt protectoratul

colectiv al ma--
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“ilor puteri, care vor

garanta

organizarea

lor interi-

oară, fără nici o intervenţiune armată din partea
Turciei,

“care nu va putea interveni de cât

cu

învoirea

lor ;

“se va face rectificare de graniță în ce prive
ște Basarabia ; 2) libertatea navigațiunei pe Dună
re va fi
stabilită subt controlul puterilor contractante;
3) Marea

Neagră va fi neutralizată, după un acord
între Rusia
şi Poartă, care va fi anexat tratatului princ
ipal şi garan-

“tat de puterile mari ; Turcia va fi admisă în
concertul
„european. Orice conflict între ea și una din
cele cinci

puteri europene va fi Supus mai întâi celor
lalte patru.
În fine principiul închiderei strâmtorilor
va fi din nou
proclamat; 4) drepturile creștinilor în Turci
a vor fi

„confirmate fără prejudiciu pentru independenţa
și suVeranitatea Sultanului care, în privința aceas
ta, se va

înţelege cu Rusia

printr'o învoire deosebită,

XVI
"TRATATUL DELA PARIS DELA 1856. — URMĂRILE LUI
ASUPRA PRINCIPATELOR ROMÂNE. — IDEIA UNIREI.—
-CAIMACAMIA LUI ALEXANDRU GHICA LA BUCUREȘTI
ŞI A LUI TEODOR BALȘ LA IAȘI.

Spre a discuta

condiţiunile

de

mai

sus

pe cari

“Rusia le-a primit la 4/16 Ianuarie 1856 a fost convo“cat congresul dela Paris, care s'a deschis în ziua de
13/25 Februarie subt prezidenţia contelui Walewski.

Puterile fiind înțelese asupra condițiunilor esenţiale ale
păcei, discuţiunea nu inu mult; desbaterile fură mai
aprinse în ce priveşte retrocesiunea Basarabiei și unirea Principatelor. Soluţiunile acestea Napoleon al
ŢIl-lea le propusese dejă în timpul conferinţelor dela
Viena: cea dintâi nu din principiul naționalităților,
dar numai spre a împedeca o vecinătate și o legătură prea apropiată cu Bulgaria, cu scopul de-a asigura libera navigaţie pe Dunăre; ce-a de-a doua
într'adevăr motivată de principiul naționalităților, dar

cu ţinta de-a avea în Orientul Europei un stat tampon
împotriva Rusiei.
Trebue

să

constatăm,

după

cum

observă d-nul

Xenopol, că unirea Principatelor n'a intrat în mintea
1ui Napoleon al III lea de dragul poporului român
„ci numai din nevoia politicei de a apără prin ea
Imperiul

Otoman“, Această idee reese din toate docu-

mentele timpului din cari reproducem cuvintele câtorva:
„Că unirea Principatelor Române ar puteă singură a-
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coperi pe Turcia contra pornirilor cotropitoare
ale Ru-

siei ; că este singurul sistem în stare
de a stabili o.
barieră solidă la nordul Imperiului
Otoman ; că esteneapărată nevoe a se constitui pe malu
rile Dunărei

o stare

de lucruri

în destul

de puternică,

spre

a asi-

gură din această parte liniștea Impărăției
Turcești“,
și așa mai departe.
Na
Cu toate divergințele ce isbucniră între
părerea
Turciei, care era împotriva unirei și păre
rea Franţei.

care eră pentru unire, ne mirăm de deos
ebirea aceasta

de vederi între amândoi aliaţii. „Totuși încăpăţâ
narea.

Franţei

de-a

sprijini unirea ca o măsură

în folosul

Turciei, contra voinței acesteia, și menţiner
ea acestei

păreri chiar

cu preţul ruperei relațiilor diplomatice
—

cum Vom vedeă mai.jos — arată
vreme

se înfierbântase

încât o sprijineă acum

de interesele turcești“,1)

că

atât de mult

pentru

Franţa
pentru

dela o:
ideia

ei,

ea însăși, și neatârnat

Italia aproba această soluțiune

care era un fel de

precedent favorabil principiului naționalit
ăților de care

voia și ea să se folosească. Prusia o primea
din cauză.
că vedea în ea un mijloc de-a slăbi
Austria, prin

faptul că noul

stat al românilor

va căuta negreșit

a

revendica toate țările românești (Transilvania,
Banatul
și Bucovina) în dauna Monarhiei Habsburgice.
Rusia
de partea ei aderă la această convenţie din
cauză că
înființarea acestui stat era o micșorare a
Imperiului
Otoman fără a fi piedică pentru ea spre a
trece în.

Turcia, Anglia

s'a arătat

mai

rezervată;

Austria

şi

Turcia însă absolut ostile la unirea Principate
lor,
Contele Walewski puse întrun mod deslușit ches-

tiunea

unirei în fața

congresului.

Explică

că, după

toate informaţiunile, românii din Moldova și din Muntenia sânt unanim înflăcăraţi să formeze în viitor
un
PIN
II
1) Vezi Xenopol, vol. II, p. 313,
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singur stat, fapt ce se explică prin comunitatea originei și a religiei ca şi prin experienţele făcute cari
au arătat inconvenienţele unei ocârmuiri duble atât
din punct de vedere politic cât și administrativ.
Reprezentantul Turciei, Aali Pașa susținu că moldovenii ca și muntenii nu doresc să fie uniţi ; că ideia
unirei n'a fost formulată decât de câteva spirite
îmbuibate de idei revoluţionare şi că în fine realizarea acestei propuneri ar fi împotriva interesului general. Deasemenea şi plenipotenţiarul austriac reluă

teza colegului său turc și sugeră ideia de-a consulta
populaţiunile din Muntenia şi din Moldova înainte
de-a se lua o hotărâre decisivă.

Congresul,

șovăitor

în faţa atitudinei așa de ferme a Turciei, primi părerea Contelui de Buol, delegatul austriac, cu toate
că principele Orloff, reprezentantul Rusiei, declarase
că unirea este conformă cu dorințele Principate!or și,
după experienţa lui, în folosul binelui obștesc al românilor,

hotărî ca să trimeată la Bucureşti

o comi-

siune europeană cu misiunea de-a convoca în Moldova şi Muntenia divanuri ad-hoc, menite să exprime
dorinţele populaţiunilor. Congresul îşi rezervă dreptul
de-a examina aceste dorinţi și de-a ţine socoteală
de ele pe cât se va putea în ce privește organizarea
viitoare a Principatelor.

Tratatul dela Paris fu semnat în ziua de 18/30
Mairtie 1856,
Data aceasta este pentru istoria României una din
cele mai însemnate, căci este data inființărei României moderne.

Din ziua aceasta, România

e conside-

rată ca sustrasă de subt protectoratul rus și de subt
ingerinţa turcească și trece sub protecţiunea colectivă
a marilor

puteri din Europa,

care o pune

în măsură

să-și exprime dorinţele în privința unei organizări interne care-i va permite să se desvolte și să devie un
11

178

stat european, element de ordine și de pace în Orient.
Cele ce s'au întâmplat pe urmă au arătat că încrederea pe care puterile au pus-o în acest mic stat
latin dela gurile Dunărei eră justificată, căci nu i-a

trebuit mult timp ca să îndeplinească ceeace se așteptă dela el.
In vremea aceasta un singur dor și gând, atât în
Muntenia cât și în Moldova, însufleţeă cercurile politice:
Unirea Principatelor în care toți patrioții vedeau salvarea României.
„ Ideia aceasta, cu toate că mulţi scriitori români o
considerau ca un ideal politic tradiţional pe care Mircea cel Mare, Mihai Viteazu și Ștefan cel Mare ar fi
căutat să-l realizeze, trebue să recunoaștem că a devenit mult mai târziu conștientă în conducătorii țărei.
Mircea şi Ștefan cel Mare n'au făcut altceva decât
să gonească unul din Moldova, celălalt din Muntenia
principii cari erau contra intereselor lor spre a-i în-

locui
Mihai
timp
dova
foarte

cu alții cari le erau devotați. In ce privește
Viteazu, cu toate că realizase pentru scurt
unirea tuturor ţărilor româneşti, Muntenia, Molși Tansilvania, nu urmăreă, după cum o spune
imparţial d-nul Xenopol, scopul de a întruni

întregul popor român întrun singur stat, ci să întinză cuceririle lui cât mai departe spre a cuprinde

şi Polonia. Proba cea mai evidentă că nu ideia unirei
tuturor românilor înflăcără pe Mihai Viteazu, este că nu
întemeiază domnia lui în Transilvania pe elementul

românesc, însă pe elementul

unguresc

care

tocmai

apăsă în modul cel mai crud pe români.
In această chestiune s'au confundat două idei, acea

a unirei neamului românesc şi acea a unirei politice
a Principatelor, care s'a putut realiză subt Cuza.
Unitatea neamului românesc a fost întrevăzută
de mult, chiar de cronicarii moldoveni din secolul al
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XVIl-lea, dar n'a fost dovedită și proclamată într'un mod
mai” puternic decât la începutul secolului al XIX-lea

către

scriitorii

transilvăneni

Micu,

de

Şincai şi Maior.

Fi, cari studiaseră din nou originile poporului român,
probând că se trage din legiunile traiane, au reînviat
ideia unirei tuturor românilor într'un singur stat,-republică sau regat, după cum o visă Bălcescu. Tot

ideia aceasta frământa spiritul lui Ion Brătianu în
1848, după cum ne-o dovedește broșura lui de mai
târziu, publicată la Paris subt titlul Memoire sur
/ Empire d Autriche dans la guestion d Orient.
In această scriere, care datează dela 1855, el dorește desmembrarea Austriei prin o revoluţie, recon-

stituirea statelor slave ale Monarhiei Habsburgice şi
unirca românilor, subt cuvânt că Orientul European
trebue reconstruit pe

baza

naționalităților

după ve-

derile Franţei. El adaugă la sfârșitul broșurei sale
că dorința constantă aromânilor a fost ca să trăiască
din viața Franţei şi că ei n'au încetat să ceară să
fie recunoscuţi în mod oficial ca avantgarda ei în
Orient. Ca mijloc practic, pentru a realiză această
idee, lon Brătianu propuneă ca Franţa să oblige
imediat pe austriaci să evacueze Principatele

și ca o

armată de 100.000 de munteni și moldoveni să facă
front împotriva Rusiei.
Acest plan măreț, dar nerealizabil pe vremea aceia,
ar fi împiedecat o soluțiune mai urgentă pentru a

întări situaţiunea politică a Principatelor, căci ar fi
ațâțat dușmănia Austriei împotriva lor. Insă s'au găsit spirite mai moderate cari s'au mulțumit să insiste
pe lângă puterile străine spre a obține maximul concesiunilor posibile, adică unirea Moldovei şi Munteniei, amânând pentru viitor întregirea neamului întrun
singur stat. Și chiar cei mai înaintați dar buni patrioţi ca
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Ion Brătianu, se asociază la această idee. După obser-vația lui Vasile Boerescu, că „Turcia Şi Austria nevoind să încuviințeze propunerea contelui Walewsky,
Sa lăsat ca chestia să fe hotărâtă de zara însăşi“.

lar |. C. Brătianu trage din această

împrejurare

un

argument pentru suveranitatea Țărilor Române : „Austria şi Turcia, zice el, cari numai binele românilor
nu puteau să-l voească, pentru a coloră împotrivirea

lor cu o văpsea de legalitate, de desinteresare și de
echitate, sânt silite a invocă însăși suveranitatea noas-

tră. Ele tăgăduesc românilor nu dreptul ci voinfa de
a se uni, și se îndreaptă către autonomia noastră,
pentru a hotări asupra soartei ce ne priveşte“. Și
aceiași împrejurare, anume, considerarea Țărilor Române ca cevă deosebit de Impărăția Otomană, reiese,
cum

observă

tot

Brătianu,

din faptul că, „pe când

Europa declară a nu se amestecă în relațiunile dintreSultan

şi supușii

săi, ea se amestecă într'un chip atât

de hotărât în cele dintre el și Țările Române“. Paza.
cea strașnică a Turciei de a afirmă la fiecare prilej
că Moldova şi Valahia făceau zarte întregitoare din
Împărăția Turcească, eră deci scrisă pe apă. Nu e:
vorba că, pe de altă parte, nu se împăcă

poziţia cea

deosebită încuviințată Principatelor nici cu
cel de atâtea ori

proclamat

Imperiului Otoman,

de

puteri

din care Fuad Pașa

principiul

a integrităței

deduceă cu

destulă logică, că Sultanul este suveranul

mâne.

Ceeace nu eră logic și nu poate

Ţărilor Ro-

fi

niciodată.

astfel, sânt lucrările şi vorbele diplomaților, ale căror

silinți se mărginesc de obiceiu în a menţineă cu orice
preţ lucrurile de azi pe mâine.!)
De fapt, ideia unirei Principatelor nu apare

politi-

cește decât subt administraţiunea rusească pe la 1830..
Amândouă provinciile, subt guvernământul lui Kisse1) Vezi Xenopol, Ibidem, p. 312—313,
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leff, erau ca şi unite

și, după cum an

spus, Țarul

ar fi. văzut cu plăcere. unirea lor.subt un domnitor
rus. Reamintim că boerul Iordache Catargi propuse
ca membru al comitetului pentru alcătuirea Regulamentului Organic, unirea Moldovei și Munteniei însă,

ssubt cuvânt ca domnitorul să nu aparţină din nici o
dinastie din țările vecine. Articolele 425 și 426 ale
Regulamentului consemnau o unire, care însă a
fost împiedecată și întârziată din cauza împrejurărilor, dar de cari nimeni nu se puteă îndoi, fiind dat
origina, religia, limba și obiceiurile comune ale amânduror provinciilor, afară de interesele legislative şi
administrative de cari erau legate. Este atât de adevărat, încât aproape aceiași legislație fi adoptată de
pe atunci pentru moldoveni și pentru munteni. Un
«diplomat francez, Bois-le-Comte, raportează că un

ministru moldovean îi spusese în 1834, că amândouă
Principatele ar găsi în unirea lor o economie însemnată în administraţie, o putere și mijloace mai mari

Și față de Europa o stabilitate şi încredere

în

viitor

mai sigure.

In 1841, câţiva boeri munteni, cari erau împotriva
lui Bibescu, trimeseră, după cum am văzut, pe Ion
“Ghica să ofere lui Mihail Sturza din Moldova să

primească eventual să fie ales domnitor și în Muntenia. Câţiva ani mai târziu, domnitorul Bibescu făcu
un mare pas spre unire, desființând între amândouă
provinciile, vămile. In 1848, Kogălniceanu cel dintâi

prevăzu întrun mod clar că viitorul țării lui este în
unirea Principatelor printr'o singură Constituţie. In
1853,

Ion Ghica cereă realizarea acestei idei subt un

“singur domnitor ales, unica soluţiune posibilă de a
ssatistace dorinţele ţărilor și interesul Porții.
In 1855, domnitorii Barbu Știrbey și Grigore Ghica,
zefugiaţi la Viena, apărau aceiași idee pe care princi-
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peleG. D. Bibescu o susțineă
Lhuis,

faţă

de

Drouyn

de

cu care era prieten.

In anul 1856, ideia unirei eră. nu numai admisă
dar. reclamată de toți.
Domnitorii Știrbey și Grigore Ghica, cari tusesetă.
aleşi pe 7 ani, în 1849, ajunseră la sfârșitul dom„niei lor tocmai când se iscăleă tratatul dela Paris.
Se hotărî,

după

cum

am

văzut,

că mandatul

-

lor să

nu fie prelungit. Se institui o regență (0 caimacamie);
după Regulamentul

Organic, care eră încă în vigoare.

Poarta, căreia congresul dela Paris se adresase, violă
însă Regulamentul, numind pe Alex. Ghica caimacam:
în Muntenia și pe Teodor Balş caimacam în Moldova,
pe când regența trebuiă să fie compusă din marele

logofăt, din ministrul de

interne şi din

președintele

divanului domnesc. Prin această călcare a legii, Turcia

arătă -ce ar fi fost capabilă să facă din Principate dacă
ele n'ar

fi ajuns

să-și asigure protecțiunea

puterilor

occidentale. Susţinută pe faţă de Austria, pe ascuns.
de Anglia, începi să lovească în opera de regenerare
pe care congresul

i-o încredințase.

In ziua de 19/31

Iulie, Poarta adresează puterilor o circulară prin care:
expune intențiunile sale binevoitoare faţă de Principate.
Sultanul declară că va menţine pe deantregul toate privilegiile şi imunităţile acordate de către strămoșii săi.
Reorganizarea Moldovei și a Munteniei a intrat din momentul congresului dela Paris în domeniul dreptului
public european, astfel că trebue să aibă ca bază

aceste două principii: 1) Menţinerea integrităței și
independenței Imperiului Otoman și prin urmare recunoașterea drepturilor suzerane ale Sultanului asu-pra Principatelor; 2) desvoltarea stărei mora!e Și

materiale a populațiunei din Muntenia

și Moldova.

Circulara menţionată recunoaște că există într'ade-

văr o minoritate

care

reclamă

Unirea

Principatelor:
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subt

un singur

domnitor

și că această

man

și pentru propășirea

Principatelor,

este

părere

„chiar susținută de câteva puteri cari văd în această
împreunare un element de forţă pentru Imperiul Otoînsă protes-

Prin-

rând

tează împotriva acestei păreri. In primul

cipatele n'ar puteă în nici un caz să opună 0 rezis-

tență serioasă unui inamic care ar voi să atace Turcia, violând
noscute ca
man aceste
zare pentru

frontiera acestei provincii; numai recufăcând parte integrantă din Imperiul Otoprovincii vor fi o adevărată linie de apăTurcia. In al doilea rând popoarele din

Muntenia și din Moldova cu toate că sânt unite prin
format

au

obișnuite

să fie administrate

încoace

secole

zece

de

origină,

două

naţionalităţi deosebite, două corpuri sociale distincte,
într'un

mod

deosebit,

având fiecare domnitorul său și legile sale și prin
urmare o naţionalitate deosebită. Unirea n'ar fi oare
o violare a

acestui

principiu

şi

n'ar

emulaţiunea irățeăscă între amândouă
Slăbească în detrimental propășirei lor?

face

oare

ca

țările să se
Circulara a-

dăogă că relele de care sufere locuitorii Principatelor

nu depind de administrațiunea separată dar ce
galitatea

claselor

sociale

şi

de

lipsa unei

ine-

adminis-

traţiuni drepte și imparţiale.
Dimitrie Brătianu a combătut argumentaţiunea Porţei într'o serie de articole care au apărut în L'Etoile
du Danube.

Spre a arătă intențiunile sale reacționare faţă de
populaţia care trebuiă consultată în privinţa dorin-

țelor şi nemulțumirilor

ei, Poarta restabilește în Mol-

dova censura pe care Domnitorul Grigore Ghica, par-

tizanul unirei, o suprimase la 9/21 Ianuarie 1856, Şi
retrage privilegiile cari fuseseră acordate de către ace-

laș principe unui căpitan francez, Magnan, în ce privește navigațiunea pe Prut și Siret şi a unui prusac,
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Nulandt, în ce privește crearea unei bănci naționale
la Jaşi.
Din acest moment administraţiunea Moldovei și
Munteniei fi din nou absolut supusă ordinelor Porței. Principatele redeveniseră pașalâcuri turceşti,
„În acest timp conflictul care se ivise în privința
delimitărei Basarabiei se aplană și, la 6/18 Februarie

1857, P. Rosetti-Bălănescu, I. N. Cantacuzino și M.

Cerchez, delegaţii caimacamului

posesie

teritoriul

din “Moldova, luau în

basarabean și trupele

ocupau Bolgrad, Ismail și Reni.

moldovene

i

Austriacii de partea lor se vedeau obligați să evacueze Principatele. Trupele imperiale părăsiră Bucureştii la 2/14 Martie, Iaşii la 4/16 şi evacuarea era terminată în ziua de 13/25 Martie.
Câte-va zile înainte, la 18/1 Februarie, Teodor Balş,

caimacamul Moldovei, murise. Poarta îl înlocui imediat
cu Niculae Konaki-Vogoride ministru de interne de
pe atunci,

a cărui complicitate v cumpără

promiţân-

du-i tronul. Acest Vogoride, un grec nerușinat, care
nici nu vorbea limba românească, restabili pentru un
moment regimul fanariot. Spre'a scăpa în împrejurările acestea pe moldoveni de intrigile combinate ale
caimacamului, ale Porții și ale Austriei, a trebuit puternica influență a ambasadorului Franţei la Constantinopol, Thouvenel ajutat de Talleyrand-P&rigord membru în comisiunea de anchetă și de consulul Franţei
dela Iaşi, Victor Place.
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XVII

«COMISIUNEA EUROPEANĂ TRIMEASĂ IN PRINCIPATE.—
CAIMĂCĂMIA PRINCIPELUI NICULAE VOGORIDE. — IN“TRIGILE PORȚII ȘI AUSTRIEI IMPOTRIVA UNIREI.— MO“TIVELE ACESTEI OPOZIŢII. — DORINȚELE ROMÂNILOR.
Comisiunea de anchetă eră compusă din baronul Kol“ler (Austria), din baronul Talleyrand-Perigord (Franţa),
din Sir H. Bulwer (Anglia), din von Richthofen (Prusia), din cavalerul de Bensi (Sardinia) și din Mehmed“Esaad Savfet-Effendi (Turcia), numită conform articolu-

lui 23 a tractatului dela Paris, sosi în Bucureşti în cursul
1unei Martie. Câte-va zile înainte de sosirea ei Kabulis

EfHendi și Kiamil-bey înmânaseră caimacamilor firmae
-nele aprobate de către comisiune, pentru convocarea
-divanurilor ad-hoc. Aceste adunări trebuiau să fie com-

puse pentru Muntenia din 112 deputaţi şi pentru Mol-dova din 84, împărţite astfel : în Muntenia 4 membri de drept:

mitropolitul şi 3 episcopi;

6 reprezentanți

-din înaltul cler ; 34 de reprezentanţi ai marei proprietăți
funciare ; 17 reprezentanţi ai micei proprietăți funciare ;

22 de reprezentanţi ai orașelor; 17 reprezentanţi ai
“comunelor rurale. In Moldova : trei membri de drept:
Mitropolitul din Iași și doi episcopi ; 7 membri din înaltul cler; 28 de reprezentanţi ai marei proprietăţi fun-ciare ; 14 reprezentanţi

ai micei proprietăți

funciare,

18 reprezentanţi a; orașelor ; 14 reprezentanţi ai cosnunelor

rurale.
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În ziua de 10 Martie comitetul electoral din Iaşi lansăun manifest formulând programul său în felul următor :.
Unirea Principatelor întrun singur stat, respectând.
totuși drepturile înaltei Porţi după spiritul și textul.
vechilor

capitulațiuni ;

neutralitatea

teritorului

-ro-

mân ; respectarea drepturilor Principatelor și mai cu.
seamă autonomia lor; ereditatea tronului ; încredințarea puterei legislative unei singure adunări; supune--

rea străinilor faţă de legile ţărei ; recunoaşterea dreptului pentru Principate de-a încheiă tratate comercialedupă propriile lor interese.
Caimacamul confiscă imediat acest manifest, supri-mă jurnalele, interzise întrunirile electorale, destitui pe

toții funcţionarii bănuiţi de-a fi favorabili ideii Unirei
și falsifică listele electorale. Consulul Franței protes-tează împotriva acestor măsuri: subt cuvânt că este obatjocorire a hotărârilor luate de către marile puteri.

în Congres.
Vogoride simțindu-se susţinut de consulul austriac
la falsificarea listelor electorale şi de

marele Vizir care-i dăduse orice latitudine în acțiune:
numai pentru a împiedica pe moldoveni ca să voteze
unirea, n'a pus pe liste de cât 3501) de proprietari, pe
când Moldova număra 2000 ; din micii proprietari în
număr de 20.000, numai 2264 sânt chemaţi să voteze ; dintre alegătorii orășeni în număr de 11.000;
de negustori și meseriaşi fură înscriși numai 1.190.
- Şi în ce priveşte profesiunile liberale, arhitecți, doctori, ingineri, avocaţi, au fost înscrişi numai ll cu.
dreptul de alegători în toată Moldova. In ce privește ţăranii, în număr de 167.222, nici nu erau

socotiți, căci votul lor era privit ca
„Așă fiind, listele în total cuprindeau
1) După d-nul Iorga (vol. II, p. 307) şi Damă
Xenopol 750 (p. 349).

fără valoare.
numai 4.215-

(p. 103); după

d-aut.

Ie

care colaborase
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nume, în loc de 40.000 cât ar fi trebuit să însumeze“.!)In aceste condițiuni se procedă la alegeri, cari nu fură
decât o comedie. Din fericire, puterile cari erau fa--

vorabile Uhnirei interveniră. Ambasadorii Franţei, Rusiei, Prusiei

și

Sardiniei

Porţei, înştiințând-o
șapoartele dacă se
legere. Tulburarea
Paşa, marele Vizir,

remiseră

o

notă

identică.

că au primit ordin să ceară pava menţine acest simulacru de afi mare la Constantinopol. Reşidfu inlocuit cu Mehemet-Kibrisli--

Pașa ; Aali-Pașa luă [portofoliul afacerilor străine la.
19 Iulie.
,
“După şase zile, la 25 Iulie, tocmai când ambasa»
dorul Franței era gata să părăsească Constantinopolul,.
Aali-Pașa poruncește caimacamului de-a suspenda până.
la un nou orfin, convocarea Divanului ad-hoc. Totuși
lumea oficială din Turcia nu pierduse cu totul speran:

ța de-a ajunge la scop.

Relaţiunile amicale, care se-

stabiliseră imediat după războiul Crimeei între Franţa.

şi Rusia, erau

cunoscute

de toată

lumea

și Poarta

știa că Napoleon al III insistând în favoarea unirei.
nu făcea decât să corespundă dorinţei rușilor ; de alt-

minterea cunoștea

și intenţiunea

hotărâtă a Angliei

de-a se opune proectelor ruşilor Și avea convingerea că.

însfârșit cabinetul englez va birui şi influență asupra:
deciziunilor împăratului francezilor. Poate că fără eve.
nimentele care se iviră pe neașteptate în India, pre-

vederile Porţei s'ar fi realizat.
In luna Iulie Napoleon al III lea şi Alexandru al II-lea.
se întâlniseră la Stuttgart. Țarul promisese că nu se:

va opune proectelor Franței în Italia.
„partea lui se angajase să susțină cât

Impăratul- demai puternic

punctul de vedere al Rusiei în ce privește chestiunea
Principatelor, cu atât mai mult cu cât Rusia trebuiă.
să opereze pe al doilea plan spre a nu deșteptă sus-.
1) Vezi Xenopol, p. 349.
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-ceptibilitățile Angliei. Totuși nu intră în planurile lui
:Napoleon al III-lea ca să înceapă un răsboi împotriva

„Angliei, aliata ei de odinioară. EI crezi că este prudent să caute un mijloc de a se înțelege.
Anglia se găsea în acest moment într'o situațiune
„foarte critică din cauza revoluţiei din India. Rezultatul conferințelor ce le avusese Impăratul francezilor la
“Osborne, în luna lui August, cu regina Victoria, împreună cu Prinţul Consort Albert al Angliei, fi că

“Franţa renunță la unirea Moldovei și Munteniei şi se
mulţumi cu o unificare administrativă parțialăa celor
două provincii. Anglia consimți să se asocieze cu
“puterile

cari cereau

anularea alegerilor,

falşificate de

Vogoride în înţelegere cu Turcia și Austria.
Acordul stabilit la Osborne fi comunicat oficial
Porții care anulă alegerile și telegrafiă în ziua de 12/24
August caimacamului Vogoride să revizuiască listele
“electorale și să facă noi alegeri, cari se fixară pentru
“Ziua de 29 August în Moldova și 14 Septembrie în

|

Muntenia.

Divanul ad-hoc din Moldova se deschise într'o Du“minică, în ziua de 22 Septembrie la Iași, subt preşidinția Mitropolitului Sofronie. Primele şedinţe fură înnumirea

“trebuinţate pentru verificarea puterilor, pentru

“biroului.
lași,

Președinte

vice-președinte

drept

de
C.

Negri,

eră

Mitropolitul dela

secretari

D.

Rallet,

Anton Pan, Const. Rolla, C. Hurmuzaki şi P. Mavrogheni. In fine în ziua de 7 Octombrie 1857, după ce
-se votase o adresă arătând recunoştinţa țărei față de
“puterile semnatare ale tratatului dela Paris, adunarea
„ascultă lectura raportului lui Kogălniceanu şi aprobă

moţiunea care cuprindea toate dorinţele Moldovei : recunoașterea autonomiei Țărilor Româneşti, unirea Prinsipatelor într'un singur stat subt denumirea de România ; numirea

unui

domnitor

străin,

ereditar, ales
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dintre familiile domnitoare din Europa, şi ai cărui MOŞ-tenitori vor fi crescuţi în religia țărei; neutralitatea.
și inviolabilitatea teritoriului noului stat; puterea.

legislativă încredinţată unei singure Adunări care va.
reprezentă, toate interesele ţărei şi toate acestea subt
garanţia

colectivă

a

puterilor

semnatare a tratatului:

dela Paris. Cel dintâi care susține această moţiune:
este Hurmuzaki. Balș o combate. Insfârșit Kogălniceanu răspunde prin următorul discurs înflăcărat, care a

rămas în analele elocinţei române ca un cap-de-operă ::
„Mulţămesc

Adunărei,

sau mai bine zicând, să se

feliciteze Adunarea de dovada de nepărtinire ce a dat.
astăzi, învoind onorabilului deputat de Putna şi Prea.
Sfinţitului locotenent de Roman de a-și exprimă opi-niile liber şi neîmpedecat, cu toate că pentru propuneri şi amandamente art. 60 din Regulament cere,.
ca spre a fi ele primite la cetire, trebue să fie sprijinite cel puțin de cinci membri.
„Propunerea onorabilului deputat de Putna însă, în:
toată Adunarea, n'a găsit decât un singur sprijinitor
și Adunarea totuşi a învoit cetirea acestei propuneri:
și înscrierea ei în protocolul zilei.

»Mulţămesc şi felicitez Adunarea. Noi astăzi am dat.
dovadă, că suntem demni de libertatea ce Europa ne-a.

recunoscut, de a ne rosti dorințele și trebuințele.

In.

toată această Adunare, însufleţită de o singură sim-țire, de o singură dorinţă, âsigurarea naționalităţei.
noastre, două singure glasuri s'au găsit, cari voesc:

a merge în contra voinței naţiei, în contra voinţei
lui Dumnezeu, cerând păstrarea statului quo, şi prin:
urmare a nămolului de nenorociri şi de abusuri,.
care-i formează trista istorie, și cu toate acestea Adunarea,

puind de o parte

restricțiile Regulamentului:

său, a învoit ca astăzi toată opinia, fie cât de antinațională, cât de singuratică, să se exprime

liber şi:

“neîmpedecată în fața ţărei, care o va discuviință, în
“fața Europei, cari o va judecă. Libertate pentru opinii, respect pentru persoane. Aceasta este linia de
“purtare care ne insuflă astăzi, care trebue să ne in-sufle- totdeauna.

-",După ce
de -Roman
-acum de a
-de Roman.

însă am ascultat opinia d-lor locotenentului
și a deputatului de Putna, să-mi fie ertat
întâmpină. Și dintâi încep cu Părintele
Prea Sfinţia Sa a rostit o curioasă teorie,

„adecă, că este învoit de a aveă între patru ochi o
-opinie şi în public o altă opinie. Intr'alte cuvinte, alt

-om sunt,

alte

lucrez

în patru ochi, și alt om sunt

-şi alte lucrez în public ; că în patru ochi am o iscă-

litură și în public am o altă

iscălitură.

Teorie

cu-

rioasă, descuviințată de morală în gura fiecărui om,
- „descuviințată de religie mai ales în gura unui preot.
“Socot că Părintele de Roman singur va recunoaște

ușurătatea expresiei, sub care vocște a ascunde apos“tasia sa politică,
„Vin acum dar, la d-lui Marele Logofăt şi Cava“leriu Alecu Balș. D-lui în loc să vie a ne vorbi ca
“deputat al țărei, singurul titlu care nă dă drit de a

vorbi

aici, ne-a

rostit

opinia

sa

ca

proprietar

de

-80.000 fălci pământ. Mare avere, frumoasă avere;
nimeni din noi nu o are. Insă este cineva care o

-are înzecit mai mare decât d-l deputat de Putna. Acesta

este

un

oarecine,

care se numește

“țară care o reprezentează această

Adunare.

țara, acea

D-l

de-

putat ne zice, că are 80.000 fălci. Ei bine, noi Adunarea, avem mai mult decât chiar 800.000 de fălci,

-căci înfăţoşăm ţara.
„D-lui deputatul ne zice, că ţara de abia a eşit din
-agonia relelor trecutului, și apoi ca singură tămăduire cere urmarea lor, adică păstrarea statului quo,

numai

păstrarea privilegiilor și imunităților

şi

a tu-
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“turor consecuenților, care aduce după sine privilegiul
nesprijinit de putere; dumnealui însă știe singur
cum se păzesc în țară privilegiile obștești şi privile:giile particulare; avem dinaintea noastră soarta pri-

vitegiaţilor.
„Un

rău perde jumătate

din

puterea

sa

când îi

cunoaștem originea. Răul ţărei noastre ni-l spune isttoria, ni-l spun suferinţele poporului.
„Fiecare pagină din analele noastre să o stoarcem

va

curge

sânge

şi lacrimi.

Răul ţărei noastre ni-l

spune glasul poporului prin un

zea Domnilor bucuria

proverb:

„Schimba-

nebunilor“.

„Onorabilul deputat de Putna, singur în această Adunare, singur în țară, care saltă de entuziasm, a cărui inimă
bate ca a unui unic om pentru drepturi, pentru naţio-

nalitate, singur vine și ne zice că nu voește să fim alta
decât ceeace am fost; adecă călcaţi în picioare de toate
neamurile, îngenuchiaţi în slăbiciune, atacați de cangrena corupției, înglodaţi în gunoiul abusurilor.
„Insă aceasta nu va fi. Timpul a sosit ca vechea
prorocire a eroului patriei noastre să se împlinească.

„Sunt

acum

trecuţi

350

ani

decând

Ștefan cel

Mare, pe patul morţei și văzând norii ce amenință
existența țărei noastre, chemă pe Mitropolitul, pe consilierii săi și pe fiul său Bogdan, şi-i îndemnă singur el,

carele 40 ani ţinuse sabia în mână tare și neînvinsă, și-i
îndemnă singur ca să încheie o capitulaţie cu Inalta
Poartă,

capitulaţie onorabilă și închizășluitoare ființei

noastre ca nație, ca stat. „lar dacă dușmanul vostru
Var prescrie condiţii rușinătoare, sfârși el, atunci
mai bine muriţi prin sabia lui, decât să fiţi privitori
impilării şi ticăloşiei țărei voastre. Dumnezeul

părin-

ţilor voștri însă se va îndură de lacrimile slugilor
sale și va sculă dintre voi pre cineva, carele va a-
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şeză iarăşi pe urmașii voştri în libertatea şi puterea:
de mai înainte.“
„Prorocia acum se împlinește. Uitaţi-vă, acei. ce:
nu voiţi a crede la spiritul naţional, care astăzi insuflă cinci milioane de români, și spuneţi dacă acest.
mare cineva, dacă țara întreagă nu este sculată și nu:
este vrednică de a fi iar o nație. Drepturile noastre erau.
călcate, naționalitatea eră ca și îngropată ; când din:
mijlocul furtunilor resbelelor se ridică curcubeul păcei,
când noului Lazăr, populului românesc, adormit de trei:
secoli într'un somn tot atât de adânc ca şi moartea,.
noul mântuitor, Tratatul de Paris, vine şi-i zice::
„Scoală-te şi vino după mine“, şi Lazăr, și popolul.
românesc se scoală, îşi aruncă giulgiurile de pe dân--

sul și se arată ţării tânăr, plin de viață
viitor.
„Și tocmai în acest minut,

oameni

şi
ai

plin

de:

trecutului,

veniți să ne faceţi lauda trecutului, veniți să vă în-:
„cercați să puneţi o slabă stavilă căii unei naţii;, vă
refuzaţi de-a crede în predicția iroului și sfântului.
nostru ! Protestaţi în contra Unirei. O cred. Unirea
este pentru ţară și d-voastră nu voiţi nici ţară, nick
nație.
|

„Fraţilor,

onorabilul

meu

amic

Hurmuzaki,

v'a.

desvoltat toate consideraţiile cari ne fac o lege ca să
cerem

și

respectarea

drepturilor seculare ale Princi--

patelor și Unirea și prințul străin
dorinţi,

cuprinse

în

propunerea

repet și eu acele zise și rezise?
inima, nu le judecă

toată mintea?

și
mea.

Nu
Nu

toate

celelalte:

Trebue

să le

le simte toată.
ne-o spune în.

destul legea fiecărui popor ce voește a fi? Insă nu.
mă pot opri de a vă arătă și simţirile populului, acer.
ce

nu

știe

nici

a

ceti, nici a scrie, acela care, ca.

oameni ai naturii, nu ştie a spune decât ceeace sim-:
țeşte. Să fim stăpâni în ţara noastră, ziceă un on9-
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rabil deputat pontaș, să unim Moldova cu Munte„neasca, să. tragem ca împrejurul unui loc sterp un
gard mare şi zdravăn ; locul numai să fie închis, şi
în curând, fără a fi chiar arat, fără chiar a fi semănat,

vor veni vânturile, vor veni pasările cerului, şi vor
aduce sămânță și de flori și de copaci; în curând
ici-colea va răsări câte o floare, ici-colea câte un copăcel ; copacii

vor

creşte,

şi

la umbră

sub copaci

vor mirosi florile şi vom aveă o livadă mare și frumoasă ; în copaci vor cântă pasările și la umbră se
vor veseli oamenii, binecuvântând pre Dumnezeu și pre

împărați. Iată, domnilor de Roman

și de Putna, cum

sătenii, cum noi, cum populul, cum tot ce simte și
voeşte un viitor pentru copiii săi, pentru naţia sa,

înțelege Unirea. Inima populului nu înşală niciodată.
Să ascultăm,

fraţilor, inima

populului

nostru,

să as-

cultăm glasul şi interesul naţiei noastre, care ne strigă
neîncetat : Unire şi Unire.
„Să
veacul
facem
„Cât

să-i

gândim că astăzi este ziua cea mai mare din
nostru, că astăzi nu numai că scriem, dar
istoria ţării noastre.
despre propunerea d-lui deputat de Putna,

împlinim

până

la

sfârșit

cererile

sale:

să se

puiz la actă“.
După discursul acesta se trece la vot și moţiunea

este aprobată de 81 de voturi contra 2. Un strigăt de
entuziasm patriotic salută proclamarea votului: Trăiască

Unirea !
In Muntenia caimacamul Alex. Ghica nu se îngrijise
așa de mult să împiedice alegerea

partizanilor Unirei.

El se preocupă mai mult să-și răzbune împotriva
Principelui Bibescu şi împotriva Principelui Știrbey.
Nepotul său principele Dimitrie Ghica, -pe atunci prefect

de poliție, susținea pe față ideia principelui străin.
In 30 Septembrie se adună la Bucureşti Divanul
43
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Munteniei subt preşedenţia
făcuse dinainte o înţelegere
a votă o moţiune identică cu
din Moldova. Raportul fu

Mitropolitului Nifon. Se
între membrii Adunării spre
acea hotărâtă de Adunarea
prezentat de Ion Brătianu.

Câţiva oratori, Alexandru Florescu, Principele Barbu
Știrbey, principele Bibescu, Alex. Florescu, aprobară

moţiunea. Principele Bibescu mai cu seamă arătă ce
folos ar avea ţara dacă ar primi ca domnitor un principe străin, căci ar scăpă de rivalităţile pentru tron,
care turburau ţara la fiecare schimbare de domnie,
slăbindu-i puterile în lupte zadarnice. Tot în aceiași
sesiune Principele G. Bibescu în ședința dela 7 Octombrie, explică de ce românii doresc un principe
străin : „EI ne va aduce“, zice el, „pe lângă puterea
materială cea trebuincioasă, şi acea putere morală

ce-i vor da-o alianța și relaţiile sale cu
coronate ; apoi ei singur ne va puteă

capetele

în-

scăpă de acele

vrăjbi, de acele rivalități ce insuflă între noi ambiția
postului celui mai înalt, rivalități cari se vor înmulţi în
urma unirei Principatelor și cari amenințând să câștige până la clasele cele de jos, vor tace din această
nenorocită ţară o arenă, unde toate puterile, toată

vitalitatea ei se vor stânge în lupte de partide și de
facţii“.1)
După

ce Adunarea

votase dorinţele țărei,

numi

comisiune spre a studiă propunerile ce trebuiau
zentate Europei,

în vederea

organizărei

o

pre-

Principatelor.

Ioan Brătianu și prietenii săi propuseră

în Divanul

ad-hoc din Muntenia să dee exemplul dat de Moldova.
Propunerea aceasta însă fu combătută de către Alex.

Florescu şi respinsă după o discuţiune înfocată. Majoritatea se înţelesese în ce privește unirea și principele străin ; însa nu căzu de acord asupra chestiu-

nilor de organizaţie internă.
1) Citat după q. Xenopol, p. 314.
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Așă se sfârși lucrarea Adunărilor convocate spre a
“se pronunţă asupra situației.
Cum a primit Europa dorințele poporului român?
Fără îndoială Poarta și Austria nu mai puteau să
-susție, după cum făcuseră la congresul dela Paris, că
populaţiunile Principatelor doresc să trăiască ne unite.

“Rusia de partea ei insistă ca Europa să sancţioneze
“voturile divanurilor ad-hoc. Napoleon al lll-lea
eră legat de angajamentele luate la Osborne.

însă

Din cauza aceasta la deschiderea conferințelor dela
Paris din 10/22 Mai 1858 ale ambasadorilor, Franţa
prezentă un plan de organizaţie al Principatelor, în
care unirea politică și administrativă a celor două

Provincii eră cu totul părăsită. Discuţiunea țin aproape
două luni și convenţiunea dela Paris fu semnată la
11 August în acelaș an. Ea stipulă că Muntenia și
Moldova vor fi numite oficial Principatele-Unite subt
suzeranitatea Porţei și cu garanţia colectivă a putezilor, dar că vor continuă a fi două state deosebite,

având totuși aceiași legislaţie și aceiași armată, însă
«cu două steaguri deosebite, doui domnitori aleși -pe
viaţă şi o comisiune centrală comună, care ar înjghebă
-o unire obștească.

Pe de altă parte o adunare moldovenească și una
muateană, alese pe șeapte ani, vor fi însărcinate să
discute legile, să voteze bugetul și impozitul. O Curte

„de Casaţie pentru amândouă țările va fi înființată.
Milițiile moldovene și muntene vor fi organizate la
fel şi la nevoe împreunate

internă și externă
“vor proclamă

pentru apărarea naţională

subt un singur comandament.

principiile de

egalitate

în ce

Se

priveşte

impozitul, accesul la funcțiunile publice, libertatea in.dividuală, practicarea cultelor creștine, desfiinţarea pri-

vilegiilor, îmbunătăţirea soartei
instituțiunilor urbane și rurale.

țăranilor,

înființarea

XVIII
CAIMACAMIILE. DIN MOLDOVA ȘI MUNTENIA ŞI CERTURILE INTRE PARTIDE PÂNĂ LA ALEGEREA DOMNITORULUI CUZA.
In anul

1858

se pregăteă

un mare eveniment pen-

tru Principate. Populaţiunile slave din Peninsula Balcanică începură

să se miște. Muntenegrul luă armele

și reclamă câteva teritorii din imperiul turcesc. Turcia

răspunse imediat trimițând trupe împotriva acestui mic.

principat care îndrăsneă să se împotrivească Imperiului Otoman. Franța nu șovăi să trimeată în Adriatică.
câteva

vase ca să susție pe muntenegreni,

cari rău-

şiră să biruiască pe turci la Grahow, în ziua de 1/13.
Mai

fu

1858. Subt presiunea Franţei și a Rusiei, Poarta.
nevoită

să

reguleze

acest

conflict

protejaţilor Rusiei.
Abia se restabilise ordinea acolo, când
răsculară

spre

a

cere

readucerea

în

favoarea:

sârbii

se:

principelui Miloș.

Agitaţia luă proporții așa de mari încât principele:
Karagheorghevici se văzu nevoit să convoace Scup„cina care nu fusese convocată de mult timp. Primul
act al acestei adunări fu cererea abdicărei domnito--

rului. După două zile de rezistenţă, principele Karagheorghevici părăsește puterea (12/24 Decemvrie) și se
refugiază în cetatea dela Belgrad, ocupată atunci de:
trupele turceşti și cere sprijinul armatei austriace.
Cabinetul dela Viena anunță imediat că va trimete-
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armată. Franţa şi Rusia însă protestară şi Austria
fu nevoită se renunţe la orice intervenţie. Miloș, ales
«de Scupcină,

fu

confirmat de Poartă

la

1/12

Ianua-

tie 1859.
În acelaș timp

conform

cu dispozițiunile

conven-

țiunei dela Paris, caimacamiile din Moldova şi din
Muntenia fură înlocuite cu o locotenență princiară,
compusă din membrii: Ștefan Catargi, Anton Pan
și B. Sturza la Iași; Emanoil Băleanu, Ion Manu și
Alex.

Filipescu la București.

domnești

erau

însărcinate

Aceste două locotenenţe

să

prezideze la alegerea

noilor domnitori.

In Moldova doi din aceşti locotenenţi princiari erau
partizanii

unirei,

adică

Anton

Pan și B. Sturza, pe

când cel de al treilea Ştefan Catargi, fost ministru
subt Mihail Sturza, sprijinit de Austria și de Turcia,
se opunea

proectului

unirei. Eră

vorba

să

fie

ales

ca domnitor unul din şefii mișcărei naţionale și să
nu răuşească un candidat din prrtidul marilor boeri.
“Candidaţii boerilor mari erau Mihail Sturza şi fiul
său Grigore Sturza ; acei din partidul naţional erau
C. Negri, P. Mavrogheni și Lascăr Catargi. Consuiui Franţei, Place, dela Iași, scrie în privinţa aceasta
ambasadorului său 'Thouvenel dela Constantinopol în
ce privește pe Mavrogheni : „El este singurul om care

poate să facă vreun bine Moldovei; are însă o pată
că a fost unul din șefii partidului unirei.“
Lupta între acești trei locotenenţi princiari fu foarte
vie în perioada electorală. La numărarea

voturilor se

văzu că din 64 de voturi, 21 erau în favoarea
tului

domnitor

al

Moldovei

(Mihail Sturza),

fos13 în

favoarea fiului său Grigore Sturza şi 30 în favoarea
partidului național-liberal.
Adunarea trebuiă să se ţină în ziua de 5/17 Ianuarie,

spre a se alege un domnitor, însă nu

există

nici o
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înțelegere în privința aceasta, nici de-o parte nisi de
cealaltă. Principele Grigore Sturza menţineă candidatura lui împotriva tatălui său. De altă parte, în partidul naţional deslegarea chestiunei agrare împiedeca. pecei mai înaintați din partid ca să voteze pentru Lascar
Catargi. In ce privește pe C. Negri, liberal înaintat și
partizan înfocat al împroprietărirei ţăranilor, se înțelege
că conservatorii nu puteau să-l voteze. Consulii Franței şi Rusiei, cari se convinseseră că Adunarea nu va
ajunge

la nici o înţelegere asupra candidaţilor propuși

au căutat şi ei să susție un candidat, căci neînţelegerea între deputați ar favoriză pe candidatul susținut
de Austria.
In ziua de 22/3 Decembrie 1858, pe seară, pe când se
discută încă în zadar— Kogălniceanu eră chiar pe punctul de a se retrage din Adunare,—se ridică un deputat

Pisoski, care văzând că și alţii erau să plece, se puse
în faţa ușii, amenințând că se va împușcă dacă nu
se va luă o hotărâre imediată. Această ameninţare avu
efectul ei. Pisoski

spre a închide desbaterile,

propuse

candidatura colonelului Cuza. Acesta nu eră un
cunoscut.

El

fusese

mia lui Vogoride,

prefect la Galaţi

demisionase

ingerinţelor guvernului;

ne-

subt caimaca-

protestând

împotriva.

fusese ales în divanul

ad-hoc,

eră privit ca un mare patriot, ca un spirit liberal şi
ca un om cinstit. In ziua de 5/17 Ianuarie 1859,adunarea se înțelese și îl alese domnitor cu unanimitate. 1)
1)

El s'a născutla Galaţi la 8;20

Martie 1820. De

tânăr a intrat în

armată, Işi dăduse după scurt timp demisia spre a se duce la Paris
pentru a-şi complecta studiile de drept (1837
— 1840), Reîntors în Moldova se căsători în 1844 cu Elena Rosetti, sora lui Tudor Rosetti, şi

întră în magistratură. In 1850 fu numit preşedintele tribunalului de la
Galaţi. In 1857, subt caimacamia lui Vogoride reintră în armată şi fu
repede promovat ia gradul de colonel. Numit pe urmă prefect al Galațului, îşi dădu demisiunea spre a protesta împotriva măsurilor luate
de Vogoride împotriva partizanilor Unirei. Locotenenţa princiară delă
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In Muntenia

rilor

lui

alegerile dăduseră

Gheorghe

Bibescu

ales chiar el. Baronul

sadorul Thouvenel

majoritatea

şi se păreă

Talleyrand

că va fi

informă pe

în ziua de 17/29

rezultatul alegerilor e foarte

votu2mba-

Septembrie, că

ciudat:

„Avem

candi-

daţi pe Știrbiy, pe Bibescu, pe doi principi Ghica, șapte
oameni

dela 1848,

14

mari

boeri, 3 reacționari de

baștină, câţiva oameni de spirit şi mai mulţi imbecili. Cei cu experienţă şi cinstiţi sânt într'un număr
răstrânst.
Cu toate acestea alegerea principelui Bibescu păreă sigură. Democraţii însă ar fi voit să propună

candidatura lui Niculae Golescu, care eră susţinut de
comitetul

mazinist, reprezentat de Dimitrie Brătianu,

cu toate că n'aveă nici o şansă să răușească împotriva lui Bibescu. Afară de asta, amândoi ar fi avut
împotriva lor pe principele Alex.

Ghica,

pe principele

Dimitrie Ghica şi pe Ion Ghica, cari nu renunțau
la tron decât cu condițiunea ca G. Bibescu să nu fie
ales. Nici în Muntenia isbânada colonelului Alexandru Cuza nu se datorește jocului politic petrecut în
Adunare chiar, ci exclusiv presiunei poporului asupra deputaţilor ce erau plecaţi în majoritate pentru

alegerea unui
Gheorghe

fost

domnitor

și cu

deosebire a lui

Bibescu.

1858 îi încredință ministerul de război în Moldova și orașul Galaţi îl
trimise ca deputat în Adunarea ce trebuia s'aleagă pe domnitor. Numit chiar el domnitor de această Adunare
a domnit până la 1866. După
lovitura de stat, el părăsi ţara şi se stabili în străinătate, Mai târziu,
după alegerea Principelui Carol I şi atunci când inimiciția dintre
Franța şi Germania începuse să se accentueze, iar intrigiile politice în
interiorul țării se deslănţuiră iarăşi, Imperiul Francez ispiti pe principele

Cuza

spre a

ști dacă

în mod

eventual

ar

mai

fi dispus

să pri-

mască din nou tronul României ; dar el refuză categoric. La 1870,
ales deputat, de către colegiul al IV-loa de Mehediaţi, declină manda+ai co i se oferea.
.
-

E! muri la 3 Mai

Ruginoasa.

1873 la Heidelberg

şi fu înmormântat la moșia
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Alegerea lui Cuza se făcu tot așa de pe neașteptate
ca și în Moldova, căci chiar dacă a fosto înțelegere

între membrii partidului progresist din ambele ţări,
privitoare la această alegere, înțelegerea a intervenit abia
moment.

De

aceia

bună

oară găsim

pe

Cuza spunând, în manifestul lui către ţară, după alegerea lui în Moldova că „îndată dugă alegerea JraZelut nostru Domnul din Valahia, vom păşi la înfiin=
area comisiei centrale.“
Se poate zice chiar că numele lui Cuza-Vodă nu
umbla încăpe buzele oamenilor din Bucureşti. Ceeace
însă mişca populația Bucureștiilor era înfăptuirea Unirei, care trebuia să aducă strămutarea capitalei întregului stat în Bucureşti și deci o uriașe sporire a
daraverilor.
|
De altă parte C. Negri, care fusese numit agent din
partea Moldovei la Constantinopol, se opri în călătoria
sa ia București și sfătui pe Munteni să aleagă și ei pe

Cuza, arătându-le că Cuza eră candidatul Franţei, subt
cuvânt că dacă va fi ales domnitor în amândouă Prin=
cipatele, se va impune Europei unirea ca un tapt îndeplinit. Consulul Franţei, Place, lăsă să se înţeleagă
că Franța și Rusia vor recunoaște faptul unirei ca
îndeplinit și că celelalte puteri vor fi nevoite să recunoască și ele. „Toată noaptea dela.23 Ianuarie se

petrecu într'un mare neastâmpăr atât dîn partea poporului cât și din a guvernului. :[oată oștirea de cavalerie și de infanterie umblă în patrulă pe poduri,

dar tot odată bande
şau

de sute de oameni

se încruci-

cu patrulele.

Când

poporul se adună în ziua alegerei la Mitro-

polie, veni

cu

gândul

neclintit

de-a

cere

alegerea

lui Cuza-Vodă.

Se şi auziră strigăte de

Cuzar.

era hotărât, că dacă adunarea ar stărui

Poporul

în alegerea lui Bibescu, să

năvălească

«Să trăiască
asupra ei Şi

%

în ultimul

DO MNITORU L

CUZA
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“să o silească să aleagă pe Cuza.

Se auzeau din Ca-

meră cum, afară, măcelarii din Bucureşti își ascuțau
“cuţitele. Faţă cu o asemenea presiune poporană propunerea de a se alege domnul Moldovei și în Muntenia se impuse,“ 1) Părerea aceasta a fost aprobată de Adunare, cu toate că a trebuit o mare in-

“sistență spre a-o obține.
„Când Adunarea se întruni, o mulţime amenințătoare
“se îngrămădi subt conducerea lui Ion Brătianu şi in“vadă palatul legislativ. Garda, în loc s'o oprească, o
1ăsă să pătrundă în incintă.

Timp de două zile, adică dela 22/3 până la 23/4
fanuarie s'a procedat la validarea deputaţilor în mijlocul

unui tumult

de nedescris.

|

In ședința dela 24 Ianuarie un tânăr deputat, Vasile
Boerescu, luă cuvântul şi îndemnă Adunarea, apelând
ia patriotismul tuturor, să voteze pentru Cuza. Majovitatea cedează acestui apel și cu unanimitate Cuza
fu ales dmnitorul Munteniei
dru Ion |.

subt numele

de Alexan-

Aşă s'a înfăptuit Unirea Principatelor.
Austria, crezându-se păcălită, aveă de gând să tri“meată un corp de armată în Principate. Italia însă,
înarmându-se împotriva ei, ea fu nevoită să trimeată
“trupe la graniţa Tesinului.
La Iași, Kogălniceanu salutase pe noul domnitor,
ales în numele tuturor românilor, prin discursul următor :
Maâăvza

“După o sută
:şi de degradare

7a!

cincizeci şi patru de ani de umilire
naţională, Moldova a intrat în ve-

chiul său drept, consfințit prin capitulaţiile sale, drep-

tul de a-şi alege pe capul său, pe Domnul,

1) Citat de d-nul Xenopol. 381—82
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Prin înălţarea Ta pe tronul lui Ştefan cel Mare s'a reînălțat însăși naționalitatea Română. Alegându-Te decapul său, Neamul nostru a voit să împlinească o»
veche datorie către familia Ta, a voit să răsplătească

sângele strămoșilor tăi, vărsat pentru libertățile pu-blice.
Alegându-Te pe Tine Domn în țara noastră, noi an
voit să arătăm lumii, aceea ce toată ţara dorește :.
La legi nouă,

O Doamne!

om

nou.

mare și

frumoasă

ţi-este

Constituţia din 7 (19) August ne însemnează

misiunea..
o epocă.

nouă și Măria Ta eşti chemat să o deschizi. Fii dar
omul epocei ; fă ca legea să înlocuiască arbitrarul ;.
fă ca legea să fie tare ; iar Tu, Măria Ta, ca Domn,.
fii bun şi blând, fii bun mai ales pentru aceia, pentru cari mai toți Domnii trecuți au fost nepăsător
sau răi.

Nu uita că, dacă 50 de deputaţi Te-au ales domn,
însă ai să domnești peste două milioane de oameni..
Fă dar ca domnia Ta să fie cu totul de pace și.
de dreptate, împacă patimile şi urile dintre noi şi reîntrodu în mijlocul nostru strămoșeasca frăţie.
Fii simplu, Măria Ta, fii bun, fii domn-cetăţean =:
urechia Ta să fie pururea deschisă la adevăr și închisă la minciună

și lingușire.

Porţi un frumos și scump nume, numele
Xandru cel Bun, să trăești dar mulţi ani!

lui Ale-

Ca şi dânsul fă, o Doamne, ca prin dreptatea Europei, prin desvoltarea instituțiunilor noastre, prin sim-ţimintele Tale patriotice, să mai putem ajunge la acele
timpuri glorioase ale nației noastre, când Alexandru
ce Bun, zicea ambasadorilor împăratului din Bizanţ:
că : România nu are alt ocrotitor decât pe Dumnezen
și sabia

sal]

Să trăești Măria Ta !
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Numai decât după alegerea dela București fu trimisă la Iaşi o delegaţie, compusă din episcopul de
Argeș,

din C. H. Kreţulescu, C. A. Rosetti, Alex. Flo-

rescu şi Vasile Slătineanu, spre a prezintă lui Cuza
omagiile națiunei muntene. Din partea delegaţiei vorbi:
C. A. Rosetti, care rugă pe noul Domnitor să primească împreună cu coroana Moldovei şi pe cea a

Munteniei.

Două

milioane

ziceă el, îi însărcinaseră

și
să-i

jumătate
ofere

de români,

coroana

aceasta:

cu devotament și respect, şi cât timp Domnitorul va:
ține standardul

unirei, al națiunei, al justiției şi alli-

bertății, toți muntenii ca și moldovenii îl vor urmă...
Seara Rosetti telegrafiă lui Ion Brătianu că principele este sublim din toate punctele de vedere. Intr'adevăr Cuza făcuse promisiuni în favoarea îmbunătă-țirei soartei Principatelor. De altă parte notifică -puterilor garante că el este gata să depună amândouă

coroanele cari i s'au încredințat dacă puterile ar vot:
să le încredințeze unui principe străin.
Domnitorul Cuza s'a arătat întotdeauna gata de a
se retrage în viața privată și nu ne putem îndoi de:

sinceritatea lui. Insă, până când se va găsi un principe străin, el trebuiă să domnească. Dacă

sar fi ți

nut numai de dorințele sale intime ar fi lăsat pe:
Kogălniceanu să guverneze şi să realizeze refor-mele

dorite

de

partidul

liberal

din

Moldova,

re-

forme ce erau privite ca cele mai necesare şi cele
mai

urgente. Dealtă

parte trebuiă

să

domnească

amândouă ţările, fiecare având Adunarea

sa.

în:

Legă-

tura între ele nu era făcută decât prin raporturile po--

litice ale suveranului şi prin comisiunea centrală dela.
Focșani, compusă din opt munteni și din opt moldoveni, dintre cari patru erau aleși de Domnitor dintre membrii

fiecărei Adunări sau chiar dintre persoane:

care au ocupat funcțiuni înalte în ţară, iar ceilalți aleși:
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“de fiecare Adunare din sânul ei. Prima datorie a domni“torului Cuza era să facă alegerile amânduror Adunărilor.
Sistemul electoral stabilit prin convenţiunea dela
7]19 August îngrijoră pe liberali, din cauză că pre“yedeă două feluri de alegători : alegători primari şi ale„gători direcţi. Erau considerați alegători primari acei

cari justificau că au un venit financiar de cel puțin
1200 de lei ; erau consideraţi ca alegători direcți ce“tăţenii orăşeni cari justificau că au un capital fun«ciar de 60 000 de lei și cei din districte care aveau
un

venit

funciar

de

12.000

lei. Ca să fii ales, trebuia

“să ai 30 de ani și un venit de cel puţin 4800 de
“lei anual. In condiţiunile acestea era evident că
“marii proprietari vor avea majoritatea, fapt ce avea o
mare însemnătate în ce privește reformele agrare
„ce se prevedeau. S'a căutat, spre a scăpă de dificultatea aceasta, să se transforme camerile elective în
Adunări ordinare. Cuza căută atunci să facă minis“tere de fuziune. Insă se dovedi în scurt timp că camerile elective nu produceau nimic și că timpul se

:pierdea în discuţiuni zadarnice. Ministerul Ion Ghica
procedă

la

disolvarea

camerei

muntene.

Alegerile

avură loc la 19/2 Februarie. Conservatorii avură ma„joritatea. Noua cameră se întruni la 10/22 Aprilie.
Dela

prima

ședință

ea se

arătă

ostilă

cabinctului,

:care după câteva săptămâni dimisionă, la 28/10 Mai,
-Şi fu înlocuit la 31/12 Mai cu un minister compus
„din elemente

mai

progresiste,

în cap cu Niculae Go-

1escu. O lună după aceasta, 13/25 Iulie, ministerul
căzu și K. Epureanu formă un nou cabinet mixt,
“însă nu ajunse la o înţelegere între cameră şi minis“ter. Se produse atunci o mișcare la Craiova. Micii
:negustori, împinși de partidul radical, protestară întrun
mod

violent în.potriva legei asupra

patentelor.

După

„câte-va arestări, poporul, împreună cu prietenii ares-
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taților,

dădu

asalt

închisorilor.

Autoritatea

scoase

trupele și în ziua aceia fură opt morţi și paisprezece-

răniți (7/19—8/20 Octombrie). Câte-va zile mai târ-

ziu se produse !a Ploești dezordine. Roș, după cum senumeau liberalii înaintați, luară apărarea răsculaților şi:
acuzară guvernul că ațâţă poporul la revoltă prin reaua.

lui administraţie. Ministerul, ca să se menţină încă la

putere, se văzu nevoit să disolve camera în ziua de19/31 Ianuarie 1861.
Noua adunare se arăti mult mai dușmănoasă ca-binetului Epureanu decât cea precedentă. Ea se adună
în ziua de 10/22 Aprilie și numi ca vice-preşedinţi:
pe doi reprezentanți ai marei proprietăți: pe Barbu.
Catargi și pe principele Gheorghe Știrbey şi votă.

darea în judecată a ministerului. Acesta își dădu demisia și se constitui în ziua de 13/25 Aprilie primul
cabinet conservator subt președinția lui Barbu Ca--

targi.
Acest

nou

venit

în

capul

ocârmuirei

intrase în

viaţa politică în anul 1842 ca deputat și ocupase peurmă mai multe funcțiuni înalte. In 1857 susţinuseideia unirei Principatelor și se arătase partizanul a-legerei lui Cuza ca domnitor. Orator neîntrecut, spirit
luminat, înrudit cu cele mai mari familii din țară. se:

bucura în Muntenia de o mare autoritate.

Știuse să.

adune împrejurul lui pe toți acei cari doreau sincer
să aplice principiile înscrise de puterile garante în:
convențiunea dela 7 August.

EI eră cu totul opus soluţiunilor propuse de Cuza.
și Kogălniceanu în chestiunea agrară și deasemenea
ideilor emise de liberali. EI priveă pe aceștia ca.
inamicii țărei, pe când Ion Brătianu și C. A. Rosetti:
vedeau
patriei.

în: el

cea

mai

mare

piedică

în

progresul:
i

Venirea lui la putere îngriji pe adversarii săi. Mai:
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Antâi el impuse, întrun mod hotărât, condițiuni domnitorului Cuza. Cereă, printre altele, ca Domnitorul să
numească în comisiunea centrală pe candidaţii cari-i
wa prezentă ministerul ; ca membrii de casaţie să fie
numiţi de minister ; ca adunarea să nu mai fie oprită
mide a discută legea agrară; ca să fie numit un
-nistru definitiv la război ; ca legea

elabo-

electorală

ii
zată de comisiunea centrală să fie prezentată Adunăr
ii
Adunăr
dela Bucureşti, după cum fusese prezentată
„dela Iași.
și în
Cuza refuză să primească aceste condițiuni
derniziua de 10/22 Mai, Barbu Catargi își prezentă
spesia. „Chemat, ziceă el, să iau frânele guvernului,
ință
sam că voi găsi în Alteța Voastră aceiași bunăvo
de starea
pe care o aveam și eu. Nu m'am speriat
-sdruncinată

a

tezaurului,

nici

de

domneă în administraţie ; nu m'am

dezordinea

gândit

care

decât să

şi puterea
-restabilesc armonia între puterea executivă
mea
prima
legislativă, însă am trebuit să constat dela

Noi am
Ancercare neîncrederea suveranului în mine.
unea
cerut ca Alteța Voastră să numească în comisi
guver“
centrală, persoane cari vor dă concursul lor
fi duș-nului în limitele Constituţiei şi cari nu vor
mane guvernului. Alteța Voastră a retuzat=o.
dela
Am cerut revocarea prefectului de poliție
Bucureşti

(M. Marghiloman)

şi înlocuirea

lui

cu un

a men„altul în care am fi putut aveă încredere spre
retu“ţine ordinea care ne priveă. Alteța Voastră aţi
ţine de
zat-o. Am cerut de a exercită un drept care
unuia
“tuncţiunile mele şi care n'a fost refuzat nici
ă pe
din predecesorii mei, adică: dreptul de a schimb
numai
“funcţionarii administrativi și judiciari, cari nu
-că au compromis

autoritatea guvernului, dar nici nu

au fost în stare să apere interesele publice şi private,
„şi Alteța Voastră a refuzat-o. Ne putând, în fine, luă
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“asupra noastră răspunderea situațiunei, întrucât ni se
contestează autoritatea necesară la îndeplinirea func“țiunilor noastre, vă rugăm respectuos să încredințaţi
frânele guvernului altor persoane cari se vor bucură

.de încrederea Alteţei Voastre.“
Acest conflict ne arată întrun

mod

clar intenţiu-

nile domnitorului Cuza. Nevoit să cheme la putere pe
“conservatori, el căută să i pună în imposibilitate de a

„Suvernă, cu gândul de a prelungi situaţiunea până
«când puterile vor recunoaşte definitiv unirea Mol-dovei și Munteniei, căci atunci nu va fi decât un
singur minister, o singură adunare și o singură
voință în stat. El va puteă atunci să schimbe legea

“electorală și grație modificărei ei să nu încredinţeze pu“terea,—nici

conservatorilor puri, a//zfo7, nici liberalilor

înaintați, roșzlor, amândoi deopotrivă de antipatici lui —

ci liberalilor moderați al

căror

reprezentant cel mai

calificat, după părerea lui, eră Mihail Kogălniceanu.
Din cauza demisiunei lui Barbu Catargi, principele

“Cuza Îu nevoit să revie la un

minister

Ştefan

Go-

escu, la 12/24 Mai 1861. Acest minister compus din
liberali moderați, dar fără autoritate, n'a putut să du-

reze. În ziua când

s'a

„Barbu Catargi l-a somat

prezentat în

faţa

Adunărei,

să prezinte legea rurală care

se amână întotdeauna. În timpul acesta zoșzz ţineau
«mari întruniri populare la Filaret pentru a cere o re-

prezentaţiune națională pe o bază mai largă. Agitaţiunea întinzându-se, Barbu Catargi şi amicii săi votară, în ziua de 22/4 Iunie, o moţiune de blam în
“contra guvernului subt cuvânt că guvernul susțineă pe

„cei ce îndemnau la dezordine, și că prin aceasta împiedeca deschiderea camerei moldovene şi de altă parte
punerea în discuţiune a legei rurale în Adunarea dela
„București. După votul acesta Ștefan Golescu se
zetrase. Domnitorul Cuza încredință adinterim di-
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rectorilor de servicii administraţia, subt preșidenţia:
lui C. Bălcescu, și pe urmă, la 19/31 Iulie, însărcină.
pe principele Dimitrie Ghica
binet conservator.

să formeze

un

nou

ca-=-

In vremea aceasta Domnitorul Cuza se duse la.
Constantinopol cu o suită numeroasă. EI fu primit cu:
toate onorurile și, la începutul lui Decemvrie, Turcia.
și puterile semnatare

ale tratatului dela

Paris

recu=:

noscură unirea de fapt a Principatelor. Comisiunea.
centrală de la Focșani fu desființată, sediul guvernului:
fu transferat la Bucureşti, devenind

astfel capitala Ro-

mâniei, și cele două adunări nu formară decât una sinsură. Amândouă ministerele demisionară şi doimnitorut
Cuza rechemă la putere pe Barbu Catargi care încre-.
dință trei ministere la trei moldoveni. Noul cabinet secompunea astfel : Barbu Catargi președintele consiliu=-

lui, interne și adinterim la lucrările publice ; Ap. Arsaki,.
afacerile străine ; principele Alex. C. Moruzzi, finanţele;
C. Brăiloiu, justiţia ; Grigore Balș, cultele și instruc-

țiunea publică și principele I. Gr. Ghica, răsboiul,
Prima Adunare a României uite se deschise în ziua.
de 24|5 Ianuarie. Barbu Catargi se simte stăpân pe
situație. Are majoritatea, ştie ce vrea Și va merge
drept la ţintă. Cere înainte de toate camerii să aprobe:

infiinţarea unui comitet legislativ însărcinat cu pregătirea legilor. Proectul acesta este votat de 65 voturi:
contra

35.

Propune pe urmă

ca

Curtea

de

casație

să.

aibă sediul la Bucureşti, lege ce fu votată. In fine
prezentă Adunării un proect de lege elaborat de co-.
misiunea

centrală spre a regula raporturile

între pro-.

prietari și țărani. Insă liberalii din Muntenia și din:
Moldova se unesc în potriva acestui proect.
Se încinge atunci

contra
terului.

o campanie

violentă în ziare în:

conservatorilor și la cameră în contra

minis-
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La 20/1

Martie o moțiune fu prezintată subt iscă-

liturile lui Ion Brătianu, M. Kogălniceanu, C. A. Rosetti, G. Arghiropol, Grigorescu, Ant. Arion, Alex. G.
Golescu, etc., redactată cu mare dibăcie și care întruni
o majoritate împotriva cabinetului. Barbu Catargi se
repezi la tribună spre a explică deputaţilor cursa ce .
li s'a întins. loan Ghica, președintele, îl opri subt cuvânt că după regulament n'are dreptul să vorbească
fără voia lui, Catargi vrea să vorbească ca ministru ;
preşedintele se opune; majoritatea vrea să-l audă;
opoziţia cere votul imediat. Cu tot sgomotul şi învălmășala Barbu Catargi nu se supune și vorbește zădărnicind proectul opoziţiei. In ziua de 23/4 Martie

Adunarea hotărăște cu 55 de voturi contru 42 că legea
moldoveană asupra presei, care imputerniceă pe guvern

să pue frâu licenţei presei, să fie aplicată în amândouă
Principatele. Câteva zile mai târziu, la 28/9 Martie,
Adunarea

hotărî

să

concesioneze

construirea

li-

niilor de fier între laşi şi Bucureşti și Barbu Catargi
anunță crearea în scurt timp a unei Bănci Naţionale.
Astfel tra agitaţiunilor părea închisă și România eră.
pe cale să se desvolte întrun mod normal în limitele

convenției de la 7/19 August 1858, limite într'adevăr
cam restrânse, dar care totuși permiteau noului stat
constituit să se consolideze, să se organizeze și să
devie, prin muncă şi înţelepciune,

un stat modern,

1%

XIX
LEGEA RURALĂ.—ASASINAREA LUI BARBU CATARGI.—
CABINETUL KREȚULESCU. — INFLUENȚA RUSIEI.

In ziua de 29/10 Martie legea rurală fu luată în
discuțiune. Divergenţa între conservatori și liberali, în
ce privește modul de-a regula raporturile între proprietari și țărani, eră adâncă. Chiar dacă o soluţiune

s'ar fi găsit acceptabilă de toţi, acordul nu s'ar fi
putut face din cauză că zoșzz voiau să se mândrească
cu regularea acestei chestiuni, pe când Cuza, de partea

lui, ținea

ca

această

reformă capitală, ale cărei

principale le stabilise în înţelegere

cu

linii

Kogălniceanu,

să fie triumful domniei lui pe care o simţea că nu
va merge prea departe.
Barbu Catargi şi conservatorii susțineau că proprietatea rezultă sau dintr'o donațiune

primitivă,

sau

prim și proprietarul

actual, astfel încât pământul aparţine proprietarului
ca ori ce lucru cumpărat. Prin urmare el poate să
dispună de el după cum vrea. In ce privește pe țărani,

ei sânt tot așa de liberi ca și proprietarii cu deosebirea că acești din urmă dispun de moșiile lor pe
când țăranii dispun de braţele lor; proprietarii însă
au nevoe de ţărani spre a cultivă pământurile lor şi
de altă parte țăranii au nevoe de proprietari spre a

trăi lucrând pământurile lor. Și el încheia cu principiul următor: că învoiala între proprietar și țăran să

pp

din o vânzare între proprietarul
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“se facă fără intervențiunea legei, munca fiind liberă
pe un câmp îiber.
Cuza şi adversarii lui Catargi răspundeau : vă înŞelați despre origina proprietăților d-v; ea nu este
„așa de simplă și așa de absolută cum pretindeţi. Pro-

prietatea în România a tost totdeauna

condiționaiă,

ca probă legile care au existat în totdeauna spre a
regula raporturile între ţăran și proprietar. Chiar do-

“naţiunile şi cumpărările de care vorbiţi au fost făcute
subt regimul acestor legi. Prin urmare n'aveți nici un
drept de-a relua o proprietate pe care n'ați posedat-o

nici odată decât întrun mod condiţional, chiar dacă
aţi consimți la învoiri mai avantajoase pentru țărani
decât cele actuale. Ceea ce propunem însă nu este o
expropriere, cu toate că cuvântul acesta a fost pro-

nunțat. Noi nu cerem altceva decât o regulare a raporturilor între țărani și proprietari, astfel încât nu
numai cei din urmă să dicteze în interesul lor. Noi
vrem o lege nouă spre a stabili echilibrul și a salva

și interesele proprietarilor ca și pe ale țăranilor.
Ca să deslușim problema aceasta trebue să aruncăm o privire retrospectivă asupra istoriei proprietăței
în România subt Regulamentul Organic. Ţăranii, stabi-

Jiți pe o moșie, erau împărţiţi în trei clase: acei cari
aveau

patru boi sau patru cai; acei

cari aveau

doi

boi și aceia cari nu aveau decât o vacă și braţele.
Propristarul eră obligat să deă ţăranului din prima
clasă șase hectare de pământ; ţăranului din clasa a
doua patru hectare și aceluia din clasa a treia tre
hectare. "Țăranul de partea lui eră obligat să deă proprietarului zece zile de muncă cuprinzând și corvezile.
Regulamentul

însă nu determină cantitatea de muncă

«ce trebuiă făcută în 12 zile. Se întâmplă atunci că
proprietarii sau arendaşii lor impuseră o cantitate de
muncă care cereă nu mai puţin de 50 de zile.,
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Condiţiunile

acestea

erau

mult

mai defavorabile

decât acele pe cari Regulamentul Organic căuta să le

înlocuiască. Deoparte întinderea pământului dată ţăranului de către proprietar era redusă la o treime de:
cum

eră

înainte;

pe

de

altă

parte

cantitatea

de-

muncă cerută dela ţăran era aceiași. Afară de asta.
toți țăranii, fără deosebire de clasă, trebuiau să lucreze patru ziie pe an pentru

a repara

instalaţiunile-

şi clădirile situate pe moșia unde locuiau. Trebuiau.
să dea dijmă și s'o ducă pe locul proprietăţei indicat:
de proprietar.

Legea dela 23 Aprilie 1851 îndulcise câteva dis-pozițiuni ale Regulamentului Organic. Menţinea în--

tr'adevăr,

aproape

neschimbate,

condițiunile

relative

la întinderea pământurilor puse de proprietar la dis--

poziţia ţăranilor ; ea stipulă însă că

pentru

oarecari

întinderi de terenuri de cari țăranul ar avea nevoe,
în plus de cele acordate de lege după clasa lui, va
fi nevoit să se învoiască

cu proprietarul subt cuvânt,

zicea legea, că acest surplus de pământ eră un mijloc

de speculă, Aceste contracte deosebite deveniră o nouă

cauză de nemulțumiri și de plângeri din partea țărani'or cari fură întradevăr exploataţi într'un mod mai
crud de arendași decât de proprietari.
Cercetând starea ţăranului în timpul când legea:

rurală trebuia să ajungă la o soluție
jurisconsult român, Vasile Boerescu o
Ce este țăranul român? Este el liber,
emfiteot, locatar, uzufructuar, colon?

definitivă, un:
rezumă astfel :
este rob, este
Chestiune grea

de rezolvat. EI este toate acestea și nu este. Eleste
o abstracțiune ciudată, creată de Regulamentul Organic..
Intr'adevăr țăranul este un om liber, căci este stăpân

pe persoana și pe averea lui, el poate să se mute

unde

vrea ; el transmite moștenitorilor săi casa sa, pământul.
său, grădina sa cu culturile ei. De altă parte însă nu
e-
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Aiber, căci datorește o muncă personală continuă proprietarului și acesta din urmă îi moștenește casa,

pământul, grădina, dacă n'are moștenitori.
„EL e rob în sensul că proprietarul este moștenitorul
Jui ab intestai și că, dacă se vinde proprietatea, e vândut

şi el;

restricțiunile

relative

la mutarea lui

„aproape cu totul de. pământ.

îl leagă

De altă parte însă nu

«este rob căci el stă direct în raport cu statul și poate
să părăsească moșia dacă se supune condiţiunilor
legale.
El este emfiteot căci concesiunea pământului este
perpetuă și el percepe venitul acestei proprietăţi printr'o
arendă anuală ; însă nu este absolut amfiteot 1) căci
pe lângă arendă datorește și o muncă personală ; 2) nu
poate

să transmiță

ab

intestat

decât

o parte

din

pă-

mânturile sale, adică culturile ; 3) înstrăinarea proprietății este absolut interzisă ; 4) proprietarul poate să-i

ia toate

drepturile,

cu toate că țăranul ar continua

să plătească arenda.
Este locatar căci după legea dela 1851 proprietarul
are dreptul să-l gonească de pe moșie ; însă, pe de altă
parte n'are caracterul unui adevărat locatar, fiindcă

1) meseria sa nu este nici provizorie nici voluntară,
„dar perpetuă și necesară ; 2) fiindcă arenda nu constă
numai în bani, dar și productie; 3) fiindcă proprie-

tarul nu se obligă să întreţină lucrul închiriat în
stare ca să servească întrebuințarea pentru care a
fost închiriat ; 4) țăranul transmite moștenitorilor săi
numai

Este

o parte din drepturile sale.

coproprietar

în sensul

că are

un drept în

«comun pe moșie; pe de altă parte nu este însă 1) căci
mare facultatea de-a eși din indiviziune ; 2) că proprietarul

poate

să-i ia dreptul

lui efectiv

asupra

pă-

mântului.
Este uzufructuar, căci are dreptul de-a se folosi de
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pământul concedat
asupra pământului

şi prin faptul că drepturile sale
nu pot fi exercitate decât în timpul

vieței lui.
In fine este colon părtaș în sensul că este obligat.

de-a da proprietarului o parte din productele pămăntului. Este mai mult însă decât un simplu colon, căci:
1) drepturile sale asupra pământului se bazează pe
legea însăși și nu pe o convenție între el Și proprietar;.

2) că aceste drepturi sânt pe veci şi aparțin moşte-

nitorilor lui.

După

expunerea aceasta se vede că chestiunea a-

grară ridică mai multe chestiuni grele de deslegat din.
mai multe puncte de vedere.
Liberalii cereau o soluţiune radicală, însă unii, cei

mai înaintați, cereau exproprierea proprietarilor ȘI îm

părţirea moșiilor
mai moderați se
cei noi căsătoriţi
deri de pământ,

lor între toţi ţăranii, pe când
mulțumeau cu propunerea că
să fie puși în posesiunea unei
aproape egală cu cea fixată prin

ceilalți
numai
întinlegea

dela 1851 de subt Regulamentul Organic.
De partea lor conservatorii erau împărţiţi şi ei în
două

grupuri:

reacționarii

în

număr

mai MIC, care

nu admiteau să fie expropriați, și ceilalţi, în capul
cărora se afla Barbu Catargi, care se împotriveau
subt cuvânt că autorii proectelor, care ținteau să împroprietărească pe țăran, n'au luat în seamă nici moravurile, nici obiceiurile şi nici starea culturală a ță-

ranului. Ei reaminteau ceia ce s'a petrecut în Buco-.
vina, când țăranii au fost împroprietăriți prin forța

împrejurărilor. Abia deveniți proprietari au început
să vândă terenurile lor jidanilor și armenilor, astfel
că s'au găsit în scurt timp într'o situațiune mult mai.
rea- decât cea dinainte. Subt motivul acesta ei preconizau mai mult o împroprietărire a ţăranilor în-

irun mod

colectiv, prin organizarea de comune.
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Comisiunea centrală de la Focșani care trebuia să
discute chestiunea aceasta, primi acest punct de ve:
dere şi redactă un proect de lege care îu prezentat

Adunării din București spre a fi discutat în ziua de
29 Mai 1862.
Acest proect stipula că toate satele, care cuprindeau

locuitori supuși la corvoadă
proprietarilor, pe moşiile

și

stabiliţi

pe

moșiile

statului şi pe ale mănăsti-

rilor și altor instituțiuni publice, să constituiască comune ; că fiecare proprietar care avea pe moşia lui
unul sau mai multe sate sau cătune va ceda, odată pentru totdeauna, în schimbul unei rente perpetue, în interesul comunei, un hectar și jumătate de fiecare familie pe
şes, un hectar pe proprietăţile deluroase și trei sferturi de
hectar la munte. Proectul stipula afară de aceasta că
statul era autorizat să vândă pentru totdeauna, din

domeniile sale și din ale instituţiunilor de bine facere
și Bisericeti, terenuri arabile acelora

stabiliți pe

moșiile

şi

domeniile

dintre locuitorii

acestea şi acelora

cari se vor stabili acolo. Articolul 36 specifica că terenul alienat va rămâne ipotecat în mâinile statului
şi art. 39 prevedea înființarea unui credit funciar cu
aceste ipoteci, de-a favoriza
scopul de a stinge
desvoltarea agriculturei, de-a înlesni răscumpărarea

teritoriului comunal şi de-a veni în ajutorul ţăranilor cari ar dori să cumpere pământ pe bună învoială.
Discuţiunea acestui proect fu din cele mai aprinse.
loan Brătianu, Kogălniceanu și adversarul lor B.
Catargi susținură fiecare cu căldură şi înverşunare
punctul

lor de vedere.

Opoziția, văzând

că majori-

tatea era în favoarea guvernului, recurse din nou la
sistemul nenorocit de-a face agitaţiuni pe străzi. Ea
— cădispunea de meseriașii și lucrătorii dela mahala
răuși, măcelari, tăbăcari, marchitani, dintre cari mulţi

erau sârbi sau bulgari împământeniţi de curând, oa-
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meni

violenţi și gata totdeauna la manitestaţiuni sgo-

motoase. Ea îi mai adusese odată

la Cameră

spre a

impune deputaţilor alegerea lui Cuza și acuma dispunea de ei spre a împiedeca votarea legei agrare.
In 11/23 Iunie 1862, ziua aniversărei revoluţiei dela

1848, roșii hotărâră să ţină o mare

întrunire popu-

lară pe Câmpul libertăței dela Filaret, în apropiere de
camera deputaților. Câteva” zile înainte, în ziua de

8/20 Iunie, C. Filipescu făcu o interpelare ministerului
cerând ca manifestațiuni, ca aceea care se pregătea,
să, fie înterzise, căci nu aduc decât dezordine. Prefectul poliţiei fusese informat de întrunirea proectată

printr'o scrisoare semnată de organizatori : E. Carada,
Anton Arion, N. T. Orăşeanu, Grigore Miculescu,

Grigore Heliat, 1. Ionescu, D. Petrolian, C. Trandafir.
Președintele consiliului răspunse interpelărei lui C.
Filipescu şi Adunarea vota moţiunea propusă de generalul Ion Florescu, care spunea că serbarea dela
- 11/23 lunie, ne fiind fixată de nici un corp legislativ
ca o serbare națională, guvernul va veghea cu toate

mijloacele la menţinerea ordinei și nu va tolera nici o

îngrămăiire

de popor

şi că

guvernul

nu

va

suferi

niciodată ca câțiva indivizi să se constituească în comitete și să trateze cu autorităţile.
După acest vot şedinţa se închise, era ora 5 Şi

jumătate. Barbu Catargi își ceru trăsura. Ea lipsea. Pre-

fectul de poliţie N. Bibescu îl invită în trăsura lui.
Barbu Catargi primi. Trăsura trecu prin curtea Mitropoliei și când se afla subt bolta întării—o detunătură

se auzi... Barbu Catargi fu lovit în ceafă de un glonte
de revolver care-l fulgeră pe loc. Asasinul trăsese așa

de aproape încât părul victimei era ars.
Moartea lui Barbu Catargi produse în întreaga țară
o eimoțiune de nedescris, căci el nu era numai un
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șet de partid respectat de toți pentru cinstea lui, ci
şi admirat pentru calităţile lui superioare de bărbat
de stat. Afară de aceasta era un om care na vrut

de cât bine și un patriot sincer,

Cine l'a lovit? Nu

se știe. Vocea poporului acuza atunci pe 7oșzz; erau
însă alţii cari puteau să dorească mai mult de cât

roșii dispariția acestui șef al conservatorilor. S'a vorbit mult timp că asasinul ar fi tost un ungur cu
numele de Bogati, însă nu s'a putut proba. Pare însă
„că câteva persoane au ştiut că asasinul era un străin.

In şedinţa dela 11/23

Februarie

1886 în Camera

«deputaţilor Ion Brătianu, pe atunci prim-ministru, pronunță cuvintele următoare, care sântetrecute în procesul verbal :: „Barbu Catargi n'a fost asasinat de un
român, d-nul Kogălniceanu trebue s'o ştie“. Kogălniceanu răspunse că n'o știe. Ion Brătianu replică:
„Există o persoană care trăeşte, care o știe, și care

va puteă să v'o spună“.—De fapt s'au făcut pe atunci
arestări, s'a început o anchetă minuțioasă, scrisori fură

confiscate la poștă, Ion Brătianu și C. A. Rosetti fură
citați ca să se prezinte înaintea procurorului în ziua

de 11/23 Iunie spre a fi ascultați. Dar tocmai în ziua
de 11/23

lunie, procurorul I.

Deșliu fu destituit de

către ministrul de justiție și urmăririle

fură suspen-

„date, Se zice, după

Demetriescu,

cum

spune Anghel

că C. A. Rosetti ar fi amenințat pe Domnitor că
dacă nu-l lasă în pace va denunța în faţa țărei și în
fața Europei

lăsând să se
n'a

pe adevăratul asasin al lui B. Catargiu,

înțeleagă

fost străin de

prin

aceasta că

această crimă.

Cuza

Domnitorul
dădu

atunci

ordin ministrului său de justiție, lui Dem. Cornea să destitue pe acest procuror prea zelos. Din momentul acela Brătianu și C. A. Rosetti fură lăsaţi în pace și

instrucțiunea fu închisă.
Moartea lui Barbu Catargiu tu o mare pierdere pen-
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tru partidul conservator, căci îi dăduse o organizare
modernă și o putere în stat. Era singurul om în stare

de-a înfrâna pe cei neastâmpăraţi şi de a-i concentră
într'un partid de guvernământ. Este sigur că dacă ar
fi trăit nu s'ar fi produs între amândouă partidele de
guvernământ atâtea lupte care n'au dat nici un rod,
După moartea lui, ministrul Arsaki al afacerilor
străine luă ad-interim preșidenția consiliului Și portofoliul internelor. El se prezintă a doua zi după crimă
înaintea Adunărei care, cu 54 voturi contra 35, îi încredință deplina putere şi, după propunerea princepelui
Grigore Bibescu Brâncoveanu propuse să se ridice

o statuie pe cheltuielile siatului în memoria lui Barbu
Catargi pe piața teatrului. Statuia aceasta nu s'a ridicat

niciodată ; bustul

lui însă

onorează

sala

Șe-

dințelor de la Cameră.
Legea care l-a costat viaţa a avut aceiaşi soartă ca.
el. Votată în Adunare, în şedinţa dela 11/23 Iunie,
cu o majoritate de voturi de 62 contra 35, ea n'a
fost promulgată niciodată. In 26/6 Iunie Arsaki fu
înlocuit ca președinte de către Niculae Kreţulescu care:
nu făcu nic: o schimbare în cabinet și stătiu la putere
un an fără ca să realizeze nici o reformă internă,
Imprumutul de stat, cele două

linii de drum de fier,

banca funciară, toate aceste proiecte fură părăsite din
cauza opoziţiei care acuza guvernul că a fost cumpărat de către concesionari. In acelaş timp se produseră câteva incidente grave, care avură ca consecință
să tulbure relaţiunile României cu vecinii și să îngreuneze situația lui Cuza.
In luna Decemvrie 1862 un transport de arme, expediate din Rusia, trecă pe teritoriul Principatelor ; a-

cest transport mergea spre T.-Severin, iar de acolo trebuia

să treaca Dunărea.

protestă la

București

Poarta

aflând despre aceasta

amenințând

că va trimite un
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corp de armată în Muntenia și altul în Serbia spre a
se opune la trecerea acestui armament. Domnitorul
Cuza strânse grabnic trupele spre a păzi fruntaria Du-

năreană. Insă
Austriei,

după

intervenția

corpul consular impuse

agenţilor

Angliei și

guvernului

să sec-

festreze armsle acestea și Domnitorului Cuza să dea
un răspuns în 24 ore. Cuza răspunse că va prezentă
cazul prin agentul său la Constantinopol ambasadorilor curților garante. Prin mijlocul acesta el câștigă

timp și dădu să înțeleagă consulilor că măsura luată
de ei eră pripită.
Prinţul Serbiei profită de răgazul acesta spre a explică Porții că are nevoie de aceste arme pentru mi-

liții şi că Poarta n'are nici un drept să se amestece
într'un act de administraţiune interioară. Rusia de
partea ei interveni de asemenea spunând că această
cumpărare de arme a fost încheiată de amândouă

părţile la Tula și Domnitorul Cuza nu poate să se opună

la trecerea

lor.

Franța aprobă

acest

punct

de

vedere al Rusiei și Poarta fu nevoită să se resemneze.
Aceasta fu cea din urma

concesie

pe

care Franța

o făcu Rusiei în favoarea Principatelor. Bunele relaţiuni care se stabiliseră între cei doi împărați, Napoleon [II și Alexandru II, imediat după răsboiul Crimeei,

se răciră în timpul din urmă și ministrul Drouyn de
Lhuys, succesorul lui Thouvenel

la ministerul afaceri-

lor străine din Franţa (15 Octombrie 1862) ţineă mai
mult la o bună înțelegere cu Anglia și Austria, decât

cu Rusia.

|

Revoluţia din Polonia (1/13 Ianuarie 1863) rupse
ultimele legături între amândouă împărăţiile. Franţa
luă parte polonilor. Apăru la Paris o broșură subt
titlul, Zpegăratul, Polonia şi Europa, inspirată de cercurile înalte, în care se spunea că sâ binevoiască la

Petersburg să nu disprețuiască caracterul împăratului
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Napoleon și să înțeleagă că sânt lucruri pe cari el ru
le tolerează să îie zise și altele pe cari nu poate să
le lase să se
Domnitorul

înfăptuiască.
Cuza trebuind

să ia o hotărâre

între

noua direcțiune politică a Franţei și aceia a Rusiei,
înclină mai mult în spre cea din urmă. Incetă de-a
:se mhi consultă ca consulul Victor Place şi se îndepărtă de oamenii politici cari reprezentau influența
franceză.
In ziua de 21/3 Iunie 1863

un corp de voluntari po-

lonezi, comandaţi de către colonelul Milcowski părăsi
“Tulcea, pe atunci port turcesc, pe o corabie cu pavilion englez şi debarcă pe teritoriul român, între Reni
și Ismail. Colonelul polonez anunţase sosirea lui populațiunei printr'o proclamaţie prin care îndemnă p2
“români să lase liberă trecere fiilor care merg împotriva călăilor mamei lor (Polonia).

După

un ordin venit dela București, 600 de oameni

«adunați din
tură trimiși
:sfături fără
pună armele

refuză să
amândouă
putură să
In ziua
meroase

garnizoanele de la Reni, Ismail și Galaţi,
să iasă în calea polonezilor. După conrezultat, colonelul Milcowski somat să deşi să se întoarcă îndărăt peste Dunăre,

se supună. Atunci
armatele. Românii
înainteze pe malul
de 5 lulie sosesc
care

se încinse o luptă între
fură respinşi şi polonezii
stâng al Prutului în sus.
trupe române mai nu-

forțară pe polonezi

să depună

armele.

Prizonierii fură duşi la Galaţi și trimeși, subt escortă

pe teritoriul otoman.

|

Liberalii înaintați învinovăţeau pe Cuza acuzându-l
că n'a apărat neutralitatea ţării ascultând ordinele
Rusiei. Cu ocazia aceasta reamintiră că d-na N.
Krețulescu, nevasta primului ministru, eră de origină rusească şi că generalul I. Florescu, ministrul
de răsboi, fusese aghiotantul generalului rus Liiders.
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In luna August se semnă un tratat de comerţ între
România și Serbia. Ministrul afacerilor străine, Principele Ion Grigore Ghika supărat că tratativele au fost.
făcute fără ştirea lui, demisionă. Domnitorul Cuza.
stărui să rămână şi ne reușind îl puse în disponibilitate. Succesorul .lui, N. Rosetti-Bălănescu eră deasemenea considerat ca reprezentantul politicei rusești.
Aceste evenimente deslănțuiră din nou pasiunile
între partide cari se gândiră, după cum făcuseră odinioară boierii când aveau de gând să îndepărteze un
Domnitor, să se folosească de raporturile încordate

între Franţa și Rusia, spre a discredita pe Cuza faţă.
de Napoleon III.

XX
MINISTERUL KOGĂLNICEANU. — COALIȚIA PARTIDELOR.
SECULARIZAREA AVERILOR MĂNĂSTIREȘTI.--LOVITURA
DE STAT DELA 2/14 MAI 1864.—PROMULGAREA LEGEI
RURALE ȘI LEGEI ASUPRA INSTRUCȚIUNEI PUBLICE

La 12/24 Octombrie 1863 Domnitorul Cuza dădu
puterea lui Mihail Kogălniceanu, rupând astfel relaţiunile cu conservatorii. 4/4; ca și oșiz înțeleseră că
Domnitorul

era

sătul

de certurile

înfăptui reformele pe care Adunarea

lor şi grăbit de-a

nu putuse să le

realizeze din cauza aceasta. Amândouă grupările politice, despărțite de mult, căutând să se distrugă una
pe alta, neputând să se înţeleagă asupra chestiunei

agrare,
davrul

având

în afară

lui Barbu

de

aceasta

între ele Și ca-

Catargi, uitară desbinările lor în fața

acestui minister persona! și își dădură mâna. Se formă
atunci

o asociațiune

parlamentară

pe care opinia pu-

blică o porecli o coaliție monstruoasă. Primul act al
acestei grupări fu ca să adreseze puterilor un memoriu contra lui Cuza, spre a obține detronarea lui.
Unul din membrii misiunei tranceze de pe atunci
povestește că un fost ministru liberal trebuia să ducă
acest memoriu în străinătate. Ne având banii necesari
pentru drum, el lansă o listă de subscripţie. Una din
aceste liste căzu în mâinile Domnitorului Cuza care
subscrie 300 de galbeni.
Gestul este slumeț, cazul
însă era serios. Cartea albastră din 1863 —1864 cu-
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prindea sfaturi severe din partea guvernului francez
la adresa Principatelor. Ministrul afacerilor străine, intr'una din depeşele sale, spunea că anarhia domnește în

provinciile Dunării de jos și dezordinea aceasta nu va
face de cât să înăsprească relațiunile între Franța și
Rusia în ce privește Principatele.
Ajuns la putere Iogălniceanu prezentă imediat Adunării marile proecte de legi cari erau menite să
transformeze România: adică legea secularizării mă-

năstirilor închinate, codul civil, legea rurală și legea
asupra instrucţiunei publice.
Din toate acestea legi, una singură fu votată și
realizată : legea secularizării averilor mănăstirești, Această chestiune era veche şi se perindase dela guvern la guvern fără însă ca să fie rezolvată.

Intr'adevăr soluțiunea era greu de găsit. In cursul
veacurilor mai mulți domnitori și mari boeri din Muntenia şi din Moldova înființaseră mănăstiri și le înzestraseră cu mari legate. Ca să-și asigure respectarea
testamentelor ior și spre a proteja instituţiunile împotriva năvălitorilor și poate și spre a împiedeca ca
averile

acestea

să fie înstrăinate,

le închinaseră

locu-

rilor sfiate, adică Muntelui Atos şi Muntelui Sinai,
patriarhilor din Alexandria, din Antiochia şi din Ierusalim. Graţie influenţei ce căpătă clerul grec în
Principate chiar dela sfârșitul secolului a] XV-lea,
administraţiunea mănăstirilor închinate cu instituțiunile lor de cultură și de binefaceri, trecură cu totul
în mâinile călugărilor greci. In secolul XIX-lea aceste mănăstiri, conduse de egumeni

cincea parte din
mai frumoase

greci, posedau a

teritoriul României cu moșiile cele

şi mai roditoare.

După

căderea

regi-

mului fanariot, Domnitorul Grigore Ghica goni pe egumenii greci și porunci ca veniturile mănăstirilor
să servească timp de doi ani ca să plătească datoriile
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statului. In timpul

primiră de cât
subsidiu.

acestor

surplusul

Insă în anul

menii greci în

doi ani locurile sfinte nu

veniturilor

sub

forma de

1827 Poarta reintezră

funcțiunile lor.

cercă, când fu însărcinat cu

pe egu-

Contele Kisseleff înreorganizarea

Principa-

telor, să reguleze şi chestiunea mănăstirilor închinate.
Rusia însă, cu toate că cruța clerul grec, a cărui influență era necesară în

Peninsula

Balcanică,

nu voi

ca întregul venit 'al mănăstirilor să fie luat de locu=
rile sfinte, fără a ţine seamă de dispozițiunile testa-.
mentare

ale donatorilor.

Din cauza

aceasta, Ministrul

Nesselrode ordonă contelui Kisseleff să dispună ca o
parte din venituri să fie întrebuințată pentru întreținerea seminarilor,

a școalelor publice,

a spitalelor șt

a altor instituțiuni de utilitate publică. Rusia nu era
exigentă căci nu cerea pentru aceste cheltueli decât
a patra parte din veniturile mănăstirilor. Asupra chestiunei acestea avură loc mai multe consfătuiri. Pa-

triarhii trimiseră delegaţi la București și se numi 0 co-misiune spre a discuta condiţiunile unei învoeli, însă
n'a ajuns la nici un rezultat.
|
In 1833

se alcătui o nouă

comisie, al cărei rapor-

tor fu principele Gheorghe Bibescu. S'a examinat din
nou chestiunea și s'a ajuns la concluziunea că l0curile sfinte n'au drept decât la surplusul veniturilor.
In timpul când era
Rusia, temându-se
acordă mânăstirilor
care vor fi scutite

aproape să se facă o. înţelegere,.
probabil că va supăra pe patriarhi,
o amânare de zece ani, în timput
de orice impozite, cu obligațiunea.

însă ca egumenii să fie obligaţi să repare mânăstirile.
Acești zece ani trecură. Egumenii folosindu-se de
prețul urcat al productelor agricole realizară beneficii
însemnate, se îmbogăţiră și îmbogățiră deasemenea mâ“năstirile străine de care ţineau.
Cu toate sforțările Domnitorului Bibescu egumenit

PRINCIPELE

CAROL

1
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se împotriviră la o învoială. Domnitorul

Știrbey voi

în 1851 să oblige mânăstirile ca să contribue la amortizarea datoriei publice. El puse la licitaţie aren-

darea moșiilor mânăstirești, dar nu ajunse decât să

mărească c'o treime veniturile fără însă vre'un folos
pentru stat. In 1855 făcu alte încercări spre a aduce

tezaurului un sfert din veniturile pe care mănăstirile
ar fi trebuit să le plătească anual dela 1851 încoace.
Evenimentele însă îl împiedecară dea lua măsurile
necesare. In fine, în 1857, în timpul conferinței dela
Paris, în privinţa reorganizării Principatelor, se numi

o comisiune internațională, însărcinată de-a examina
conflictul ivit între guvernele din Moldova şi Muntenia şi clerul grec. Comisiunea aceasta recunoscu
reclamaţiunile românilor ca întemeiate. Totuşi nici
0 rezoiuţiune nu fu luată la conferința dela Paris Și

Domnitorul Cuza

rezolvată.

venind

pe tron găsi chestiunea

EI luă hotârârea

pe C. Negri la Constantinopol

ne-

de-a o rezolva. Trimise
spre a trata cu Poarta

şi cu patriarhul. E1 se convinse că locurile sfinte nu
vor ceda niciodată și că era mai cuminte să se înţeleagă cu guvernul otoman spre a pune
tor acaparări a călugărilor străini cari
fie stat în stat.

capăt acesajunseră să

Prin decretul dela 17J)27 Decembrie 1863 s'a dat
soluțiunea definitivă în această grea chestiune, stipulându-se secularizarea tuturor moșiilor mânăstirilor din:
România și înscrierea la bugetul statului a veniturilor lor. O sumă de 27.000.000 de lei trebuia plătită 1ocurilor sfinte sud formă de ajutorşi cu condiţiunea ca

ele să dea socoteală în fiecare an de venitul acestui.

capital ce trebuia să rămână inalienabil.
Egumenii greci fură expulzați. Mânăstirile, afară.
de câte-va care fură oprite pentru adăpostul călugărilor români, fură transformate în spitale sau închisori și moșiile mânăstirilor măriră proprietatea statului.
15
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Soluțiunea aceasta pe care Domnitorul Bibescu o
propuse chiar în 1844 cabinetului dela Petersburg,
fu în fine aprobată

în 1864 de către

Poartă.

Locurile

sfinte însă protestară şi refuzară cele 27.000.000 cari
li se oferiseră. In 1867, în primul an al domniei lui
Carol I, camerile declarară că procesul mânăstirilor
închinate este considerat ca închis și că cele 27.000.000
vor fi vărsate în tezaurul statului.
Actul măreț pe care-l realizase Domnitorul Cuza
în folosul statului prin secularizarea

averilor

mânăs-

tireşii, era așa de îndrăsneț încât ar fi trebuit să asigure Domnitorului care-l înfăptuise recunoştinţa tuturor partridelor cari pretindeau că luptă pentru

binele

țării. El nu avu ca efect decât să aţâţe ura lor și să
strângă coalițiunea Albilor și Roșilor. Kogălniceanu
care, împreună

cu Domnitorul

Cuza,

dusese

secula-

rizarea la bun

sfârșit,

ţinta

opoziţiei

unite,

deveni

care a întrebuințat toate stratagemele parlamentare
spre a zădărnici proectele de legi propuse de dânsul.
Marele bărbat de stat însă, întărit de încrederea ce
i-o dădea Domnitorul,
a rezistat la toate asalturile date.

„Numai la 13/25 Aprilie coaliția răusește să dea un
vot de blam. Ministerul Kogălniceanu îşi dădu dimisia; Cuza o refuză şi la 15/27 Aprilie prorogă Camera până la 2/14 Mai.
In ziua redeschiderei toți deputaţii erau de faţă. Se
simţea din atmosfera încărcată că se ajunsese la un
moment hotărâtor. De câteva zile se svonea despre
o lovitură de stat, cu toate că mai mulți se îndoiau
s'o creadă posibilă. Coalizaţii însă nădăjduiau că dacă
se vor declara în ultimul moment gata dea vota
proectele pe care refuzaseră până atunci chiar să le
examineze, vor salva situaţia. La deschiderea şedinţei
Kogălniceanu,

mai

enervat ca de

obicei, dădu

citire

22%

mesagiului

care limita lucrările Adunării

la proectul

de lege electorală și la creditele necesare până la 15
August, data alegerilor. După citirea mesagiului, înaintă
proectul de lege relativ la creditele cerute. Deputaţii

hotărâră ca mesagiul să fie examinat de urgenţă,
se retraseră în secțiuni şi după o scurtă suspendare
a şedinţei reintrară în incintă. Vasile Boerescu citi
o lungă moţiune care cuprindea toate acuzaţiunile pe
cari Adunarea le avea de făcut împotriva ministerului

şi Domnitorului. Inainte de toate Boerescu declară că
cabinetul m'a eșit din sânul Adunării, apoi că, pus în minoritate, a fost menţinut la putere în contra obiceiurilor
parlamentare ; că Camera nu fusese disofuază cum. ar fi

trebuit şi că Domnitorul luase parte miniștrilor săi, că
ei aveau față de Adunare o atitudine arogantă şi chiar

insultătoare pentru demnitatea reprezentaţiunei legale a
țării. Moţiunea adăoga că nu era drept de a acuza pe deputaţi că nu au vrut să discute proectul legei rurale, căci
nu li se lăsase timpul pentru aceasta. In ce privește
proectul de reformă electorală, ei se declară gata de

a-l discuta când vor fi în fața unui cabinet constitu-

ţional. In consecință moţiunea încheia că Adunarea va
lucra în secţiuni până când seva pune capăt întrun

mod

constituțional conflictului ivit prin votul de blam

„dat ministerului Kogălniceanu.

Președintele
susținând că

consiliului respinse moţiunea aceasta,
Domnitorul are dreptul să apeleze

la ţară.
EI spunea că a vrut să lase Camerii onoarea de-a
.organiza ţara după cum va voi, afară de vre-un conflict. Fiind că conflictul se ivise, trebuia să se facă
apel la naţiune. Cerea să fie votate creditele cerute
«şi legea electorală, dar interzicea Camerii alte lucrări

sub cuvânt că dacă ea nu poate să lucreze cu mi:nisterul, nici ministerul nu poate să delibereze cu ea.
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După aceste cuvinte se încinse o discuţiune violentă. Adunarea ceru închiderea discuțiunei și punerea la vot a moțţiunei.

Kogălniceanu

se repezi la tri—

bună şi, în mijlocul protestărilor, amenințărilor şi înjurăturilor, citi decretul de disolvare a Camerei pe:
care-l avea gata în portofoliu. După citire depuse:
decretul pe biroul președintelui Și se retrase. În acest

moment

un batalion de infanterie invadă sala și goni.

afară pe deputaţi. Lascar Catargi, care era președinte,
protestă contra acestui atentat împotriva reprezen-

taţiunei naţionale și, rămas cel din urmă, iscăli încă.
câteva hârtii şi plecă.
Lovitura de stat se dăduse. In aceiași zi Domni-torul Cuza

adresă

poporului

o proclamaţie

spre a-i.

aduce la cunoștință evenimentul şi spre a-l explica.
In proclamația aceasta el zicea că interesul. și dem-:
nitatea țării, dorințele și nevoile urgente ale POpo--

rului au fost cu totul sacrificate patimilor culpabile ;.
că EI, alesul ei, după atâta devotament pentru cauza

națională, n'a fost răsplătit decât cu injurii şi calomnii.
Cu toată înțelepciunea câtorva deputaţi, s'a format o
oligarhie facțioasă care l-a împedicat să lucreze pen-

tru binele obştesc şi a redus guvernul

tință, astfel că s'a zădărnicit ultimul
patriotismul Adunării pentru a votă
dă dreptul

muncei

fiecărui

sale,

un

vrut să voteze

român

petic

de

să poseadă,

pământ.

nici legea sa rurală

său la nepu--

său
legi

apel
care

la
ar:

în schimbul

Adunarea

n'a.

care corespundea

nădejdilor legitime a 3.000.000 de țărani şi dorinţei.
proprii a șefului de stat. Din cauza aceasta el a vrut

să facă apel la poporul său să judece, Și chiar în acest

scop prezentase Adunării o nouă lege electorală me--

nită să asigure

țării o reprezentațiune mai conuplectă

și adevărat națională. Insă Adunarea a refuzat să dis-!

cute aceste două

legi de căpetenie,

astfel că se vede:
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nevoit să apeleze la ceetăţenii de ori ce rang și de
-orice clasă.
|
In acelaș timp el adresă un ordin de zi armatei
mulțumindu-i de serviciile aduse pentru a înfrâna
dezordinea și care prin atitudinea sa leală și energică
-a contribuit să dea ţării libertate și să reducă la neputință pe aceia cari căutase să compromită

Și demnitatea țării.

interesele

„Tot în aceiași zi, 2]14 Mai 1864, un decret domnesc declară Adunarea disolvată și convoca poporul

la un plebiscit

în zilele dela

10/22

până la 14/26

„Mai ca să voteze, prin da sau nu, statutul și legea
-electorală.
Statutul, ca complectare a convenţiunei dela 7/19
August 1858, dădea drept domnitorului ca el singur
să aibă iniţiativa legilor pe care le pregătea cu concursul consiliului de stat. El prevedea două adunări,

-0 cameră şi un senat, cea dintâi aleasă și cea de-a
-doua numită de către domnitor și reînoită la fiecare

-doi ani printr'o treime.
In ce privește legea electorală ea stipula sufragiul
universal, ceeace pe vremurile de pe atunci însemna
că alegerea deputaţilor eră în mâna prefecţilor, așa
că nu era posibilă alegerea unui candidat împotriva
guvernului.
Plebiscitul aprobă propunerile lui Cuza cu 682.621
de voturi în contra 1307. După rezultatul acesta

"domnitorul pleacă la Constantinopol și explică Porții
de ce a dat această lovitură de stat. Reuși deasemenea să convingă pe cei mai mulți ambasadori de pe
lângă Poartă. In ziua de 16/28 Iunie el primi aprobarea puterilor întrunite într'o conferință la Constantinopol,

astfel că lovitura de stat

era considerată

ca

un fapt împlinită,
In fine la 14/26 August domnitorul Cuza promulga
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legea rurală
gălniceanu.

contra semnată

de ministrul

său IKo-

lată care sânt, în rezumat, dispozițiunile acestei
legi : “Țăranii supuși la corvoadă sânt împroprietăriți
cu locurile care le cultivau pentru ei; acei care
n'au cele șase hectare cu patru boi sau cele trei și:
jumătate cu doi boi sau cele două jumătate de hectare fără nici un bou. In nici un caz întinderea terenului,

care trebuia să devie

proprietatea

ţăranului,

nu putea să treacă peste două treimi din pământul
pe care era stabilit ; țăranii vor avea libertatea de-a se
muta pe moșiile

statului cele mai

apropiate, în cazu-

rile următoare: 1) dacă locuesc pe o moșie a cărei două
treimi nu ajunge să dea fiecăruia întinderea fixată
de lege; 2) dacă un țăran căsătorit nu posedă întinderea terenului fixat de legile în vigoare. Timp de

30 de ani moștenitorii nu vor avea voe nici să instrăineze nici să ipotechsze proprietăţile fixate prin
suszisa lege, nici prin testament, nici prin donaţie:
între vii, afară numai dacă transferarea s'ar face la

o comună sau la un alt țăran. Corvezile, dijmele,
transporturile gratuite în tavoarea proprietarilor şi toate:
celelalte sarcini și redevențe în natură sau în bani,
sânt definitiv desființate ; corvoada este chiar interzisă.
Convenţiunile între proprietari şi ţărani sânt libere
însă pe un timp limitat; car dacă, prin convențiunile
acestea, ţăranii s'ar angaja cu braţele lor, ele n'ar:
puteă fi făcute decât pe cinci ani.
Spre a se răscumpără

de corvezile

şi da redeven-:

țele desființate prin legea de față, țăranii vor plăti sta-:
tului, în fiecare an, timp de cincisprezece ani, nu mai:

mult, dobânzile și ainortizările următoare : cei cari au.
patru

boi, 56 de lei; cei cari au doi boi, 42 de lei;

cei cari lucrează numai cu braţele lor, 28 de lei. Proprietarii funciari vor primi dela stat pentru terenurile:
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cedate țăranilor

610 lei, cei din

după

clasă:

categoria

cei din

intâia

categoria a doua 460 și pentru cei
de lei.

din categoria a treia 326

Se înființează la București un comitet pentru lichidarea obligaţiunilor comunelor rurale, compus din mi-

nistrul de finanţe, din un membru din consiliul de
stat și din un membru al Curţii de conturi. Pentru a
lichida obligaţiunile rurale, guvernul
nu mai mult de zece

este autorizat să

statului,

însă

hectare la aceiaşi familie.

Pre-

vândă țăranilor terenuri din

domeniile

țul hectarului este fixat la 60 de lei și plata trebuie
făcută în timp de 15 ani. Peste acest termen statul
îşi rezervă dreptul de-a ridica preţul hectarului pentru
viitorii cumpărători.

Tot în acești ani codul civil francez fu tradus și
aplicat în România cu mici modificări.
Se introduse deasemenea un cod penal și un cod
de instrucţie criminală. Codul de comerţ francez, care
fusese aplicat după cum am văzut în Moldova în 1848,
fu introdus și în Muntenia.

Domnitorul Cuza eră

învingător.

El guvernă

cu

Camerile absolut devotate. Adversarii lui învinși în
luptă l-au acuzat că ţintea la o domnie personală a
lui. E1 însă a afirmat în totdeauna că numai nevoit

a făcut lovitura de stat dela 2/14 Mai 1864, din cauză
că partidele îl împiedecau să realizeze orice reformă.
Ar fi poate mai drept să spunem că Cuza, urmărind
un program întreg de reforme, a venit să-l impună
partidelor însă a fost împiedicat să se sprijinească și

pe majoritate și pe minoritate; pe majoritatea compusă din conservatori, din cauză că nu primeau să
meargă așa departe după cum dorea el; pe minoritatea compusă din liberali, din cauză că lar fi târît mai

departe de cât ar fi vrut. În aceste împrejurări fu nevoit să desființeze modul de alegere care tusese sta-
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- bilit prin convenţiune și din cauza aceasta a

recurs

la o lovitură de stat, căci nici majoritatea nici minozitatea n'ar fi primit o alegere care ar fi sdruncinat

influenţa lor. Spre a împăca lucrurile Domnitorul Cuza
prezentă

poporului

legea rurală care arăta intenţiunile

sale pentru binele obștesc.
Prin legea

aceasta a atras asupra lui blestemele po-

liticianilor ; dar pe de altă parte binecuvântările a trei
“milioane de ţărani cari vor păstră în sufletul lor cât
va fi România o veșnică recunoștință Domnitorului
“Cuza.
Fără îndoială legea rurală propusă nu eră fără defecte. Ca dovadă, aplicată în 1865, n'a îmbunătăţit de
cât într'un mod necomplect soarta țăranilor, cu toate

că s'a împărţit la 400.000 de țărani 2.000.000 de hec-

tare; căci, după

câţi-va ani, proprietatea se găsea

îm-

părțită între trei şi patru copii cari nu mai aveau în=

tinderea

de pământ

familiile

Din

1868,

cauza

îndestulătoare pentru a-și întreţine

aceasta

să se tacă o nouă

s'a

împărțire

simţit

nevoia,

de terenuri

în

țăra-

nilor. Chiar de atunci se puteă prevedeă că va fi nevoe, după cum a propus-o P. P. Carp la 1894, să

recurgă

la răscumpărarea proprietăţilor private pentru

a satisface cerințele crescânde ale țăranilor. Mai târziuîn 1914, după ce s'a vorbit foarte mult de proprietățile de mână

moartă,

liberalii au

propus

alegerea

unei Constituante menită să revizuiască constituţia spre

a organiza

o expropiere

parţială a marilor

proprietăți

cu scopul de-a înzestră țăranii cu pământ. Insă chiar
dela

1865

ţăranii împroprietăriți au înstrăinat, în scurt

timp, proprietăţile lor prin ipoteci, vânzări şi moșteniri.
Guvernul dela 1866 fu nevoit să anuleze contractele
făcute de țărani și să înscrie în Constituţie că terenurile lor sânt inalienabile timp de 20 de ani. După
aceasta în 1884, când s'a revizuit Constituţia, s'a sta-
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bilit că terenurile acestea vor fi inalienabile timp de
32 ani dela data promulgărei, adică până la 1916.
Am vorbit până acuma de secularizarea proprietă-

ților mănăstirești

cari au

îmbogăţit Statul și de le-

gea rurală care a împroprietărit

de milion de țărani.

Ne

aproape

o jumătate

acuma

să mențio-

rămâne

năm legea asupra instrucţiunei publice promulgată în
1864, pe care toate partidele din România au criticat-o, astfel că nici un guvern n'a putut s'o aplice
pe deplin, fiecare minister încercând s'o modifice și s'o
transforme, cu toate că era una din cele mai mari
reforme care s'a făcut în Țara Românească. Este pro-

babil că

cârmuitorii nu

și-au dat seama de impor-

tanța acestei legi și de menirea ei pentru propăşirea
culturei, căci aplicarea ei a fost neglijată.
După legea aceasta instrucțiunea publică era gratuită și obligatorie pentru școalele primare şi deasemenea gratuită pentru toate școalele superioare, ast-

fel că cel din urmă ţăran putea, eșind din şcoala
satului, să intre într'un liceu și pe urmă să urmeze
cursurile facultăţii fără ca familia lui să cheltuiască
vre-un ban. Se înţelege că şcoalele s'au umplut ime-

diat. Afară de aceasta s'au înființat

burse,

de către

Stat, pentru elevii săraci şi mai talentaţi ; cărţile s'au

dat gratuit săracilor şi numeroase instituțiuni de
binefacere au imitat exemplul Statului și au plătit
studiile multor tineri în străinătate. Consiliile comunale a multor orașe au urmat această îndrumare aşa
că s'a întâmplat că dela 1870 încoace o mulţime de
tineri din clasa de jos, băeţi de țărani, de meseriași,
de lucrători, de mici negustori şi de funcţionari, au
putut să intre în viața publică înzestrați cu diplome
bine văzute cari le-au înlesnit drumul în barou, în
magistratură, la înalte tuncțiuni militare şi civile şi
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chiar

în parlament şi guvernământ pe lângă fiii ve-

chilor clase

privilegiate.

Acestei legi dela 1864, atât de criticată și deochiată,
i se datorește în fine democratizarea așa de repede
a României, extraordinara propășire a instrucțiunei
publice și insfârşit avântul uimitor pe care l-a luat
țara în toate ramurile de activitate culturală și economică.

XIX

CONSPIRAȚIA ÎMPOTRIVA LUI CUZA. — RĂSCOALA DE.
LA 3/15 AUGUST 1865.—COMPLOTUL DIN ARMATĂ. —
ABDICAREA FORŢATĂ A DOMNITORULUI CUZA.
Oricum Domnitorul Cuza, pe care fostul caimacam:
Vogoride îl poreclea Cuzachz, se găsea într'o situațiune grea. Era, într'adevăr, Domnitorul Principatelor

Unite, însă erau protestările din partea Turciei, Austriei și poate chiar a altor puteri în ce privește modul cum a fost alest). In țară chiar n'avea decât
puţini prieteni și nici aderenţi politici de seamă adevărat credincioși. Ca moldovean trebuia să se arate:
cât mai amabil în Muntenia ca să fie considerat ca
un adevărat român. Pe de altă parte, chiar acei cari
în Moldova îl ridicaseră pe tron, îl priveau capeun:
înlocuitor provizoriu al principelui străin de mult
așteptat. Intr'adevăr, prin lovitura de stat, Domnito-

rul Cuza avu

în

favoarea

lui pe ţărani și

armata.

Impotriva lui, coaliția vechilor partide reprezentate în.
camera disolvată. Era de prevăzut că, în ziua când

armata va trece de partea coaliției,

se va găsi abso-

lut izolat, căci ţăranii, habar n'având de politica gene-

rală, nu vor

sări să-l apere.

lovitura de stat, un grup

rilor

înalte

ale

Câteva

societăţii,

înființaseră

literară șI politică care avea de scop
1) Vezi N, Iorga, vol

zile înainte de-

de tineri, aparținând

II, pag. 314.

să

o

pătu-

societate:

apere

regi-

236

“mul constituțional și pe ascuns să pună stavilă veleităților de despotism. Membrii acestei societeți erau
“G. Gr. Cantacuzino, N. Blaremberg, N. Racoviţa, G.

C. Filipescu, N. Costacopol, Pan. Iatropol, Ap. Măescu, Î. Fălcoianu, Grigore Cantacuzino, Em. Krețulescu, Gr. Lahovary, Ion Sturza,
G. Lahovary,

*G. M. Ghica, Vlad Ghica, G. Economu si R. Ionescu.
In ziua de 2|/14 Mai doi membri ai acestei aso-

ciațiuni,

Gheorghe

Gr.

Cantacuzino,

pe atunci consi-

lier la Curtea de Apel, și N. Blaremberg, advocat
„general la Curtea de Casaţie, îşi dădură demisia ministrului de justiție protestând împotriva actului de

„autoritate al domnitorului.

Colonelul

G. Manu,

Ge-

neralul Principe Ion Gr. Ghica și căpitanul C. Bla'remberg, acesta din urmă aghiotantul lui Cuza, vo-=

tară zu la plebiscit cu riscul de a-și pierde gradul.
Aceste demisiuni şi protestări nu împresionară adânc

-opiniunea publică. Majoritatea românilor era favorabilă Domnitorului Cuza și aproba lovitura îndrăsneaţă
prin care el pusese

capăt,

odată

pentru

totdeauna,

-agitațiunei care paraliza atacerile și care amenința
țara cu ruina. Conservatorii stătură câtva timp la
“0 parte. Câţiva dintre ei, ca generalul Florescuşi N.
Kreţulescu, se asociară chiar cu noul regim.
Numai ași nu se împăcau. Ei, cei dintâi, presim“iră evenimentele dela 1866 și puseră în mișcare toate
mijloacele
lor pentru a discredita cu desăvârșire pe
Domnitorul Cuza în spiritul lui Napoleon al III-lea. Nu
“încetară de a-l ponegri

ca un

una gata să tulbure pacea
„căutară

să

provoace

agent

luropei.

tulburări

al Rusiei, totdea-

In acelaș timp

interne.

Credeau

de

cuviință să atragă atențiunea marilor puteri arătându-le că populaţia este nemulțumită de domnia lui
“Cuza. De altă parte, panslaviştii se mişcau şi ei. Se

vorbea

chiar de candidatura ducelui de Leuchtenberg,
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susținut de Rusia. Era și nevoz să se sgudue opinia.
publică

și să se compromită

guvernul

printr'un act.

de autoritate oarecare, care nu se potrivește cu firea.
românească,
Ocaziunea prielniză se prezintă în luna August.
Kogălniceanu

nu mai era ministru.

Cârma

guvernu-

lui trecuse în mâinile slabe ale lui Niculae Kreţulescu.
și domnitorul

Cuza

se găsea

în acel moment

în vi--

legiatură la Ems. Infiinţarea monopolului tutunului fu.
pretextul, ca și o ordonanță municipală privitoare la.
vânzarea fructelor. In ziua de 3/15 August bande-

se răspândiră

prin oraș.

O detunătură

de armă

în:

Piaţa mare fu semnalul atacului. Primăria care era.
în apropiere fu luată cu asalt. Se auziră din toate:

părțile strigăte de „jos Cuza“. Trupa interveni și se
încinse o luptă între soldați și răsculați care inu ozi. Au fost morţi și răniţi de amândouă părţile. După.
încăerarea aceasta se făcură perchiziţii în toate ma-halale și numeroase arestări. lon Brătianu, Golescu,.
C. A. Rosetti, E. Carada, etc. acuzaţi că ar fi orga-.
nizat această răscoală, tură arestați.
F'remdendlatt din Viena publică, în ziua de 5/17
August nota următoare: „Mișcarea care s'a produs.
în Principate emană dela un plan de revoluție, cu
ramificări foarte întinse, cuprinzând Bosnia, Bulgaria,

Serbia,

unde efectele

sale se vor

resimți, probabil,

în scurt timp“.

Domnitorul

Cuza se grăbi să se

întoarcă în Ro--

mânia și abia sosit amnestiă pe toți acei cari erau.
acuzaţi de-a fi luat parte la această dezordine. Acest.
act de clemenţă fu privit ca o dovadă de slăbiciune.

N'ar fi fost cumva
Sau

se gândea

domnitorul

el, după cum

plictisit de domnie ?
au pretins-o

adversarii

lui, să se folosească de cearta între Austria și Prusia
spre a pune mâna, cu ajutorul Rusiei, pe Bucovina 2
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“S'au se înșela despre popularitatea de care se bucură?
Un lucru e sigur, că energia cu care armata a reprimat răscoala îi dăduse o absolută încredere în lea-

litatea sentimentelor ei.
ascundeau

adevărul

Inconjurat de favoriţii care-i

în interesul

lor,

el nu

și-a dat

seama de situațiunea sa reală și a chiar a disprețuit
sfatutile câtorva prieteni mai bine informați și mai
sinceri. Bazându-se pe recunoştinţa adâncă a țăranilor
pe care-i emancipase,

nu

și-a dat

seama

că țăranul

nu era încă și nu va fi decât mult mai târziu un
element hotărâtor în luptele politice. Lingușit cum
“era de cei ce-l înconjurau n'a întrevăzut că partidele
vechi

intrigau spre a-l discredita

în sferele cu influ-

enţă politică. Nu se vedeă cu ochi buni Librecht, un
belgian ridicat la rangul de aghiotant şi pe urmă numit
director al poștelor

și telegrafurilor,

doctorul

Davila

un francez, pus în fruntea serviciilor medicale și Baligot de Beyne alt francez, făcut secretarul intim și
având singurii toată încredea Domnitorului. De altă
parte opinia publică nu ascunse nemulțumirea ei când
“Cuza, spre marea mirare a tuturor, adoptă pe cei

„doi fii ce-i avuse cu principesa Obrenovici și-i încredință îngrijirei soției sale Elena. Faţă de toate acestea
Clasele mijlocii erau cu totul nepăsătoare. Ce le păsa
lor, din moment

ce ordinea

şi prosperitatea

se res»

“tabilise în țară după crizele din primii ani ai domniei
lui?

Clasele

înalte

însă, din care se recruta

atunci

personalul politic, nu puteau să sufere pe Cuza, ba
-chiar îl urau.
Represiunea dela 3/15 August, brutală şi sângeroasă, impresionă întrun mod foarte viu pe oamenii
politici. Ei se simţiră amenințați și se strânseră la o
altă. Conservatorii uitară păsurile care le aveau îm„potriva liberalilor înaintați și primiră în rândurile lor
pe Ion Brătianu și C. A. Rosetti. Se înființă o so-
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cietate secretă din care făcu parte Ion Ghica, Teodor
Văcărescu, V. Hiotu, Lascar Catargi, C. A. Rosetti,
Ioan Brătianu, N. Blarenberg, Dimitrie Sturza, principele Dimitrie Ghica, Eliade Rădulescu, Fraţii Golescu, P. Carp, Dimitrie Brătianu, Generalul Principe
I. G. Ghica, C. Brăiloiu, P. Mavrogheni, etc. elemente
cu totul nepotrivite, dar în realitate toți oameni de
valoare cari întrun fel oarecare jucaseră un rol până

atunci şi unii meniţi de-a aveao însemnătate politică
și în viitor,
Această asociațiune avea de scop să răstoarne pe
domnitorul

Cuza

și să

aducă

pe

tron un principe

străin din casele domnitoare din Occident. Toţi membrii se legară printr'un jurământ

solemn şi se înființă

un Ziar a revue du Danube. Comitetul de redacţie era
compus din C. Grădișteanu, Emanoil Kreţulescu, Dimitrie Berendei, R. Ionescu și N. Blarenberg. Printre
redactorii mai de seamă a acestei foi săptămânale
figurează I. Strat, Eliade Rădulescu, Grigore Cantacuzino, Vlad. Ghica, A. Cantacuzino, Radu Rosetti,
V. Pogor, P. Carp, Grigore Sturza şi alţii. Comitetul
diriginte al societăţii era compus din Lascar Catargi,
Principele Dimitrie Ghica, C. A. Rosetti, Ion Ghica,

Dimitrie Sturza, Niculae Blarenberg, P. Mavrogheni,
Gheorghe Ghica și lon Cantacuzino.
Pe când C. A. Rosetti lua asupra lui să organizeze
o mișcare spre a răsturna pe Cuza,

Ion Brătianu se

duse în străinătate ca să caute un
înlocuiască pe Cuza. In momentul

principe care să
când a părăsit

Bucureștii se pare că Brătianu și Rosetti se gândeau
la o candidatură care era susținută pe lângă Napo-

leon III de o femee de o mare inteligență, Hortense
Cornu, fina mamei împăratului şi prietenă intimă cu
familia de Hohenzollern-Sigmaringen. Concursul Prusiei era aproape asigurat în favoarea

candidaturei

a-
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ceștia, însă era o mare îndoială în ce privește Austria.
Anglia de partea ei trebuia să fie amestecată. Napoleon
al III însă, care ţineă la protejatul său Cuza, trebuia
convins că Cuza trăda interesele adevărate ale Franței cu Rusia împotriva menţinerei păcii în Orient. lon
Brătianu, sosit la Paris, publică o broșură în care
Cuza

este zugrăvit ca un om

care nu se bucură

de

nici o autoritate; care n'a făcut parte din armată
niciodată într'un mod serios ; care nu datorea gradul
lui cu care se mândrea decât favoarei caimacamului
Vogoride al cărui partizan eră ; care, în loc să se con-

sacre binelui obștesc al țării, eră numaiun
fat și un vanitos. Brătianu îl acuză că a

îngâmurmărit

nimicirea tuturor partidelor semănând vrajba în ele
spre a desconsidera regimul constituţional.
El declară că legea electorală dela 1864 este rea

și califică legea rurală de păpușerie.
Broșura califică pe domnitor de uzurpator,
de orice

simţ

de

datorie

față

de Europa,

lipsit

după

ce

n'a știut să-și îndeplinească datoria față de popor. A
făcut din România o locotenență a guvernului din
Petersburg ; are ca ministru pe N. Kreţulescu, care
s'a căsătorit cu o rusoaică, foarte inteligentă care
este astăzi Egeria curței princiare. Ca ministru de
răsboi are
generalului

pe generalul Florescu, fost aghiotantul
Luders, trimes de către Rusia în 1848

ca să invadeze principatele. Ca sfetnici intimi are
doi ruși, pe principele Moruzzi şi principele Alex.
Cantacuzino.
In ziua de 23/6 Ianuarie 1866 Ze sicle publică
în prima pagină

un articol subt iscălitura lui L. Jour-

dan, care rezumă broșura lui Brătianu şi care încheiă
astfel: „Acuma

cunoaştem

adevărul

pe

deantregul.

Știm prin ce fel de influenţe a fost determinată .0cârmuirea lui Cuza. România nu mai este un stat in-
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dependent, după cum a vrut să-l înființeze congresul
dela Paris. O situațiune ca aceia din România este
plină de pericole. E de datoria puterilor contractante—
Franţa, Anglia, Austria, Prusia, Italia și Turcia—să

avizeze. Dacă ele nu vor îndemnă guvernul dela Petersburg la executarea strictă a tratatului dela 1856,
putem să ne așteptăm la complicațiuni grave“.
Ceeace se cereă Europei o precizează Ion Brătianu

în broşura lui: „Spre a scăpă de această situaţiune,
românii nu cer decât un singur lucru, adică ca împăratul (Napoleon III) să-i lase să caute care ar fi
principele pe care Var vedeă cu ochi buni pe tronul

României“.

Și adaogă : „Nu e de prisos să răspun-

dem unei obiecţiuni care s'a agitat întotdeauna când
a fost vorba să se deă României

un principe

apar-

ținând unei dinastii străine. Cum se va potrivi cu
suzeranitatea Porții ? Desigur, pentru Principate suzeranitatea aceasta nu prezintă aproape nici un neajuns,
căci tributul de plătit este neînsemnat și românii gă-

sesc o largă compensație în scutirile vamale de cari
se bucură comerțul lor cu Turcia. Dar se înţelege
că o atare vasalitate nu e compatibilă cu demnitatea
unui suveran aparţinând unei familii domnitoare.“
Tocmai această obiecțiune a făcut-o Wilhelm I, regele
Prusiei, când s'a propus candidatura vărului său Carol

de Hohenzollern-Sigmaringen la tronul României.
Lucru curios, pe când se făceă la Paris propaganda
aceasta împotriva lui Cuza, acuzându-l ca agent al
„Rusiei în Principate, la Petersburg se căută de a-l înlătură subt cuvânt că eră agentul guvernului francez
la gurile Dunării și se căută și acolo un succesor.
Ostilitatea Rusiei contra lui Cuza nu eră recântă,
căci găsim într'o scrisoare a principelui Wittgenstein,
adresată părinţilor săi din Varșovia, în ziua de 16/28
lulie

1865,

cuvintele

următoare:

«Cuza

este urât,
16
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„despreţuit de toată lumea... Insă nici una din putezile garante nu va îndrăsni să ia iniţiativa împotriva
majestăţii

protejatului

1-lea).

Gorciacoff

Badinguet

sale

spus-o

mi-a

(Napoleon al

sânt şase

deslușit,

“săptămâni, promițându-mi de a mă aclamă din toate
puterile sale, dacă voi fi proclamat».!)

Domnitorul Cuza, care nu puteă să se rezeme decât
“pe Franţa sau Rusia, se găseă înti'o situațiune din
cele mai grele, de când relațiunile dintre aceste două
state se încordaseră.
Pe vremea răscoalei din Polonia trebui să se 0pună trecerei bandelor poloneze pe teritoriul român
şi prin faptul acesta nemulțumise foarte mult cabinetul dela Paris. Spre a reintra în grațiile lui Napoleon al II-lea acordase, prin ministrul său de răsboi,
o concesiune oneroasă pe timp de 12 ani casei Go-

dillot pentru furniturile armatei și se arătă de o amabilitate deosebită faţă de ofițerii misiunei franceze

“însărcinată să reorganizeze

armata,

In ziua de 11/23 Februarie 1866 sosi la Paris o
telegramă anunțând că domnitorul Cuza a abdicat.
Ce se întâmplase la București?

"

Comitetui

central, care se

constituise

turna pe domnitor, se convinsese după

"August

armatei.

spre a răs-

ziua de 3|14

că nu se va putea face nimic fără concursul

Se

începură

lonelii Haralamb,

convorbiri

cu

șefii

ei.

Co-

Dimitrie Kreţulescu, Călinescu, ma-

speranţa
1) Acest principe, Emil de Wittgenstein, avi un moment
, mari
nevestei
partea
din
Posedă,
i.
Românie
_că va deveni domnitorul
vis. Intr'o seriacest
la
se
renunţa
1861
de'a
Insă
ţară.
în
ăţi
propriet

soare dela 28 9 Mai 1881, scrie ducelui Saxa-Weimar, că

se cere dia

i wa cerut şi
ce în ce mai mult în Roirânia un principe german; că
vărul dului un sfat şi a propus ca candidaţi pa principele Hermann,
propus
s'a
i
că
Hessa;
de
Al.
le
eelui de Saxa-Weimar şi pe principe
mari
alianţe
trebue
ă
pentruc
că
primeas
să
poate
şi lui, dar că pu
lă, un
pentru a face din ţara aceasta, prin ordine şi bună orânduia
paradis.
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iorui D. Leca, căpitanul Lipoianu, colonelii Gheorghiu

și 'Berendei, căpitanii Malinescu și Handoca, Al. Cane
diano-Popescu și căpitanul Pilat, ginerele lui C. A,
Rosetti, se puseră la dispoziţia conjuraţilor. După un

aviz,

venit

dela Paris ca să se grăbească lucrurile, se

conveni ca Cuza să fie detronat în ziua când vână-

torii vor fi de gardă la palat. Şefii conspiraţiunei
luară toate precâuţiunile. C. A. Rosetti avu grijă să
“ceâră dela conspiratori să se oblige printr'un angajament să proclame drept candidat la tron pe Contele
'de Flandra. Conjuraţii de pe atunci n'au voit să facă
cunoscută candidatura principelui de Hohenzollern.
De altă parte prevedeau că tronul nu putea fl lăsat
fără domn timp de mai multe zile. Angajamentul
iscălit conținea chiar numele locotenențelor princiare
şi ale membrilor viitorului cabinet. Toţi asociaţii iscăliră afară de Ion Ghica, care, după cum se spune,

sperase, până în ultimul moment, să fie ales domnitor. In fine însă a fost nevoit să dea și el iscălitura lui în ajunul evenimentului hotărâtor. In ziua
de 10J22 Februarie vânătorii luară garda în primire
Ja palat. La ora 7 seara se prezentă un tânăr şi ceru
să vorbească cu domnitorul. Fiindcă insistă, fu intro„dus la Cuza, care era întotdeauna foarte accesibil.
„Măria Ta, zise el domnitorului, în noaptea aceasta

va isbucni o revoluție“. Domnitorul surâse. Auzise
așa de des vorbindu-se de revoluție în cât nu luă în
seamă spusele tânărului. Dealmintrelea răscoala dela
-3]15 August, înăbuşită prin forţă, îl asigura că nu se
va putea face nimic contra lui. El avea toată încre-

derea în armată. Prefectul de poliţie, Alex. Beldiman,
pus în curent de un eventual

complot,

făcu o ins-

pecţie prin tot orașul și se întoarse la 11 seara la
pălat, raportând domnitorului că capitala este foarte
Jiniștită. „De altmintrelea, zise Cuza, la plecarea pre-
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fectului,

nu

mă

tem

de

nimic

fiindcă sânt păzit de vânători“,

în noaptea aceasta.
batalionul lui favorit.

Domnitorul se culcă liniştit. Pe la 4 dimineaţa fu
deșteptat pe neașteptate. Ofiţerul de gardă, Malinescu,
urmat de căpitanii Pilat, Costescu și Lipoianu şi de
câţiva civili pătrunseră în camera sa. Cuza înțelese că
este pierdut, fiind părăsit de armată. Iscăli actul de:

abdicare ce i se prezentă:
„Noi Alexandru loan 1 conform dorinţei

naţiune:

întregi şi angajamentului ce am luat la suirea mea.
pe tron, depun astăzi 11/23 Fevruarie 1866, cârma.

guvernului în mânile unei locotenenți domnești şi a.
unui minister ales de popor“ 1).
Conjuraţii de față îl ajutară să se îmbrace şi-l duseră la o ușă dosnică a palatului care da pe o stradă.
nefrecventată de loc. Acolo fu pus
condusă de un negustor al capitalei

într'o trăsură,.
Mitică Kiriţă,.

prieten cu C. A, Rosetti, și fu condus la C. Ciocârlan
ce fu însărcinat cu păzirea lui până

seara.

Când locuitorii Bucureștiului se sculară dimineaţa,
văzură toate străzile

ocupate

cu armată.

Pe

ziduri.

era lipită o proclamaţie, iscălită de locotenenţa princiară, în modul următor : „General A. Golescu, pentru.
Lascar Catargi absent Dimzzrze Sturza (ad-interim),
Colonel Haralamb“. Noul minister anunța poporului
că s'a înșelat când a făcut alegerea pentru tron şi
că Cuza a încetat de-a fi domn, că locotenenţa princiară va susține regimul constituțional în toată întregimea lui şi că prin alegerea unui principe străin,.
ca domnitor al românilor, toate dorinţele emise de
divanurile ad-hoc se vor îndeplini.
Ministerul cel nou era compus astfel: Preşedintele con-siliului, Ion Ghica; internele, principele Dimitrie Ghica ;

justiția,

Ion

- 1) Vezi Xenopol,

Cantacuzino ; finanţele, P. Mavrogheni ;.
Domnia

lui Cuza-Vodd,

Vol. II, p. 82

245

instrucțiunea publică și cultele, C. A. Rosetti ; lucrările publice, Dimitrie Sturza ;

războiul, Maior Lecca,

“Câteva zile în: urmă Ion Brătianu luă portofoliul finanţelor în locul lui P. Mavrogheni.
„La ora | Senatul și Camera se întruniră sub pre'șidenția Mitropolitului Primat Nifon şi, după propunerea noului guvern, se proclamă principele Filip de

Flandra ca domnitorul României sub numele de Fi-

dip |,
„Afară mulţimea aclama acest nume necunoscut,
pe când un cupeu, cu perdelele lăsate, ducea pe
foștul domnitor detronat departe de capitala lui iubită
și aceasta după șapte ani, când fuse primit cu mare

pompă și ovaţii ca reprezentantul unirei. Se organiză
grabnic un plebiscit care a confirmat votul amânduror

Camerilor.

Cuza părăsi a doua zi teritoriul

României,

luând

drumul exilului pe care-l făcuse odinioară împreună cu
aceia cari îl goneau acum, și și-a sfârșit zilele în

străinătate, la Heidelberg, fără a-și mai revedea nici“odată țara. A avut însă, înainte de a muri, amara
bucurie

de-a

auzi pe aceia,

care l-au

criticat

atât

în timpul domniei lui, slăvindu-i faptele şi mândrin;,
du-se cu numele lui, iar.
i când scriul trecu peste fron=
tieră, în mijlocul drapelelor fălfâind Și soldaţilor adu-

naţi din toate armele, mulțimea compusă

din ţărani

din toate unghiurile țării a salutat respectos rămăși-

țele acestui sol al neamului.
„In fața rămășițelor pământești ale întâiului Domn
al României unite, Mihail Kogălniceanu, sfetnicul său
“cel. .mai devotat, pronunță următorul discurs:
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„Jlustră Doamnă, Prea
Păringi şi Fraţi,

Sfinte

Mitropohi,

Sfinţi

Biserica ne zice : Deşertăciunea deşertăciunilor, totut
Ei uite, îmi permit a zice, cunt că,

acest mare adevăr își are și el excepțiunea sa. Nu
este în lumea aceasta totul deșertăciune, rămâne ceva
statornic ; rămân faptele mari, care sunt neperitoare ;.
da, traților, faptele mari opresc chiar moartea. Se zice

că Cuza Vodă a murit... Dacă renașterea României.
a murit, apoi... a murit și Vodă-Cuza, căci VodăCuza, nu este de cât renașterea României.

“Dar vă rog, credeți oare că vin aci să fac eu istoria acestui Domn? Nu! căci care glas poate să o
facă ? care pagină tipărită poate să fie așa de adevărată și așa de eloquentă ca fala țării însăși ? Fata:
țării este pagina istoriei lui Alexandru loan |.
Alexandru Ioan I nu are trebuință de istoriogrăf..
EI singur şi-a scris istoria sa prin legi, prin actele
cu care a făcut un stat, o societate alta de cât aceia

ce I s'a dat, când L-am proclamat Domnitor.
Sunt patrusprezece ani trecuţi, de când în Adunarea țării,

în capitala

Moldovei,

mi s'a făcut

rata

onoare de a spune, eu cel dintâi, Colonelului Cuza
cuvântul Măria Ta şi tot deodată de a-i spune care
era voința națiunii și cari erau

aspirațiunile nați uaii,

ce 1 se dau Lui spre îndeplinire.
Cei bătrâni aduceți-vă aminte,

sultaţi

cerut

paginile

„Monitorului“

de la Dânsul.

cei mai

tineri

şi veţi vedea ce

con-

sa

Veţi vedea că în cei 7 ani: de

ilustră și eternă memorie, odă Cuza nu numai că
a fost om onest, dar și-a ținut totdeauna cuvântul
Său. Pe lângă aceasta, în fiecare an, în fiecere lună.
a Domniei

Sale, înzestră ţara cu câte o lege, în fie-

care zi sporeă numărul cetățenilor şi puterea noastră.
Ce voia națiunea atunci ? Națiunea voia legi nouă și

ap

este deșertăciune.
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oameni noi. Cuza a fost omul nou și a făcut
noui, căci lumea dela 1863 este alta.

legi

Astăzi Statul român nu mai este provincia vasală
a Moldovei sau a Valahiei. Iată cea făcut Alexandru
Ioan I. Ce i se zicea atunci? Tu, Măria Ta, ca Domn,

fii bun, fii blând, mai ales pentru aceia pentru cari
toți Domnii trecuți au fost nepăsători sau răi. Ei bine,
vă fac o întrebare: Luaţi istoria României de dincoace și de dincolo de Milcov, căutaţi paginile ei, și se
va găsi

oare vreun

Domn

cu Vodă Cuza ? Nu!

care să se poată compara

Nu pcate fi

comparaţie între

faptele foştilor Domni și ale lui Cuza făcute ca om,
ca cetățean şi ca ostaş.

I s'a mai zis lui Cuza că națiunea doreşte ca prin
dreptatea Europei, prin dezvoltarea instituţiunilor noastre, prin sentimente cu totul patriotice, să mai putem
ajunge la acele timpuri glorioase ale naţiunei noastre,
când Alexandru cel Bun zicea imperatorului din Bi-

zanţ că fara noastră nu are alt ocrotilor de cât pe
Dumnezeu şi sabia sa.

Ei bine fraţilor, când România a ţinut un mai mare
limbagiu în Europa,

de cât acel ţinut de

Alexandru

loan 1?... Alexandru loan I ţinea cheia Orientulul și.
nimic nu se făcea în Orient, nu numai, fără ştirea,
dar fără voia Lui. EI era gata a-și sacrifica tronul,
persoana

sa, numai

să-şi apere țara de orice pericol,

pentru că EI era conștiincios Naţiunei Române.
Șeapte ani ne-am odihnit, şeapte ani n'a fost umiliaţiune... dar a căzut silnic și România şi-a întrerupt
cariera sa... A! iertați-mă. Aici, în faţa unui mormânt deschis, în faţa acestei figuri care va rămâne.
pururea glorioasă, nu ne este permis să facem polemică, dar suntem datori să spunem că nu greșelele
Lui l-au răsturnat, ci faptele cele mari.
Odată

cu exilul a expirat emanciparea

poporului
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român, odată cu exilul vechile societăţi retrograde
şi:
demagogice s'au aflat ; și când o zic aceasta, fraţilor,

ca să vedeți dacă este așa, uitaţi-vă la cei 7 ani de
exil care au trecut. Apoi care Domn a fost mai demn.
în exilul său, care Domn a apărat țara sa mai mult,
pe acea țară care permisese de a i se închide porţile?
„Țara va mărturisi și chiar mărturisește; mărturisesc mulţi din acei cari L-au răsturnat, că mai demn
nu s'a.purtat alt Domn; pentrucă să nu ne înșelăm
fraţilor, Domnul Cuza Alexandru loan I, oricând voia,
putea să fie Domnitor.

- Alexandru loan ÎI nu
Alexandru Lăpușneanu,
o vrea, Cuza nu a voit,
a vrut pacea acestei țări,
de numele

avea trebuință să
că dacă țara nu-L
deși țara L-a voit,
pentrucă a voit să

zică, ca
vrea, el
pentrucă
fie demn

ce-L, poartă.

"Și acum, fraţilor!
vinte, noi care suntem

După ce v'am spus aceste cuaci,

unii mai

bătrâni

de

cât

Dânsul, unii luptători sub EI, mulți adoratori ai Lui,
„alții amploiaţi ai Săi, alţii cari s'au felosit de legile
Lui, putem zice numai Dumezeu să-l erte? Dar de
aceasta nu are trebuinţă ! Căci șeapte ani binecuvântat
din partea a trei milioane de locuitori, pe care i-a
făcut cetăţeni, nu este oare de ajuns?
Noi avem trebuință să ne rugăm pentru iertarea
altora. De aceia noi, care am avut onoarea de a-i fi

miniștri și funcţionari, ne întrebăm: Nu avem nimic
de făcut? La 1859 Românii au dat dreptul lui Cuza
să facă totul, și de. aceia se zicea că unul lucrează
pentru toţi, era conștiința naţională. Acel unul nu mai
este astăzi, azi toți dar trebue să lucrăm în spiritul
Lui ; să fim oameni ai țării noastre, să ridicăm sus
stindardul ei în afară, și întru principiul acela fără
de care nu poate să fie un stat, prin instrucţiune,
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prin administraţie bună, fiecare prin exercițiul paşnic
al drepturilor ce fiecare datorim lui Vodă Cuza.
Hustră Doamnă, sfântă mamă
a Românilor, nu
plânge, căci Alexandra Ion I nu a murit; Alexandru
Ton | nu poate să moară. Nu lacrimele acelora cari

sunt aci vor puteă dovedi aceasta,

ci

lacrimile

tu-

“tăror ; lacrimile unui popor întreg, lacrimi ce se varsă

de ori unde se vorbește românește, dela Carpaţi ta
Marea Neagră și dela Tisa până la Nistru; nu este
“hotar politie pentru tristețea ce se poartă de soția lui

„Alexandru 1... Și acum după ce biserica a zis veșnica
pomenire

în spiritul lui Alexandru

1, veşnica lui

mintire în spiritele nuastre,nu se va șterge
-mele' noastre

aceasta

și ale fiilor noștri, și cât

o istorie,

cea mai

frumoasă

a-

din ini-

va avea țara

pagină ce va

„avea Va fi aceia a lui Alexandru loan I“.
Pe marmora ce acopere mormântul lui Cuza-Vodă,
“în biserica dela Ruginoasa, sânt săpate următoarele

versuri ale

bardului

nostru

național,

Vasile

-sandri:
Văzutu-Te am în pace suind scara măririi,
"Sin pace luând calea augustă — a nemuririi,
O, scump

amic,

Domn

mare,

O!

nume

cu splendoare,

Sădit pe miriade de libere ogoare!
O clipă apărut-ai în plaiul veșniciei,
Şi veşnice mari fapte lăsat-ai României,
"Nălţând din părăsire antica-i demnitate,
Prin magica unire şi sacra libertate,
Ca norul plin de mană
O ploae

roditoare

ce trece și revarsă

pe brazda

carei

arsă,

Şi apoi stând de-o parte în urma lui priveşte,
Cum brazda se deschide şi câmpul îniloreşte,
Aşa
Să
Tu,
Din

şi Tu din Ceruri ai dulcea mângâiere,
vezi a trece toate, frumoasă Re'nviere,
ce-ai stârpit—cu sceptrul, unelta de robire,
suflete şi câmpuri, sămânţa de şerbire,

Acum

Te odihnește gustând eterna pace,

In taina măestoasă a morţei care tace!
Lăsând o lume 'ntreagă la Tine să gândească,

Ş'a Ta legendă Cuza! — cu fală s'o rostească...»

Alec-
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Sunt

nume

destinate,

ca numele

Tău

mare,

Să stee neclintite pe-a timpului hotare,
Și veşnic să răspândă o falnică lumină,
Pe secoli ce'n umbră, trecând, ţi se închină! —

Oricum partea aceasta a istoriei este acoperită de:
un mister în a cărui umbră lumina n'a putut să pătrunză până acuma. Corespondența lui Cuza care a.
fost ridicată în noaptea dela 11/23 Februarie și care
se găsea în mâinile lui Dimitrie Sturza, n'a fost publicată până acuma. Dacă se va publica vreodată ae
va da poate cheia multor fapte care până acuma nu.
sunt lămurite.
|
Contele de Flandra refuză imediat tronul ce i seoferise. In acelaş timp Poarta protestă împotriva detronărei lui Cuza și invită pe reprezentanţii puterilor:
garante să se întrunească într'o conferință ; cerea chiar
să se facă două adunări, una la Iași și una la București, și fiecare s'aleagă un domnitor ca înainte.de

1859.

De altă parte jurnalul

Ze Journal de Sant

Peterstourg. protesta împotriva unui principe străin în

România şi împotriva revoluțiunei ce se ivise la București. Alegerea contelui de Flandra cauzase o mare
nemulțumire în cercurile politice din Rusia care e
considerau

ca o uneltire a Angliei.

In ziua de 12/24 Martie guvernul român iuă
pentru prima oară cunoștință de candidatura principelui Carol de Hohenzoliern printr'o telegramă adresată de agentul României la Paris, [. Bălăceanu şi
confirmată în ziua de 14/26 de către Ion Brătianu,

care se găsea și el la Paris.
de C. A.

Rosetti, care singur

Secretul

fusese păstrat

știa de această

candi-

datură, fiind pus în curent cu demersurile făcute de
către doamna Cornu. În ziua de 20| 1 Martie Ion
Brătianu anunța dela Berlin că principele Carol primește

coroana.
3.

251.

În aceiași zi conferința care se întrunise

la Paris:

luă hotărârea următoare: „Guvernul provizoriu din
Bucureşti provocând printr'un plebiscit recent numi-

rea unui priacipe străin, a călcat
7/19

August

1858

care

prin

convenţiunea

articolul

12

dela.

conferă,

Adunării dreptul alegerei Domnitorului.
|
Conferința hotărăște, referindu-se la deciziunea de:
la 23/4 lulie, că va fi lăsat Adunării ce se va în-.
truni, să rezolve chestiunea menținerei unirei.
Dacă majoritatea, fie a deputaţilor din Moldova,
fie a deputaţilor din Muntenia, va cere să voteze separat, o vor puteă faceși unii şi alţii.
In cazul când majoritatea, fie în Moldova, fie în
Muntenia, s'ar pronunţă împotriva unirei, acest vot
ar aveă ca consecință despărțirea Principatelor. Odată
această chestiune lămurită, Adunarea va procedă la
alegerea domnitorului, care, după articolul 13 at

Convențiunei, nu poate să fie decât pământean.
Consulii sânt însărcinaţi de a vegheă, de acord
comun, ca emisiunea voturilor să fie liberă și să
semnaleze imediat conferinței orice atingere a acestei
dispoziţiuni“,
Cu toate protestările acestea,
nu se va luă nici o măsură în
piedecă alegerea unui principe
poporului. Europa se va mărgini
mai cu seamă că o parte din
acord să favorizeze alegerea

eră de prevăzut că
România spre a îmdupă dorința și placul
la protestări platonice,
marile puteri erau de
unui principe străin.

Alesul lui Napoleon al II-lea, principele Carol de
Hohenzollern, în urma relaţiunilor ce existau între:
Berlin și Petersburg, trebuiă însfârșitsă obţie şi aprobarea Rusiei, cu toate că acesteia i-ar fi convenit. mai
bine să fie

un

principe

aliat

de

mai

aproape

|
familia Ţarului.
lasă unirea eră așa de bine înjehebată,

încât

cu:

n'a.
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“putut nimica

s'o distrugă.

Realizată

de către Cuza,

după voința poporului român care a aclamat-o, ea a
fost consolidată pe urmă prin domnia glorioasă a
:princepelui

Carol

de Hohenzollern

care,

sub

numele

„devenit istoric de Carol I,a răușit să creeze, cu aju-

torul a două generaţii de

bărbați de

stat

distinși,

România Modernă, care joacă un rol așa de minunat
“și de respectat astăzi în Orientul Europei. 1)

1) Epoca din 1848 —1866

este, în cea mai mare parte, rezumată sau

“tradusă după eartea lui Fred, Dam& „La Roumanie contemporaine“,cu
date luate din lucrările d-lor Xenopol şi N. Iorga, |

CONCLUZIE
PRIVIRE RETROSPECTIVĂ ASUPRA EVOLUȚIUNEI PAR-TIDELOR DELA INJGHEBAREA LOR PÂNĂ LA CONSTITUANTA DELA 1866

Termenii de conservatori şi de liberali nu sânt tocmai vechi în istoria românească. Denumirea de con-servatori apare pentru prima oară, după cum am. văzut, într'o scrisoare a lui Mihail Sturza către un agent rus, la 1 Februarie 1823, dar atunci eră mai
mult vorba de-a caracteriza principii reacționare, decât de a desemna un adevărat grup politic. Mult mai
târziu, în 1858, Teodor Balș, într'o scrisoare către:

Aali-Pașa,

vorbește despre partidul nostru conserva-

tor. Este caracteristic dealmintrelea că ziarele opoziționiste nu întrebuințează decât foarte rar numele pe:

care - conservatorii şi-l dădură ei înșiși; termenii pe
care îi întrebuințează mai mult aceste ziare sânt: ze-.
frograzi, aristrocraţi, veacftonari, oamenii

Tribuna dela Iaşi este cel dintâi

organ

trecutului...

liberal care:

desemnează pe partidul advers subt numele de cezzservatori. În toată perioada aceasta însă diplomaţii și:

organele străine numesc pe conservatori cu adevăratul lor nume de conservatori, Pe de altă parte conservatorii înșiși, târâți în mişcarea de propăşire a idei-.
„lor venite din Franţa, s'au văzut nevoiţi să adaugela un jurnal al lor adjectivul de progresist, numindu4

Conservator progreşist făcând astfel o concesie

tim-:
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-purilor noi și apelând
publică.
Partidul era

prin

ziaristică

ia acest nume

mult

la

opiniunea

mai târziu, cu

“toate că ideile de libertate și de egalitate frământase
spiritele mult mai înainte. Adversarii lor îi porecleau
“de czocoi, de Bonzuriști, de carbonari, de novatori. Re-

voluţia dela 1848 pune în circulaţie cuvintele de liDertate și de liberal. Vasile Boerescu de pildă vor“beşte despre instituții liberale. Sfeaza Dunărz vorbeşte
de o majoritate fie Jiferată fie reacționară. „Numele însă
de Partid lderal nu-l întâlnim nicăeri înainte de
1866, căci până atunci liberalii se numesc pe ei îniși democrați, partid democratic, partidul patrioților
sau fardul național. Cea întâi dată, zice d-nul Xenopol, când am întâlnit termenul de /deralz în qesbaterile parlamentare, este în ședința dela 21 Martie
1862 când deputatul Cernătescu spune: „cealaltă
parte de ţară este compusă din /zera/z şi conservatori“. Ziarele începură întradevăr mai înainte a se
folosi de acest termen. Costaforu scrie în Ordinea,
Ziar conservator din Bucureşti, încă la 1860, despre

acei ce subt

nume

de /iferali și de conservatori se

sfâșie în lupte 1).
Ceia ce este mai însemnat de cât chestiunea întrebuințării denumirilor de liberali şi de conservatori
este seria mișcărilor și faptelor cari se referă la aceste
denumiri. Am văzut înființându-se o mișcare naţională împotriva apăsătorilor străini și paralel cu aceasta, dela începutul secolului XIX, o mișcare internă spre a lărgi drepturile poporului și spre a îm-

bunătăţi soarta țăranilor.
Influenţa ideilor franceze pătrunde chiar în min“tea câtor-va boeri mari ca Vasile Malinescu în Mole
dova şi Const. Radovici în Muntenia.
1) Rezumat după D. Xenopol p. 548 - 549,
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Consecințele politice mai însemnate ale acestui cuzent din apus se manifestară mai întâi în Moldova, deocamdată în sânul boerimei mici care începuse lupta

cu marii boeri in jurul vestitei Constituţii din 1822
Aa domnitorului Ion Sandu Sturza. Alături cu mișca=
rea aceasta,

cu tendința

de-a

lărgi

reprezentaţiunea

„naţională, se ivește şi chestiunea soartei muncitorilor
„ce pământ. Pe când boerii cei mici amenințau pe cei
mari cu grozăviile .revoluţiei franțuzești, țăranii amenințau dejă dela 1805 de a nu se supune boerescului. Această mișcare ţarănească se închee prin revoduţia lui Tudor Vladimirescu,

zut, luase

la început

un

care, după cum am vă»

caracter

social

îndreptat

contra marilor boeri, și care pe urmă fu schimbată
“într'o- mișcare Împotriva apăsătoriior străini spre a

restabili domnitori indigeni.
Chestiunile agrare avură de pe atunci ca consecință
despărțirea partidului naţional în două tabere cunos-cute mai târziu subt numele de conservazorz și de
:zderah.
Partidul conservator din Moldova, dela 1821 încoace,
cere un guvern aristocratic compus dintr'un număr

de boieri cu un baş-boer în frunte; iar acel din Muntenia merse așa departe în supunerea sa către ruși
că ceru contopirea desăvârșită a țării în împărăția ru-

sească. Când veni la domnie

Ion

Sandu

Sturza

în

„Moldova, el îşi întemeie puterea pe partidul novatorilor care voiă să rupă din privilegiile boerilor mari.

"Aceşti din urmă, care trăiau în exil, căutară și ei la
ruși apărarea împotriva pericolului de care erau ameninţaţi. Principalul pentru ei era să împiedice eman-

ciparea țăranilor și împărţirea ocârmuirei cu micii boeri
noi veniţi. Este de notat că recurgerea aceasta la străi-

nătate, boerimea Țărilor Române o făcea numai când
interesele ei, privilegiile ei sociale Şi politice erau
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atinse. De altfel au știut şi ei să protesteze în mai
multe rânduri în contra înjosirei țării față de străiinătate. Astfel îi vedem, în timpul Regulamentului.
Organic, protestând tot aşa ca și progresiștii contra
acestui amestec al rușilor în organizarea internă a.
ţării. Dar tot aceiași boeri se arată mai târziu
foarte mulţumiţi când se văd menajaţi de ruși cari,.
spre a-i avea cu ei, nu s'au atins de privilegiile lor..

Ba chiar Kisseleft se vede nevoit a luptă contra boerilor spre a obține câte o concesie în favoarea populaţiunei rurale.
Se produce însă,
mişcare

prin

care

sub domnia
liberalii

lui Alex.

și conservatorii

Ghica,

G

reîntregesc

Este vorba de opoziţiunea

din nou partidul naţional.

contra introducerii articolului fraudulos
mentul Organic. Intre boerii mari cari
ca un bun patriot, figurează și Emanoil
mai protivnic emancipărei țăranilor și prin

în Regula-au protestat,
Băleanu, cel!
urmare un

conservator înfocat. Aceiași unanimitate,

fără deose-

bire de idei, o găsim

cu

prilejul

concesiei

minelor

companiei rusești 'Trandafiroff, când toţi s'au ridicat
spre a apăra proprietatea moșiilor ce o credeau amenințată.
Deasemenea în ce privește mișcarea culturală şi
cultivarea românismului şi limbei naţionale, vedem
reacționari atât în Moldova cât și în Muntenia—de
pildă Mihail Sturza—favorizând propășirea cugetării
şi literaturii românești. Și numai când au văzut că
şcoalele, pe lângă cultivarea românismului, sânt și f0car de idei revoluţionare, s'au impotrivit și, subt îndemnul

Rusiei, le-au închis.

Insă chestiunea arzătoare, asupra căreia divergențe:
de idei împărțeau oamenii politici în două grupe deo-sebite,

eră chestiunea agrară.

Elementele

pentru împământenirea ţăranilor,

liberale

erau.

pe când elementele
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conservatoare se opuneau din răsputeri la orice reformă agrară. Dar conservatorii trebuiră, vrând ne

vrând, să renunţe la privilegiile lor politice când tratatul dela Paris (1856) și mai târziu convenția dela
Paris (1858), impuseră Ţărilor Românești regimul
constituțional și principiile vieţei moderne. Altmintrelea
convenţiunea

dela Paris menţineă

privilegiile politice,

asigurând prin legea electorală clasei boerești condu-

cerea țărilor Românești.
In tot
luptat cu
mai cu
fu vorba

timpul domniei lui, Cuza-Vodă a avut de
oligarhia boerească. Boerii se împotriveau
seamă la impunerea și plata dărilor. Când
să se voteze o !ege definitivă de impozite,

conservatorii s'au silit să reducă procentul la cât mai
puţin. Mai cu seamă nu voiau nici să audă de îmbunătățirea soartei țăranilor ; ea nu se putea înfăptui
decât cu sacrificii din partea lor. Domnitorul Cuza, care
ținea

foarte

mult

la

regularea

chestiunei

a

agrare,

avut mult de luptat cu boerimea care ţinea morțiş
să nu piardă nici unul din privilegiile ei, EL veni
hotărât să aplice pe de-a'ntregul toate reformele formulate de convenţiunea dela Paris, (Egalizarea drepturilor şi îmbunătăţirea soartei muncitorilor plugari).
Avea să lucreze în două direcţii: acea naţională, spre

a libera ţara cu totul de influenţa străină (şi aceasta
"convenea partidului conservator), și acea liberală, legea
ruralăși legea electorală, carenu era pe placul lor.

De aceia vedem cum conservatorii aduc mulţumiri
Domnitorului pentru înfăptuirea Unirei şi pentru secularizare. Dar îndată ce se punea la ordinea zilei
chestiunea țărănească sau introducerea egalităţii politice, conservatorii se împotriveau. Această opoziţie
a conservatorilor contra Domnitorului Cuza se ma-

nifestă în mai multe ocaziuni. Kogălniceanu, în primul

său minister, dela 1 Iunie 1860 până la 17 Ianuarie

17
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1861,

oprise bătaia țăranilor;

aceasta le era de ajuns

conservatorilor ca să ceară darea lui în judecată, mai
cu

seamă

că era momentul

ca legea rurală

să vină

din sânul comisiunei centrale în desbaterea Adunării.
După realizarea unirei și deschiderea Adunarii comune în București, legea rurală venită din comisia
centrală fu votată contra convingerilor Domnitorului,
fiindcă era întemeiată pe o înțelegere mutuală între
muncitor și proprietar. Cuza refuză să sancţioneze,

ceiace aduse isbucnirea unei lupte aprige
nitor şi partidul conservator. În această
servatorii răușesc să atragă de partea lor
rali nemulțumiți și ei din alte motive cu
Cuza-Vodă.
Insă domnitorul nu se lasă și prezintă
rurală.

Kogălniceanu

este

din nou

expus

între domluptă conși pe libepurtarea lui
o nouă lege
la un

vot

de blam și în 2 Mai 1864 Adunarea refuză a desbate şi legea electorală. Domnitorul cu ministrul său
se hotărăsc să calce Constituţia, printr'o lovitură de
stat decretând legea rurală în puterea statului, ceiace
a avut, ca urmare din partea coaliției, răsturnarea

Domnitorului prin complotul cunoscut.
- Subt guvernul Locotenenţei domnești iarăși se con-

topesc cele două partide unindu-se pe ideia de-a introduce dinastia străină după primejdia externă cau-

zată prin detronarea lui Cuza. Locotenenţa fu nevoită,

tocmai din cauza introducerei dinastiei străine, a evită
orice tulburări interne. Iată de ce a respectat statutul

lui Cuza şi a menținut legea electorală făcută prin
lovitura de stat, care însă a avut marele folos de-a
democratiza viaţa politică a României, desfiiinţând

privilegiile politice ale aristocrației.

Astfel s'a pregătit

terenul pentru votarea constituţiei dela 1866 care este
una

din cele

mai liberale din Europa,

cu toate că a

fost alcătuită și votată de către o Adunare în majo=
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Titatea ei conservatoare. In ce privește desvoltarea partidului liberal este greu la început de-a-l despărți de
partidul naţional, cu toate că primele îndrumări spre
ideile liberale și egalitare apar deja pela 1805 cu Vasile
Malinescu, care propune împroprietărirea ţăranilor, o

chestiune ce dă naștere la o
în sânul partidului național.

minoritate

progresistă

Tot chestiunea agrară a fost punctul de plecare al
răscoalelor conduse de Tudor Vladimirescu, cu toate
că s'au schimbat în urmă, subt imboldul boerilor,
într'o mișcare naţionaiă împotriva asupritorilor străini.
De altă parte chiar prin boerime pătrunseseră idei
egalitare, așa că unii boeri mici cereau să fie egalizați

politicește cu boerii cei mari. Astfel vedem lupta între
ei subt Domnitorul Ion Sandu Sturza, după stingerea
Tevoluţiei grecești, și novatorii de pe atunci erau susţinuţi chiar de domnitor.
In Muntenia

mișcarea

egalitară nu s'a răspândit de

cât pe o cale mai individuală, prin trimeterea în străinătate de bursieri cari s'au făcut pe urmă

duitorii

ideilor de libertate,

egalitate

propovă-

și fraternitate.

Dacă în Muntenia tendinţele acestea nu se întrupează
întrun partid politic ca în Moldova, totuşi Doinnitorul Bibescu realiză până la ua punct oarecare re-

formele cerute lui Sturza prin Constituţia dela 1822.
Lui Bibescu i se datorește măsura ca boerii, cari locuiau în capitală, să nu mai aibă dreptul să fie aleși
deputaţi în ţinuturi, dând astfel celor mici putinţa de

a-și pune candidaturile lor acolo. Deasemenea emanciparea ţiganilor statului și a mănăstirilor constitue o
altă măsură

de egalizare pornită tot de Ia el.

Mișcarea aceasta liberală continuă mai târziu chiar
subt un Domnitor reacționar ca Mihail Sturza, în
Moldova, după cum

ne-o dovedeşte

conspirația

sului Leonte Radu ; dar el merge mai departe

comi-

în ce-

|
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rerile lui, decât predecesorii săi dela 1822, mai cu
seamă când reclamă primirea în tribunale și în funcțiunile! țării şi pentru oameni luaţi dintre răzeși și dintre
țărani, cea dintâi

propunere

democratică

spre a in-

troduce elementele de jos, dar meritoase prin cultur
a
lor, în conducerea țării.
O lovitură mai puternică este dată clasei privil
egiate şi deci partidului conservator de către
Mihail

Kogălniceanu

care, cu toate că eră

favoritul Domni-

torului, nu se sfiă de a propagă și a susține

tare ideile tocmai
său.

contrarii acelora

ale

sus și

protectorului

Revoluția dela 1848 din Muntenia pune iară
la
ordinea zilei îmbunătățirea clasei țăranilor şi,
printr'o

măsură

radicală, împroprietărirea,

idee care

apăruse

dejă izolată în amândouă țările. Ea este susțin
ută.
nu numai de boerii mici precum trații Brăti
anu,
Magheru, Ipătescu, Pleșoianu și de oamenii
culți eșiți
din popor ca Tell, Eliade Rădulescu și alții
— ci şi
de marii boeri liberali ca Goleştii, Grădiștenii,
Câmpinenii, Krețuleștii și Filipeştii. Atunci, spre
a discuta
chestiunea proprietății care s'a ivit din antag
onismul
neîmpăcat dintre țărani și boeri, s'a constituit
o comisie spre a-o studia cu scopul de-a împăcă
conservatorii recalcitranți cu ideea liberală a împroprietăr
irii.
Revoluţia din 1848 fiind însă sdrobită, ideile
liberale fură pentru moment înăbușite, dar
reapărură
mai târziu mai ales între românii cari erau
în străinătate. Tratatul și Convenţia dela Paris din
1856 și

1858 au pus ca bază la reorganizarea
vieţei poporului român tocmai aceste idei liberale
pe care partidul liberal a putut, cu protecțiunea
puterilor, să le

introducă în Țările Românești, astfel că a putut
să
prefacă organizaţiunea socială şi politică
tocmai după
programul ce-l apărase în 1848: anume
un guvern
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constituțional cu desființarea

tuturor

privilegiilor de

clase şi îmbunătățirea stărei populaţiunei rurale. Dacă
partidul conservator triumfase împotriva revoluției

dela 1848, totuși după răsboiul Crimeei, care schimbase cu totul situaţiunea, isbânda cea definitivă aparţine partidului liberal.
Această victorie se mărește în timpul domniei lui
Alexandru Cuza, bărbat, după cum zice d-nul Xenopol, cu vederi liberale, care era menit să prezideze
el „om

nou“

ia aplicarea

„ideilor

noi“.

Totuşi

pu-

țin timp după întronarea lui liberalii înaintați, văzând
că domnitorul nu era tocmai reprezentantul partidului liberal constituit și organizat în 1848,s'au opus
de mai multe ori legilor și propunerilor guvernului
său, astfel că s'a produs o ruptură între partidul li-

beral și domnitorul, deși acesta eră adevăratul reprezentant al ideilor liberale. Ori cum Cuza a răușit să
înfăptuiască unirea și secularizarea. Putem zice că pe
cea dintâi un principe străin ar fi putut s'o realizeze,
dar pe cealaltă numai un principe indigen și ortodox. De altă parte este adevărat că a vrut să conducă destinele României mai mult după cugetul lui
de cât după teoriile liberale pe atunci la ordinea zilei,

după cum 0 dovedește

chiar

următoarea

lui decla-

rațiune în Adunarea din Muntenia dela 1860: „Voi
rămânea tare în linia mea de conduită care constă
în a opri pe aceia care ar voi să prăvălească ţara
într'o cale hazardoasă, și să fac să meargă înainte

pe acei care ar voi să împedice cursul progresului,
ţinând ţara în vechea stare sau cugetând mereu a o
tace să meargă înapoi“ 1). Declarațiunea aceasta ne
arată un suveran care e pentru progres, dar care

caută să înainteze cu pași siguri, fără a compromite
situațiunea dobândităa ţării prin măsuri pripite și ne-

chibzuite.
1) Vezi Xenopol, Ibidem, p. 408.

|
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„Cei moderați din minister au fost foarte des nevoiţi să protesteze împotriva câtorva interpelări a liberalilor înaintați, C. A. Rosetti și Ion Brătianu.
Acesta din urmă susținea într'o ședință din luna Mai
1869 că „znfernunfiul Austriei, vizirul şi ceilalți
ambasadori nu au nici o autoritate în notele lor şi că
Bentru onoarea noastră nici nu ar trebui cetite. Profestez de a se luă notele turceşti ca acte într'o cauză

ce înfierează drepturile române“. 1)
Cu toate că protestarea aceasta era poate îndreptățită din punctul de vedere al onoarei naționale, totuşi eră înoportună, astfel că ministrul Vasile Boerescu

a fost nevoit, pentru a salva situația față de puterile
străine și mai cu seamă față de Poartă, să explice că
nu numai guvernul nu poate să le ia asupra-și, dar

și protestează în contra lor.
In tot timpul domniei lui Cuza Vodă trebue să
constatăm o deosebire de păreri între ideile liberale
mai moderate, reprezentate de domnitor, şi acele mai îndrăsneţe ale partidului liberal înaintat. Acesta din urmă.
era mai mult îndrumătorul libertăților politice și naționale (libertatea presei, dreptul de întruniri, neatârnarea ţării), pe când

cei moderați împreună

nitorul se preocupau
Şi agrare.

mai mult de
|

Și tocmai

pe tema

chestiuni

cu dom-

sociale

aceasta s'a accentuat disidenţa.

între domnitor şi liberali, astfel că aceștia din urmă
sau unit cu conservatorii spre a scăpa de domnitor
care nu reprezenta,

după părerea lor, înfăptuirea com-.

plectă a idealului liberalilor dela 1848. Așa se explică
că Și liberalii au ajutat la răsturnarea lui Cuza, cu
toate că Constituţia din 1866, care s'a făcut pe urmă,
este tocmai conformă, în priincipiile ei, cu idealul politic al partidului liberal.
1) Vezi Xenopol,

Ibidem,

409-—410.

.
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După ce se înfăptui unirea sub un domnitor băștinaș, chestiunea aducerii unui Domnitor străin strânse

iarăşi cele două partide laolaltă : pe boerii conservatori
pentru că totdeauna

se certaseră între ei pentru tron,

căci ajunseseră la deviza „dece el și nu eu“, și pe liberali pentru că erau sătui de aceste lupte zadarnice

şi cari

împărtășeau formula

zicea

„dacă nu eu, nicitu“.

Intradevăr

lui

Kogălniceanu

care

Unirea Principatelor și înființarea nou:

lui regat sub domnia lui Carol I a necesitat concentrarea tuturor puterilor legislative şi administrative
într'o singură capitală, București, care din cauza a-

ceasta a luat un avânt însemnat, pe când a doua capitală, Iașii, focarul atâtor mișcări patriotice și cultu-

rale, a fost nevoită să se jertfească. Această schimbare nu s'a înfăptuit fără ca să cauzeze câteva nemulțumiri cari au dat naștere la un partid separatist

care de altfel s'a stins cu vremea
ţeleaptă a regelui Carol I.

sub

domnia în-

BIOGRAFIIY
V. ALECSANDRI poet,

luna lulie 1821

om

şi a murit

politic. S'a născut la Bacău

la Mircești

la 22

în

August 1890.

A fost un mare poet naţional și un bărbat politic de seamă,
A contribuit la regenerarea, desvoltarea spiritului public, la

introducerea
România.

și propășirea

A studiat:

reformelor

medicina,

dreptul,

şi a

civilizaţiunei în

matematica

Şi litera-

tura la Paris şi s'a întors în țară-la 1839. El a dus o luptă
împreună cu Rolla, Kogălniceanu și C. Negri împotriva domniei lui Mihail Sturza, Prima scriere a lui a fost Buchetiera
din Florenţa ; pe urmă Doina Doiniţă, Baba Cloanța, Andrii
Popa-Groza şi altele. Prima sa carte poetică e întitulată:
Doine şi Lăcrămioare, publicată la 1852. Lucrarea poetică

şi dramatică ce ne-a lăsat e foarte voluminoasă.
“societate

din Paris

puse

un premiu

La 1878 o

pentru cea mai frumoasă

poezie asupra cântecului: „Ginta Latină“, S'au trimis atunci
poezii

din toate ţările latine.

Poezia lui Alexandri fu premiată

și pusă în muzică de Marchetti (Roma). Ea s'a cântat pentru
prima oară la 10 Mai 1888, la Montpellier în faţa a 60.000
de oameni. Alecsandri a fost sărbătorit ca un rege. In politică, prinipresa franceză, a susținut la 1848 aspiraţiunile noastre
şi a dezrobit, cel dintâi în Moldova, pe ţiganii de pe moşia sa.
A

fost ministru

al afacerilor străine,

la 1858,

sub

Catargi,

V. Sturza şi A. Panu și tot la acel departament sub CuzaVodă, care l-a trimis în misiune extraordinară pe lângă Napoleon, Regele Victor Emanuel şi guvernul Marii Britanii.
1) bn acest capitol se găsesc datele biografice numai ale acelor per“sonalități

politice

despre

care

nu

s'au dat amănunte

în text.

Bijografiile sânt, în cea mai mare parte, rezumate sau transcrise
după „Dicţionarul contimporanilor din România“ de D. R. Rosetti,

266

In anii din urmă ai vieţei sale, Maiestatea Sa regele Carol:
I-a trimis la Paris ca ministru plenipotențiar.
GHEORGHE ASACHE, literat distins, s'a născut în Mar-.
tie 1788 în comuna Herţa (Dorohoi) şi a murit la laşi

la 12 Noembrie

1869. Și-a făcut studiile de matematică, is--

torie şi inginerie la Lemberg, Viena și Roma. La 1812 deschide un curs de inginerie la Iași, la 1817 organizează un
teatru de diletanți în casele hatmanului C. Ghica, primul
teatru în Moldova. Domnitorul lon Sturza al Moldovei l-a.
numit ca reprezentant al țării la Viena, după potolirea Eteriei.
A înființat în laşi o şcoală primară, una normală şi un gim-naziu.

După

Regulamentul

Organic

a fost referendar

al Efo-

iei școalelor din Moldova până la 1849. Prin stăruința lui
s'a inaugurat Academia Mihăileană (1835). A înfiinţat la lași
o şcoală de arte (1841). A fost ministru de externe la laşi.
în 1856, după care s'a retras din viața politică. A scris versuri, nuvele, calendare, teatru. Este întemeetorul presei to-mâne în Moldova, unde la 1829 a început a scoate foaia
politică și literară

Albina

Românească

care

1850. In 1890 i s'a ridicat un monument

ia

a trăit până

la Iaşi.

ai Munteniei, născut la
BIBESCU, Domn
GHEORGHE
Craiova în 1804, mort la Paris în 1873. A studiat la Paris.
Sub Kisseleff a fost subsecretar de stat la justiție, apoi

segretar de stat la externe. A fost deputat în Divanul
ad-hoc şi a redactat răspunsul la mesajul tronului în 1842,
provocând căderea prințului A. Ghica. La 1 Ianuarie 1843.
e ales domn al Munteniei. În urma revoluției demisionează. La 1857 e ales deputat. La 1862 se alege a doua
oară,

dar refuză

mandatul

şi se stabileşte în străinătate unde

moare în urma unui accident de trăsură.

COLONELUL

NICULAE BIBESCU, mare patriot, s'a năs-

cut la 1820 şi a murit la 1888. A intrat ca voluntar
armată şi fu înaintat la gradul de colonel. A demisionat
a ocupat
în 1862;

în.
şi

diferite tuncțiuni administiative ; Prefect de poliție în
s'a retras până la venirea la putere a liberalilor în

1876 şi fu numit

atunci vice-preşedinte

al Senatului,

mare

efor al spitalelor brâncovenești şi mare maestru-șef al vânătorilor princiare.
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DIMITRIE BRĂTIANU, om de stat. S'a născut la 1818
şi a murit la 1892, Unul din cei mai activi bărbați de stat
din timpul renaşterei României. Și-a început studiile în ţară
şi le-a urmat la Paris, unde ia parte la mișcarea politică şi
literară pentru ridicarea Ţărilor Româneşti, publicând sub
pseudonimul Regnault numeroase articole. In revoluția din
Februarie

1848 luptă pe baricadele Parisului,

apoi se întoarce

în țară și imediat trece în Transilvania unde organizează
mișcarea naţională ca delegat al comitetului revoluționar
central. La 1852 se găsește la Londra, stăruește şi isbuteşte
să atragă atenția asupra Principatelor Române. Lucrează ca
degputat în Divanul ad-hoc. Sub Cuza Vodă își reduce activitatea. In 1867 însă îl găsim ministru al! cultelor în cabi-

netul Ștefan Golescu. Este ministru plenipotenţiar la Constantinopol dela 1878 până la 1881, când e chemat să formeze
un minister care însâ nu durează de cât câteva luni. In lunie

1882 devine şeful dezidenţei liberale, se întovărăseşte cu opoziția unită pentru răsturnarea fratelui său, Ion Brătianu. In
acest timp fondează ziarul Națiunea. După moartea lui Ion
Brătianu (1881) devine șeful partidului liberal reîntregit.

ION BRĂTIANU. Mare om de stat, născut la

1821

în o-

raşul Piteşti şi a încetat din viață la moşia sa Florica
(Argeș) la 4 Mai 1891. La vârsta de 17 ani a intrat în
armată

după

cum

se obişnuia în

acele timpuri.

După

patru

ani însă pleacă în străinătate spre a-și complecta studiile la
Paris unde a urmat cursurile școalei politechnice luând parte
foarte activă la manifestațiunile studenţeşti cari pregătiră revoluţia

dela

1848. In această

epocă,

reîntors în ţară, se puse

cu fraţii Goleşti, C. A. Rosetti, Câmpineanu, Mihail Kogălniceanu, Alexandri, C. Negri şi alții în capul partidului național-liberal și după revoluţia dela 1848 din Franţa el răuși
să introducă şi în România ideile de libertate și de naționalism.
Revoluţia din România odată potolită, loan Brătianu, după
intrarea Ruşilor în ţară și în “urma unei arestări de două
săptămâni, se refugie din nou la Paris, In timpul şederii sale
acolo, fu dat în judecată din eroare de autoritățile franceze
în 1853, sub cuvânt că era şeful unei societăți secrete şi de-.
ținătorul

unei prese clandestine;

însă fu achitat

de juraţi. In

timpul şederii sale în străinătate, Ion Brătianu publică o mul-

țime de broşuri prin care arătă suferințele şi dorinţele popo-
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sului

român,

Memoires

sur

PEmpire

d'Autriche

dans

la

question d'Orient (1856), Memoire sur la situation de la
Moldo-Valachie depuis la traite de Paris. La 8 lanuarie
18597 se reîntoarse în ţară cu mai mulţi alți refugiaţi și fu
ales membru

în Divanul

ad-hoc

unde

a votat

pentru

unire

și contra căimăcămiei de trei. Am văzut cum în ziua de 24
lanuarie el merse în mijlocul mulţimei, adunată pe dealul
Mitropoliei, gata a se răsvrăti şi o chiamă la linişte până se
va face alegerea Domnitorului Cuza. In timpul Domniei lui
Cuza

n'a luat aproape

nici

o parte

activă la guvern,

dar

a

publicat Memoire adresse au Prince Couza (1859), La Transylvanie, le Prince Couza et la Russie (1859). Nemulțumit
de administraţia sa, a luat parte la complotul împotriva
acestui

Domnitor,în urma

căruia fu detronat la

11 Februarie

1866. Atunci se duse la Paris și după avizul Impăratului
Napoleon III, isbutește să hotărască pe Principele Carol de
Hohenzollern, la Dusseldorf, să primească coroana României, onoare

pe care

o declinase

principele

Filip

de Flandra.

În ziua de 8 Mai 1866 Ion Brătianu intră împreună cu noul
Domnitor în ţară, În primul minister, ce se formează la 11
Mai 1866, el ia portofoliu: finanțelor până la J5 Iulie acelaș
an, când se retrage și scrie Chestiunea religioasă în România. La 2 Mai 1867 el luă portofoliul internelor în ministerul prezidat de C. Kreţulescu şi îl păstră până la 19
August când se retrase spre a lua portofoliul finanțelor în
cabinetul format de Ștetan Golescu la 27 Octombrie acelaş
an. A ocupat ministerele internelor, finanţelor şi războiului

în diferite cabinete formate de Ștefan şi Nicolae Golescu până
la 16 Noembrie 1868 când veni la cârma statului cabinetul
Principelui Dimitrie Ghika. In urma coalițiunii dela MazarPaşa,

lon

Brătianu

luă

portofoliul

Manolache Costache Epureanu
trează până la 24 lulie acelaș
consiliului. In această calitate
mică întrerupere în 1881, când
Dimitrie. In perioada aceasta
în toate evenimentele istorice
precum

războiul

independenţei,

finanțeior în

cabinetul

la 27 Aprilie 1877 şi-l păsan, când deveni președintele
a guvernat țara 12 ani cu o
fu înlocuit prin fratele său
a jucat un rol de frunte
prin care a trecut România,
proclamarea

regatului,

etc,

La 30 Martie 1888 loan Brătianu, care avusese mult de luptat
în ultimii ani cu numeroasele grupări de opoziţie, însfârșit
coalizate într'o. opoziție unită, demisionează şi se retrage la
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moşia sa Florica unde a murit şi unde

a fost înmormântat,

In timpul guvernărei sale a fost expus la două
atentate caren'au isbutit: unul la 1880 de către Pietraru, iar
cel de al doilea

în 1886 de către Stoica
EUGENIU

CARADA,

Alexandrescu,

mare

financiar, născut la Craiova în

1836, a fost redactor-șef la Românul dela 1862—
1871. Fu
implicat în răscoalele dela 3/15 August 1865,
în afacerea:

dela Ploeşti dela 8/20 August 1870 și în turburarea
dela 10/20

Martie

1871,

Se retrase la Paris

după

conservatorilor (Aprilie 1871) şi se ocupă
ciale. Prieten

intim cu loan Brătianu,

venirea

la

putere

a

de afaceri comer-.

se întoarse

în România

în 1876 şi exercită o mare influenţă asupra
lui Lon Brătianu,
şi asupra partiduiui liberal pe care l-a îndrumat
până la 1882
fără să facă parte din guvern. A fost numit directo
r al Băncii
Naţionale dela înfiinţarea ei, şi până la moarte
a avut o mare

influență

asupra

partidului liberal,

PRINCIPELE ALEXANDRU GHICA. Născu
t la 1795. A
fost Domn și Caimacam al Munteniei, A murit
la 1862 la

Torre

del Monte,

lângă

Neapole.

A

fost

comandantul

mi--

lițiilor la 1828. Kisseleft a stăruit la 1834 și
l-a ales Domn
al Munteniei.
S'a îngrijit de şcoală și armată, dar de preferință,
de teatru.
Incepu dezrobirea ţiganilor. Ajută înființarea
partidului Nas.
fional. La 1842 în urma intrigilor rusești,
Poarta aprobă
tronarea lui, mai ales pentru că Ghika
Vodă reprimase

decu

energie toate mișcările întreținute de ruși.
Detronat, se retrase la Viena, de unde se reîntoarse la 1853
ca Caimacam
în Muntenia, până la 1856 când alături de
V. Vogoridi și T,
Balş e ales Caimacan.

ION GHICA, om politic, literat, s'a născut la
1814 şi a murit

la Ghergani,

la 22 Aprilie

1897, A

studiat în ţară şi pe urmă

a plecat în Franța, unde a studiat la Şcoala
Centrală. Când

s'a întors
Academia

în țară la 1841 a fost numit la lași, profe
sor la
Mihăileană, unde a stat până la 1843. La
Iași

s'a împrietenit

cu Costache

Negri,

Kogălniceanu

Alecsandri. La 1843 când a venit la Bucureşti,

prin societățile

literare de pe

atunci, în presă

şi

Vasile

s'a introdus.
şi a pregătit.
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spiritele pentru ideile de progres și în favoarea redobândirii
“vechilor drepturi ale țărilor.
A fost contra legiuirilor impuse de străini.
A fost ministru al Țărei la Constantinopol.
Acolo a desfășurat o activitate extraordinară față de miniştrii țărilor străine spre a-i convinge, că Țara Românească
„organizată,

ar servi ca un

europene

bulevard al civilisaţiunii

în Orient,
l-au numit

Turcii

Insulei

guvernatorul

Samos.

Intors în ţară, la 1859, i se refuzară drepturile
-de către Căimăcamia din Muntenia.
In

1885

a făcut

prin

o călătorie

Occident,

cetățenești

spre

a găsi pe

membrul dinastii europene care să primească a fi Domnul
“Ţării, în locul lui Vodă-Cuza,— detronat cu concursul etectiv
al lui Ion Ghica.

E prezident al Consiliului la 1866 şi 1870.
Dela 1881—1888 a fost ministrul țării la Londra.
A făcut ziaristică (la ziarul „Progresul“).
A scris: Reorganizarea României, Convorbiri Economice,
Amintiri din pribegie, Scrisori către Alecsandri, Vade mecum

a! Aca-

A fost și membru

al inginerului şi comerciantului.
-demiei Române.

ŞTEFAN GOLESCU, om politic. Născut în Câmpu-Lung
Ma 1809, mort la Nancy în 1874 Septembrie 8. Studiile
şi le-a tăcut în Elveţia. Intors în ţară a fost numit aghio“antul Domnitorului Al. Ghika. Sub Bibescu părăsi armata
spre a ocupa mai multe funcții publice. A luat parte, alături
de Eliade, Rosetti și Tel,la Revoluţia din 1848. A fost membru al guvernului provizâriu. După abdicarea Domnitorului
.G. Bibescu s'a refugiat în Franţa, unde a statpână la 1857
și unde a muncit pentru realizarea aspirațiilor neamului.
A fost şi prezident de consiliu (1867—68).
Ministru de externe sub lon Ghica.

PAVEL KISSELEFF DIMITRIEVICI. Născut la Moscova
da 1788. A murit la 1872. General și diplomat rus. A făcut parte ca juncher din armata rusă distingându-se la

Eylau şi Friedland. La 1812,
poleon,

asemenea

s'a distins.

la

atacul

Impăratul

Îl trecu în statul său major și îl

numi

de

Moscovei
Alexandru

Na-

al Rusiei

apoi general

Adju-

.
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tant. S'a
(1828).

distins sub
La

1829

înpăratul

a fost numit

Nicolae în lupta dela Șumla
comandant

al trupelor de ocu-

paie rusească din Muntenia și Moldova, A fost un mareorganizator. Sa interesat de administraţia țărilor Româneşti şi
a impus

„anic.

ordinea

Sub

și dreptatea.

A

pregătit Regulamentul

dânsul se deschise Divanul

pentru meritele
boerești.

lui. îl împământeni

Ad-hoc.

și îi dete

Or-

Boerimea,

prerogativele

La 1834 părăsi ţara. In Rusia a fost numit ministru al
Demeniilor Impărăteşti şi în urmă Director al Cancelariei Imperiale.
La 1856

|
a fost

ministru

al Rusiei la Paris,

de unde

re-

vine ia 1862,
Ca

atenție, una

din şoselele

noastre începută

de Kisseleff,

îi poartă numele.

MIHAIL KOGĂLNICEANU,
laşi la 6 Septembrie

1817

mare om de stat. Sa născut la

şi a murit la Paris ia 1893. După

ce își făcu prima învăţătură în casă, fu internat în pensionul
Lincourt din lași și pe urmă trimes, pe cheltuiala Domnitorului Mihail Sturza, la colegiul Luneville (Franţa). La 1835,
spre

a face pe placul

Rusiei,

care

nu

privea

cu

ochi

buni

creşterea românilor în Franța, Mihail Sturza îl trimese la
Berlin, Acolo tipăreşte, fiind încă tânăr, trei lucrări însemnate 3
Limba şi literatura românească, Schițe asupra istoriei moravurilor şi limbei ţiganilor ; Istoria Vlahiei şi Moldovei în
două

volume,

primul

apărut

la 1837

iar al doilea

Reîntors în Moldova la 1838 a colaborat la laşi
Românească, suprimată peste câteva luni, apoi la
terară (1840) şi în acelaş an scoate primul volum
româneşti. La 1843 i-se încredințează catedra de

țională la Academia Mihăileană şi pronunţă, la 26

în

1854.

la Alăuta
Dacia Lial Arhivei
istorie na-

Noembrie,

faimosul discurs de deschidere al cursului său din pricina
căruia s'a închis a doua zi cursul din ordinu' guvernului.
Impedicat, Kogălniceanu publică a treia revistă literară in-

titulată Propăşirea despre care am vorbit în text. La 1845
începe publicarea Letogisiților, o adunare de cronici şi de documente

privitoare la istoria Românilor.

Din

momentul acesta

părăseşte literatura pentru politică şi pleacă la Paris. Cea
dintâi manitestare politică a lui a fost scrierea sa dela 1849,

Dorinţele partidei naţionale din Moldova, în care arată în ce
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fel ar trebui înlocuit Regulamentul

Organic. Subt domnia lui.

Grigore Ghica termină publicarea operei sale Letopisitele
Moidovei (1852) și apoi editează o publicațiune periodică

Albumul istorico-literar (1854). Ca om

de stat s'a'distins mai

cuseamă în Divanul ad-hoc unde cu talentul său extraordinar
de orator a luptat pentru Unirea, Principatelor care s'a rea-

lizat prin
domnitor

alegerea
a jucat

lui Cuza. Sfetnic şi ministru
un

rol

însemnat

la

al acestui

seculatizrrea

averilor

mânăstirești și la împroprietărirea țăranilor. A fost ministru
președinte al unui cabinet liberal moderat dela 12 Octomvtrie1863 până la 26 Ianuarie 1865. Subt domnia lui Carol 1 a
fost ministru de Interne dela 15 Noembrie 1868 până la 24
lanuarie 1870 și ministru de externe dela 3 Aprilie 1877
până la 14 Noembrie 1878, în timpul războiului independenței.
II găsim mai târziul la congresul dela Berlin unde a apărat.

cu patriotism

interesele țării împotriva

pretenţiunilor

în chestiunea retrocedărei Basarabiei. De atunci
moartea sa a fost totdeauna un deputat de seamă,
convins al ideilor liberale.

Rusiei
până la
apărător

NICULAE KREȚULESCU. Născut la 1 Martie 1812, în
București. Studiile și le-a făcut la Paris unde a dobândit diploma de doctor în medicină. A fost profesor de anatomie, Exilat în timpul revoluţiei dela 1848 s'a retras la
Constantinopol unde a tost numit medic-șef al spitalului

Culeli,
La 1850 revine în ţară unde e ministru de interne sub
Știrbey, apoi de finanţe și instrucție, apoi prim-ministru. Sub:
Ghika Vodă ocupă aceleaşi demnități. După unirea Principatelor a fost prim-ministru

dela lunie

1862

şi până

la

12

Octombrie 1863, și apoi ministru de finanţe și interne—al-ternativ până la 11 Februarie 1866.
La 1871, sub guvernulL. Catargiu, a tost ministru de jus-.
tiție și apoi de lucrări publice.E ministrul țării apoi la Roma,.
Petersburg și Paris. A fost membru al Academiei Române.
A scris: Tratat de anatomie descriptivă, Amintiri istorice.

GHEORGHE

LAZĂR.

Născut

în

satul

Avrig

(Ardeal)

la 1779, mort la 1833. S'a ocupat cu teologia. A venit
în țară după nerăușita sa la scaunul de episcop al românilor din Ardeal. Cu concursul Banului C. Bălăceanu în--
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ființă colegiul Sf. Sava la 1818. Aci predă teologia și ingineria. La 1821 colegiul fu închis, când Lazăr se retrase în

satul sau natal. A scris:
losofia lui Kant.

CEZAR

LIBRECHT.

Cursul de matematici de Volff, Fi-

venit în Mol-

A

Belgian de origină.

dova la 1853 şi fu numit seful serviciului telegrafic dela
Galaţi. Prieten cu Cuza, acesta îl făcu, din simplu soldat, în trei zile, sublocotenent și-l luă ca aghiotant la

1860, Il numi în acelaș timp inspector general al poştelor și
telegrafelor. Foarte inteligent și activ, Librecht organiză serviciul telegrafic şi poș'al și fu pentru Cuza un sfetnic foarte

ascultat. Făcut maior el fu arestat în noaptea dela 11 23 Februarie, Fu reformat şi dat în judecată pentru delapidarea
banului public. Condamnat de Curtea de Apel la 1868, fu

achitat de Curtea de Apel dela Craiova după ce piima sentință fusese casată. Librecht se refugiă atunci în Spania unde
deveni șeful statului major al generalului Pin şi se distinse
în bătălia dela Albeya. In 1870 se angajă în legiunea Garibaldi spre a lupta pentru Franța. După aceasta sa ocupat
de întreprinderi industriale şi muri sărac la Londra.
Om

C. NEGRI.

de stat moldovean, născut

la 1812. A stu-

diat în Franţa. A luat parte la mișcarea dela 1848.
trecut anii de exil la Berlin şi la Constantinopol.
A fost unul

din -cei dintâi partizani

ai unirei

A

pe-

Principatelor

şi ai secularizării mănăstirilor. A fost chiar propus candidat
la tronul Moldovei, dar n'a primit şi a susținut alegerea lui
Cuza. Trimes ca agent al României la Constantinopol, a făcut
să se aprobe de Poartă unirea și măsurile !uate la secularizarea

mănăstirilor, Patriot sincer,

liberal

din convingere, mo-

derat şi muncitor, Negri a muncit neîncetat ; a cheltuit averea

lui pentru

cauza

naţională şi spre

a ajută pe amicii săi exi-

lați. S'a retras după detronarea lui Cuza şi a trăit uitat și
sărac, fără chiar să aibă bucuria să asiste la proclamarea
independenţei, căci a murit la 1876.

N. PISOSKI. S'a născut în Moldova pe la 1812. A ocupat mai multe funcțiuni inferioare sub domnia lui Mihail Sturza. A fost pretect la Botoșani în 1849, şi la lași
dela 1854 până la 1856. După alegerea lui Cuza a intrat
18

24
în armată. Domnitorul l-a înaintat, astfel că în 1863 ajunge
locotenent-colonel. Prieten intim cu Cuza pe care nu
l-a părăsit nici un moment. A doua zi după abdicarea lui
Cuza,
şi-a dat dimisia şi s'a retras pentru totdeauna din
viața politică,
ELIADE

govişte

RĂDULESCU,

distins

literat.

S'a

născut

la Târ-

1803 şi a murit la București la 1873. Și-a făcut
stu-

diile Ia Liceul S-tu

Sava care era subt conducerea
lui Gheorghe

Lazăr şi a fost cel mai
lui Eliade

distins elev al lui.

Rădulescu

este foarte

bogată

Opera literară a
în toate genurile:

scrieri didactice, poezii, pubiicațiuni politice,
în tendinţe liberale naționale, filozofii, lucrări teoliale, scrieri în
limba franceză
pentru propagarea românismului. Subt auspiciile
sale s'a dat
în București, în 1834, prima reprezentaţiune
teatrală în iimba
românească. Ca om politic a fost unul din
îndrumătorii revoluţiei dela 1847 cu Golescu, Magheru, “Tell,
Scurtu, n'a
făcut parte din locotenența domnească. După
moartea lui i
S'a ridicat un monument, făcut de sculptorul
Georgescu, în
fața Universităţei.

C. A. ROSETTI, mare politician, S'a născut
la Bucureșt în
anul 1816 şi a murit tot la Bucureşti la 19
Aprilie 1885. A
făcut studiile la colegiul St. Sava și pe urmă
a intrat în oştire
la 1833 spre a demisionă peste trei ani,
îmbrățişând cariera
literilor. A debutat prin nişte traduceri din
Byron, Lamartine,
Voltaire și publică la 1840 un volum de
poezii, Ceasuri de
mulțumire. La 1842 fu numit polițai al orașul
ui Piteşti, pe
urmă procuror al Tribunalului din Bucure
ști, demisionând la
1845 spre a se stabili la Paris. Reîntors
în țară la 1846 se
căsătorește cu Maria Grant şi deschide
o librărie în Capitală,
Membru în comitetul revoluţionar dela
1848, este arestat la
lunie și liberata doua zi de poporul răscul
at. El devine atunci

Prefect

de

poliţie

provizoriu şi
fondează

în Bucureşti,

apoi

secretar

director la ministerul de interne.

ziarul

„Pruncul

român“.

În luna

al

guvernului

In

acest

Septembrie

an
din

acelaș an, fiind trimes în lagărul lui Fuad
Etendi spre a protesta contra restabilirei Regulamentului
Organic. e arestat
dimpreună cu ceilalţi emisari şi trimis
la Orşova. De acolo
a răușit să-l scape soția sa îmbrăcându
-se în haine de ţărancă,
Scriitorul francez

Michelet

a istorisit dealungul

această

275

tragică epizodă din viața Mariei Rosetti. Stabilit în Paris, C.
A. Rosetti fondă în

1850

mai

multe

ziare politice și

literare

precum România viitoare, Republica română. In acelaș an
publică Apelul către toate partidele, Apologia revoluțiunei
Române, Catechismul Săteanului, Scrisori către Principele
Știrbey, aceste două în 1852. Reîntors în țară e ales deputat
în divanul ad-hoc, ia o parte însemnată la toate evenimentele cari aduc Unirea Principatelor, alegerea lui Cuza şi fondează ziarul „Românul“. Deputat în mai multe legislaţiuni,

ministru

chiar timp de o lună, după Unire, trece în opoziție

şi începe

o campanie

Cuza, din care cauză
ori, suspendându-se

crâncenă

lui

Vodă

este arestat şi dat judecăţei de

contra

două

și ziarul său

guvernului

Românul

pe care îl

înlo-

cueşte prin Libertate şi Conştiinţa naţională, cari şi acestea
sunt suspendate.

principali
casele

C. A.

Rosetti

cari organizează

sale se tace planul

e atunci

detronarea
mișcărei

unul

din

membrii

principelui Cuza;

şi la miezul

nopței

în
spre

11 Februarie 1866, pe când în etagiul de jos se tipărea proclamația viitorului guvern provizoriu, în etajul de sus se
dansă

spre

a nu

deştepia

bănuelile

poliției,

deja încunoştiin-

țate prin denunțări, despre ce are să se întâmple. In primul
guvern al locotenenței domnești, C. A. Rosetti, ia la 11 februarie, portofoliul Cultelor şi-l păstrează în guvernul de contopire al -artidelor, dela 11 Mai până la 15 lulie 1866 sub
prezidenţia lui Lascăr Catargi. După căderea guvernului
liberal dela 1868, el trece iarăș în opoziţie; după o ședere
de câţiva ani la Paris, se întoarse în ţară spre a organiza
coaliția dela Mazar-Paşa care atrage după sine răsturnarea
partidului conservator. Ţara fiind în ajunul războiului dela
1877, C. A. Rosetti

intrării României
C.

Brătianu

ia

se arată

cel mai

în acţiune. La
portofoliul

înflăcărat partizan

al-

1878, sub prezidenţia lui 1.

ministerului

de interne

dela

26

Martie până la 17 Noembrie, când trece prezident al Camerei.
Dela 9 lunie 1881 până la 25 lanuarie 1882 este iarăş ministru
de interne. Cu ocazia revizuirei Constituţiei, din cauza unor
abuzuri comise de unii liberali şi nepedepsite, C. A. Rosetti
dete semnalul dezidenţei liberale, care trebuia să aducă mai
târziu,

după

moartea

sa, coaliția și opoziţia

unită,

apoi

for-

marea partidului liberal-conservator. C. A. Rosetti afost toată
viaţa sa dimpreună cu I. C. Brătiaau, conducătorul partidului
liberal.

216

MIHAIL

STURZA,

domnitor,

născut

în

1795, încetat

din

viață în 1848 la Paris, Sub domnia lui Calimachi și Mihail
Sutzu a ocupat diferite funcțiuni, iar sub Kisselefi a fost ministru de finanțe al Moldovei. A făcut parte din comisiunea
de elaborare

a Regulamentului

Organic

şi a prezintat Țarului

noua constituţie împreună cu Vilara, la 1830. Cu sprijinul
Rusiei a fost numit domnitor al Moldovei la 1834 și a domnit
până la 1849. S'a retras la Paris şi a lăsat o avere colosală.
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